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Jaarverslas 2018
Zie bijlage 1.

3

t.

Voorwoord

Voor u ligt het bestuursverslag met de jaarrekening van de Laurentius Stichting over 2018. Het biedt
niet alleen inzage in het financiële resultaat over 2018 en de financiële positie van de sticht¡ng, maar
geeft ook een beeld van alle overige ontwikkelingen en activiteiten die in 20L8 ten dienste van ons
onderwijs en onze leerlingen hebben plaatsgevonden. Voor de Laurentius Stichting is 20i.8 het laatste
kalenderjaar in het kader van de uitvoering van zowel het strategische beleidsplan 2015-2019 van de
stichting als van de schoolplannen voor deze periode van al onze scholen. De vier thema's uit het
strategische beleidsplan zíjn daarbij nog steeds leidend geweest: goed onderwijs (ieder kind een
astronautenpak), een professionele leergemeenschap, samen op reis en het bewaken van de koers.
201"8 was ook het jaar waarin het nieuwe strateg¡sche beleidsplan 2019-2023 is vormgegeven. Dit plan
vormt de input voor de in 2019 op te stellen schoolplannen en voor het jaarplan 2020.
Ook 2018 was weer een roerig jaar waarin werkdruk, positieverbetering van de leerkracht, verbetering
van de onderwijskwaliteit en het oplopende tekort aan onderwijzend personeel centraal stonden. ln
deze roeríge omgeving hebben wij doorgewerkt aan bouwstenen voor een hoopvolle toekomst, waar
wij op onze scholen de kinderen op voorbereiden. Een toekomst waarin de 21-eeuwse vaardigheden
en de steeds verdergaande digitalisering een grote rol spelen.

Dit doen we allemaal om onze doelstelling, het bieden van bijzonder goed onderwijs vanuit een
katholieke grondslag, te realiseren. Vanuit onze passie voor en grote betrokkenheid bij de opvoeding,
vorming en ontwikkeling van jonge mensen, zetten we ons in om de kinderen te begeleiden tot
nieuwsgierige, onderzoekende mensen die zelf en samen met anderen de toekomst met vertrouwen
tegemoet treden. Mensen met hoop en vertrouwen in elkaar en in de toekomst.
Dit doen we samen: leerlingen, ouders/verzorgers, leerkrachten, directies, het stafbureau, de GMR, de
Raad van Toezicht en alle anderen die bij dit proces betrokken zijn. ln 2018 is in die gezamenlijkheid
verder gebouwd aan de basis voor de koers die wij de komende jaren willen volgen. Dank daarom aan
eenieder die zich hier in 2018 voor heeft ingezet.

Het bestuursverslag, de jaarrekening en het populaire jaarverslag (de krant) zijn instrumenten om
invulling te geven aan één van de begrippen die bij de Laurentius Stichting centraal staat, namelijk
'openheid'. Mocht u na het lezen van één van deze stukken willen reageren, dan nodigen wij u daartoe
graag uit. U kunt reageren via secretariaat@laurentiusstichting.nl.
Het College van Bestuur,
dr. S.P. (Saskia) Schenning, voorzitter College van Bestuur
C.J. (Kees) van der Kraan, lid College van Bestuur

t.L.

Vaststelling

ln de vergadering van L8 juni 2019 heeft het College van Bestuur de jaarrekening,

inclusief
continuiteitsparagraaf, met de Raad van Toezicht besproken en heeft de Raad van Toezicht het
jaarverslag goedgekeurd. Op 19 juni 2019 heeft het College van Bestuur van de Laurentius St¡chting dit
bestu u rsverslag vastgesteld.
1.2. Leeswijzer

Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag

201_8.
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2.

Samenvatting

2018 was in veel opzichten een roerig jaar met veel (nieuwe) ontwikkelingen, zowel binnen als buiten
de eigen organisatie. Rode draad door het hele jaar heen vormde het toenemende personeelstekort.
Veel extra (financiële) inspanningen waren nodig om op de scholen alle groepen te kunnen bemensen.
Ook werkdrukverlichting en positieverbetering van de leerkrachten was een belangrijk thema, kracht
bijgezet met stakingsacties. ln de in 20L8 afgesloten nieuwe cao zijn de salarissen voor het
onderwijzend personeel aanzienlijk verhoogd en daarnaast is er geld beschikbaar gekomen voor
werkdrukverlíchting. Als gevolg van het personeelstekort was het effect van de extra middelen voor
werkdrukverlichting in 2018 echter nog beperkt. Onderwijskwaliteit vormde, aansluitend bij het
vigerende strategische beleidsplan, een ander centraal onderwerp. ln het kader hiervan zijn in 201"8
bij een aantal scholen verbeterplannen in gang gezet of verder uitgevoerd. Ook het grote aantal
directiewisselingen vergde de nodige aandacht. Vooruítlopend op komende personele mutaties
binnen het stafbureau en op de behoefte aan versterking van de ondersteuning op het gebied van
kwaliteit, opleidingen, ICT en recruitment zijn er aan het stafbureau (tijdelijk) een aantal (parttime)
functies toegevoegd.

Strategisch be leidspla n 2Ot5-2OLg
2018 was het vierde jaar van de implementatie van het strategisch beleidsplan 20L5-20L9 van de
stichting en van de schoolplannen van de scholen. Geen jaar waarin nog grote koerswijzigingen zijn
doorgevoerd maar waar vooral is ingezet op 'op koers blijven', evaluatie en op de voorbereiding van

het nieuwe strategisch beleidsplan. Kernpunten uit het vigerende beleidsplan die ook in

2018

natuurlijk verder zijn opgepakt, zijn verbetering van de onderwijskwaliteit en verdere verkenning of
doorvoering van thematisch onderwijs en onderzoekend leren.
Strategisch be leidspla n 2Ot9 -2O2!
ln 2018 is verder invulling gegeven aan het opstellen van het nieuwe strategisch beleidsplan 'Op weg
naar 2023'. Onder het motto 'Samen zijn wij de Laurentius Stichting!' is door directieleden,
schoolteams, leerlingen, ouders, GMR, stafmedewerkers, RvT en CvB in een interactief traject het
nieuwe strategische beleidsplan tot stand gekomen. Uitgaande van de omschreven parels van de
Stichting, de sterktes, kansen, verbeterpunten en bedreigingen en alle andere input van betrokkenen,
is ingegaan op de vragen: Op wie zit de wereld te wachten, wat hebben onze leerlingen en collega's
nodig, hoe doen we het goede op de goede manier en wat verwachten we hierbij van elkaar? Rondom
#Laurentius onderwijs is daarbij geformuleerd wat dit betekent voor #Laurentius leerling, #Laurentius
leerkracht, #Laurentius ouder, #Laurentius leider en #Laurentius organisatie.
Het proces rond het opstellen van het strategische beleidsplan 2019-2023 is eind 20L8 afgerond. Het
resultaat is kort en krachtig verwoord in een PowerPointpresentatie op de website van de Stichting
(http://presentatie-laurentius.cms.socialschools.nl.s3-website-eu-west-l..amazonaws.com/). Op de
website worden tevens de kernwaarden van de Laurentius Stichting beschreven: samen, open, eigen,
groei, plezier, eigenaarschap en toekomstgericht.

lk groei en ik bloei
Op mijn e¡gen manier

Met oog voor een ander
Een met veelplezier
lk sta klaar om te delen
Wat ik weet, wat ik kan
En als ik iets nieuws ontdek
Help iii me dan?
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Verdere ontwikkelingen
Naast het voorgaande is er natuurlijk ook ín 201-8 aandacht geweest voor:
¡ De ontwikkeling van de leerlingen, met name wat zij willen leren, doen en ervaren binnen een
veilig schoolklimaat; onderwijs wordt steeds meer op maat gegeven.
¡ ldentiteit op de werkvloer.
o Het personeel, dat zich blijvend kan scholen en ontwikkelen als professionals ten behoeve van het
geven van onderwijs; er is permanent aandacht voor werkdruk en loopbaanbegeleiding.
r Terugdringen en voorkomen van ziekteverzuim.
¡ Directies: scholing op het terrein van sturen op veranderingen en op opbrengsten, en het houden
van werkbezoeken en uitvoeren van audits bij elkaar.
o ICT: een veilige up-to-date digitale infrastructuur, waar met digitale instrumenten leerlingen en
personeelgevolgd worden in hun ontwikkeling.
o Huisvestíng van scholen: samen met gemeenten ís gekeken naar het actualiseren van het
scholenbestand, gerelateerd aan de daadwerkelijke ontwikkeling van de leerlingaantallen en lange
termijn prognoses. Vanuit onze visie dat: moderne schoolgebouwen flexibel moeten zijn; daar
waar mogelijkheden zijn, de gebouwen plaats bieden aan een brede opvang van voor- tot en met
naschoolse voorzieningen; en schoolgebouwen een uitstraling hebben waar kinderen zich veilig
voelen en met plezier naar toe gaan. Schoolgebouwen waar daarnaast ook aandacht is voor
duurzaamheid. ln 20L8 zijn verschillende mooie nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd of hebben
renovaties plaatsgevonden.
o Overleg met instellingen rondom onderwíjs: gemeenten, samenwerkingsverbanden, kinderopvang
en peuterspeelzalen.
Financiële situatie

Voor het realiseren van goede huisvesting, lCT, personeel en allerlei andere randvoorwaarden, nodig
om onze doelstellingen te kunnen behalen, is een gezonde en duurzame financiële situatie van de
stichting noodzakelijk. Zoals blijkt uit de jaarrekening is dit zo. Om dit ook voor de toekomst zeker te
stellen, blijft de doelstelling voor de komende jaren het realiseren van een sluitende begroting.
Tegenover het negatieve geconsolideerde exploitatieresultaat over 2Ot7 (- €172.645) staat voor 20L8
voor de Laurentius Groep een positief exploitatieresultaat van € 54.34L. Ten opzichte van de begroting
van 2018 betekent dit een positieve afwijking van € 429.96i..
ln het jaarverslag is ook de enkelvoudige balans en resultatenrekening van de Laurentius Stichting
opgenomen. Hieruit blijkt dat voor de onderwijsactiviteiten tegenover het exploitatieresultaat van
2OL7 (- € 278æ!) voor 2018 een resultaat staat van - € 124.648. Ten opzichte van de begroting van
2OI7 een positieve afwijking van € 364.L90. De financiële rapportages en analyses in dit verslag
hebben, met uitzondering van hoofdstuk L0, verder betrekking op de geconsolídeerde jaarcijfers van
de Laurentius Groep.
Tot slot
20L8 was weer een jaar met vele uitdagingen, waarbij door velen hard is gewerkt aan het realiseren
van bijzonder goed en toekomstgericht onderwijs vanuit een katholieke grondslag. Hierbij is het doel

van ons onderwijs bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot mensen die leven en werken
vanuit een grondslag waarin humaniteit in de praktijk wordt gebracht.

6

3.

Beschrijving van de organisatie

De Laurentius Stichting voor katholiek primair onderwijs is opgericht in 1997 en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 4LL60449. De stichting wil bijzonder goed onderwijs
bieden, vanuit katholíeke grondslag.

3.1.

Missie, visie en doelstelling
ln de Laurentius Stichting staan de kernwaarden samen, open, eigen, groei, plezier, eigenaarschap en

toekomstgericht centraa l.
¡ Vanuit een open, positieve instelling, met vrijheid en respect voor verschíllen, op zoek gaan naar
groeikansen in plaats van focussen op probleemaanpak.
I Onderlinge zorg en verantwoordelijkheid, ook in het samen opvangen van de minder positieve
kanten van leven en werken: teleurstelling, ziekte, (over)lijden, verdriet en pijn.
. Oog voor gemeenschapsvorming en solidariteit, nauw verbonden met persoonlijke aandacht voor
elke leerling met zijn of haar eigen concrete behoeften en mogelijkheden"
Deze uitgangspunten vormen voor ons de kern van een 'katholieke levenshouding' die we willen
uitstralen op de scholen binnen de Laurentius Stichting. ln het leven en werken willen we deze
kernwaarden herkenbaar maken op onze scholen, in de sfeer en in de relaties met kinderen,
ouders/verzorgers en collega's.
De pedagogische opdracht van de scholen is kinderen een leeromgeving bieden, waarin kinderen leren
zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te kunnen en willen nemen voor zichzelf, de
ander en de omgeving. Wij zijn van mening dat de belangrijkste doelstelling voor de stichting het
verzorgen van goed onderwijs is. Om dit te bereiken is een aantal zaken belangrijk:
¡ Gemotiveerd en voldoende gekwalificeerd personeel.
¡ Goede werk- en leeromstandigheden.
r Goede communicatie tussen 'school' en 'thuis'.

ln het strategische beleidsplan 2OL5-20L9 zijn de missie, doelstelling en beleidsvoornemens
vastgelegd.

3.2.

Structuur en organisatie
De Laurentius Stichting telde op 1 oktober 2Ol89077leerlingen verdeeld over 26 reguliere pO-scholen,
1 SBO en 1 VO-school (de Laurentius Praktijkschool) en een afdeling voor lnternationaal Georiënteerd
Basis Onderwijs, de lnternational School Delft (lSD). De reguliere PO-scholen (inclusief SBO) zijn
verdeeld over Delft (9 scholen), Lansingerland (7 scholen), Rijswijk (4 scholen), Midden-Delfland (1
school), Pijnacker-Nootdorp (1 school) en Den Haag (5 scholen).De lnternational School Delft is

gevestigd op de campus van de TU-Delft en is ook ín 201"8 weer sterk gegroeid. Voor een
totaaloverzicht van de scholen en leerlingaantallen wordt verwezen naar hoofdstuk 10.
Governance
Basis voor de structuur en inrichting van de organisatie is de 'Code Goed Bestuur in het primair
onderwíjs' van de PO-raad, in 2010 opgesteld en in 20L7 aangescherpt. De naleving van deze code
verloopt conform de bedoelingen ervan. De Raad van Toezicht ziet hierop toe.
Het College van Bestuur overlegt periodiek met de Raad van Toezicht en de GMR, hierin bijgestaan
door het stafbureau. Daarnaast zijn een aantal taken op financieel en personeel-administratief gebied
uitbesteed aan Pro Management Onderwijs Support BV, waarop eveneens door het College van
Bestuur een beroep gedaan kan worden.
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ledere school staat onder leiding van een directeur, eventueel bijgestaan door een adjunct-directeur,
die integraalverantwoordelijk 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 10 keer
per jaar komen de directeuren met het College van Bestuur en de beleidsmedewerkers van het
stafbureau bij elkaar in het dirov (directeurenoverleg), een adviesorgaan voor het College van Bestuur.
Tijdens dit overleg worden aanzetten voor nieuw beleid geïnitieerd, wordt gezocht naar draagvlak voor

uit te voeren beleid en is er ru¡mte voor inhoudelijke discussies en intervisie. Onder het dirov
functioneren kerngroepen op de verschillende beleidsterreinen: personeel, onderwijs, financiën,
materieel, identiteit, ICT en communicatie. De schooldirecties kunnen waar nodig eveneens
ondersteuning Ínroepen van het stafbureau en Pro Management Onderwijs Support BV.
De structuur van de Laurentius Stichting is als volgt opgebouwd:

Organogram
Raad van Toezicht

GMR

College van Bestuur

Dirov

Stafbureau

Scholen PO

School VO

Beleidsondersteun¡ng
Onderwijs en kwal¡te¡t,
Personeel, Huisvesting,

. 26 basisscholen
o 1 school voor speciaal

.

lCT, F¡nanciën,

.

ldent¡teit

.

1 praktijkschool

basisonderwijs
1 internationale basisschool

. Secretariële ondersteuning

SAMENSTETTING RAAD VAN TOEZICHT PER 31 DECEMBER 2018

Rooster van aftreden RvT

Functie RvT

Datum aftreden / herbenoeminq

Hr. A.F.M. Korthout
Hr. C.M.E. Verhaeqh

tid

voozitter

01-01-2018 afqetreden
9 niet herbenoembaar
01 -0 1 -2020 n iet herbenoembaar
1 8-1 2-2020 niet herbenoembaar
31 -1 0-2021 herbenoembaar
31 -1 0-2021 herbenoembaar

Hr. A.A. Lutter

tid

Hr.H.A. Verbakel
Hr. R.W.C.A. Lelieveld
Mw. V. van 't Westeinde
Hr. J.H.M. van Boekel

lid identiteitszaken
lid sinds 31-10-2017
lid sinds 31-10-2017
lid sinds 11-12-2018

01 -01-201
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-12-2022 herbenoembaar

Nevenfuncties leden RvT
Hr. C.M.E. Verhaegh
Advocaat- ondernemer Geelkerken Linskens Advocaten
Bestuurslid Bedrijvenvereniging Binckhorst, Laakhaven, Fruitweg Den Haag.
Bestuurslid Stichting Bedrijventerreinen Haagla nden
Bestuurder Advocatenkantoor mr" C.M.E. Verhaegh B.V.
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Hr. A.A.

lutter

Consulta nt Aedon lnternational

Emancipatieambassadeur van de Gemeente Den Haag
Lid Commissie van Advies Backpay van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Voorzitter Stichting Herdenking Veteranen
Hr. H. A. Verbakel,
Pastoor St. Ursulaparochie Delft en O.L. Vrouwe van Sionparochie Den Hoorn, Maasland, Schipluiden,
Vicaris Migrantenpastoraat Rotterdam
Voo rzitter La nde ijke Bestu ur Cu ra M igratorum
I

Hr. R.W.C.A. lelieveld
Directeur (statutair) bij lJzerwarenUnie BV (Estoppy BV) > lJzerwarengroothandel
Directeur/aandeelhouder bij Heren van Stolk BV > Beheer/Management BV
Directeur bij NewMerce > Softwareontwikkelaar
Directeur bij Gaston Software BV > Garagemanagement Software in de Cloud

Mw. V. van't Westeinde
Beleidsmedewerker Ministerie van Onderwijs, Cultuur, Wetenschap t/m 3I maart
Beleidsmedewerker Hoger Onderwijs Tweede Kamer fractie CDA vanaf 1- april
Maat in maatschap Van't Westeinde
Commissielid bij de gemeente Midden Delfland vanaf september 2018
Hr. J. H.M. van Boekel
Afdelingsmanager Begroting & Rapportage, directie Financieel-economische Zaken, afdeling
Planning, Control & Analyse Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Nevenfuncties College van Bestuur Laurentius Stichting:
Mw. S.P. Schenning
Lid Onderwijsraad
Lid NCO-programmacommissie (Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs)
DB-lid SWV PPO Delflanden
DB-lid SWV VO Delflanden
DB-Iid SWV SPPOH
Hr. C.J. van der Kraan
Lid bestuur Stichting Pool West
Lid bestuur Stichting Brede School Harnaschpolder
Voorzitter Stichting Steun bij Rouw voor Pijnacker-Nootdorp-Ypenburg
Voorzitter Stichting Gebruikersplatform Groenzoom
Lid bestuur parochie Christus Koning
Lid bestuur Stichting algemene begraafplaats Sint Janshof

Directiewisselingen
Nieuwe directieleden in 2018:
Carla van Kan, directeur De Buutplaats, Den Haag, per 1 maart
Harmen Stans, adjunct-directeur Pius X, Bergschenhoek, per 1 mei
Harro Veerman, adjunct-directeur De Buutplaats, Den Haag, per I augustus
Ruud de Groot, directeur Godfried Bomansschool, Rijswijk, per 1 augustus
Mw. Hester van Waart-de Hooge, adjunct-directeur Sint Jozefschool, Nootdorp, per 1 augustus
Mw. Elle Ryan, directeur lnternational School Delft, Delft, per I augustus
Mw. Aukje Keifholz, adjunct-directeur De Gouden Griffel, Berkel en Rodenrijs, per 1 augustus
Mw.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
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Mw. Wendy Vonk, directeur De Poolster, Berkel en Rodenrijs, per 1 september

Als interim-directieleden waren in 2018 werkzaam:
Dhr. Philippe de Kort, interim-directeur De Zuidwester, Den Haag, per I mei
Dhr. Sander Raaphorst, interim-directeur De Rosaschool, Den Haag, per 1 juni
Mw. Gerrie Haije, interim-directeur De Kwakel, Berkelen Rodenrijs, per 1 augustus
Mw. Karin Boogaard, interim-directeur De Buutplaats, Den Haag, per B november

Namen in 2018 als directieleden afscheid:
Karin van den Berg-Brand, Godfried Bomansschool, Rijswijk
Kees Wijsman, Mgr. Bekkersschool, Delft
Ger van Dongen, De Poolster, Berkel en Rodenrijs

Mw.
Dhr.
Dhr.
Mw.
Mw.

Karin Knaap, De Kwakel, Berkelen Rodenrijs
Betty Hoekstra, De Rosaschool, Den Haag

3.3.

Klachtenafhandeling
De Laurentíus Stichting kent zoals voorgeschreven een klachtenregeling die in alle schoolgidsen en op
de sites van de scholen wordt vermeld. Een ieder kan op deze manier kennis nemen van de regeling
en hier in voorkomend geval gebruik van maken.

ln 2018 ziin er op bestuursniveau een aantal klachten in behandeling genomen die varieerden qua
inhoud. Het ging hierbij om:
o Gegeven onderwijs in 2OL6-2OL7 (7xl
o Functioneren directeur (2x)
¡ Functioneren leerkracht (4x)
o Plaatsing leerling in groep (Lx)
o Weigering ouders in gesprek te gaan met directeur (1.x)
¡ VO-advies en teruggave kosten dyslexieonderzoek (1_x)
¡ Aanpak leerling en communicatie erover (1x)
o Overlast leerlingen in de buurt (1x)
o Bezwaar tegen schorsing en schorsingsduur (1x)
o Lunchen op de vloer tijdens overblijven (1x)
o Contact parochie en school (1x)
¡ Teveel wisseling leerkrachten en leerlingenvervoer (1x)
o Privacybeleid en toestemmingsverlening (1"x)
o Vertrek leerkracht tijdens schooljaar en onvoldoende communicatie erover (1x)
Bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) werden 3 klachten ingediend:

o
o

Digitaal pestgedrag en niet hanteren pestprotocol door directie en leerkrachten (Lx)
Handelen en gedrag directeur en schoolmaatschappelijk werkster (2x)

De 3 bij de GCBO ingediende klachten zijn na intensief overleg met alle betrokkenen door de

betreffende klagers ingetrokken.

1.4.

Verbondenpartijen
Naast de scholen zoals opgesomd onder 3.2. is in de geconsolideerde jaarrekeníng een aantal
verbonden partijen opgenomen waarin de Laurentius Stichting beslissende zeggenschap heeft. Naast
de aan de scholen gekoppelde 3 integrale kindcentra betreft het hier de Stichting Kinderspeelzaal met
kinderspeelzalen en BSO's in Den Haag, Delft, Midden-Delfland en Lansingerland.
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3.4.1.

Stichting Kinderspeelzaal

Peuterspeelzaal of Kinderopvang? Het kind blijft centraall
Per l januarí 2018 vallen de peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang en spreken we formeel van
Peuteropvang. De financiële harmonisatie heeft de Sticht¡ng uitgedaagd goede afspraken met
gemeenten te maken met betrekking tot de financiering van de peuterplaatsen voor de diverse
doelgroepen. lnhoudelijke kwaliteitsaspecten als gevolg van invoering van de wet IKK dragen zorg
voor het zetten van de spreekwoordelijke puntjes op de i in het WE-aanbod. Voortzetten van de
samenwerking met de basisscholen ten behoeve van een doorgaande lijn en vanuit de teams
onderzoeken welke behoeften er zijn aan professionalisering. Spelend leren is een niet meer weg te
denken begrip geworden in de diverse ontwikkeltrajecten.

Aan de ambitie om ook voor kinderen vanaf 4 jaar een aanbod te genereren op basis van de visie van
de Kinderspeelzaal organisatie is in 20L7 invulling gegeven aan nieuwe BSO-locaties, Het Klavertje
(Titus Brandsmaschool)en Roos (Rosaschool). ln 201-8 is ditverdergecontinueerd en uitgebouwd. Dit

vroeg om een nauwere samenwerking tussen onderwijs en opvang en daarbij het uitdragen van het
gezamenlijke pedagogisch kader. Visie en ambities overstijgen hierbij een omkaderde periode en zal
verder worden uitgedragen door de voor- en vroegschool teams in de komende jaren.

ln 2018 is mede gelet op deze ontwikkelingen samen met de Laurentius Stichting gestart met een
verkenning hoe in de toekomst verder vormgegeven kan worden aan de ambitie om meer lntegrale
Kind Centra (lKC's)te realiseren. Hierbij zal met name worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn
voor verdere bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking tussen de kinderopvang (2 tot 4 jaar), het
VVE-aanbod en de buitenschoolse opvang. Het belang van het kind en goede doorgaande
ontwikkellijnen staan hierbij centraal. ln 2019 zal tevens worden onderzocht of in het kader hiervan
ook invulling gegeven kan worden aan de ambitie om opvang van 0-4 jarigen aan de activiteiten van
de Stichting Kinderspeelzaal toe te voegen.

1.1.

4.

Verslag Raad van Toezicht en GMR

4.L.

Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht, lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijslnstellingen (VTO|),
toetst of het College van Bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken voldoende
oog houdt op 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.

De

verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn in willekeuríge volgorde:
o het zorgdragen voor het goed functioneren van het College van Bestuur;
o het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht o.a. op de naleving van wettelijke

voorschriften, rechtmatige verwervíng, en rechtmatige en doelmatige besteding van

r
¡
¡

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 bedroeg jaarlijks
vergoeding bedraagt € 2.000.

€ 1.750 per persoon.

De voorzitters-

4.3.

Verslag van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2018 in ongewijzigde samenstelling gefunctioneerd. Per 1 januari 2018
was de heer Aad Korthout aftredend en niet herbenoembaar. ln 2OL7 werd reeds in de opvolging van
de heer Korthout voorzien. De RvT bestond uit vijf leden.
Eerder is gesignaleerd dat, onder meer onder invloed van wetgeving gericht op voorkomen van vooral
financiële misstanden, 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. ln het kader hiervan staat onder andere naleving van de wettelijke voorschriften,
en rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van middelen steeds vaker op de agenda van het
overleg met het College van Bestuur.
Hoe gaat het met de Laurentius Stichting?

De Raad van Toezicht heeft op vele manieren informatie ingewonnen in verband met

zijn

taakvervulling.Zo zijn er - naast het reguliere overleg met het College van Bestuur - scholen bezocht
(Rosaschool, Mariaschool Rijswijk en de Regenboog), is er regelmatig overlegd met de directeuren van
de scholen (Directieoverleg) en het stafbureau en is de GMR-vergadering tweemaal bezocht. Al deze
contacten zijn goed verlopen en doordat er een positieve instelling heerst, zijn zij van dienst geweest
bij de taakuitvoering van de Raad van Toezicht. Een aantal punten hadden dit jaar volop de aandacht:
Goedkeuring Strategisch Beleidsplan 2019-2023
Omdat er in schooljaar 2019-2020 een nieuwe schoolplanperiode aanvangt, is het College van Bestuur
bezig geweest met het opstellen van een strategisch beleidsplan voor die komende periode. De RvT
heeft dit proces, dat zich voornamelijk op de werkvloer en het directieniveau afspeelde, nauwlettend
gevolgd. De inbreng van alle betrokkenen (medewerkers, ouders, leerlingen, staf, directieoverleg,
GMR, RvT) was groot, zodat er flink wat draagvlak voor de koers van de stichting tot stand is gebracht.
Dit proces werd in september afgerond door het vaststellen, met de goedkeuring van de RvT, van het
Strategisch Beleidsplan 'Op weg naar 2023' door het College van Bestuur.

t2

Kwaliteit van het onderwijs
Gesteld kan worden dat 2018 opnieuw een jaar was waarín veel eerder begonnen ontwikkelingen zijn
voortgezet en verder uitgebouwd. ln verband met het Toezichtskader 2OI7 worden besturen bevraagd

op de kwaliteit van de scholen. Gelet hierop zijn de resultaten en het zicht op de kwaliteit van de
scholen verder in beeld gebracht en zijn verschillende scholen gestart of bezig met een verbetertraject.
De kwaliteit van de scholen is een terugkerend en vast agendapunt in het overleg met het College van
Bestuur. De nieuwe beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit heeft zich gepresenteerd aan de RvT,
want in de toekomst wordt ook de RvT bevraagd door de lnspectie van het Onderwijs. Op bovenschools
niveau is gestart met de uitwerking van strategisch kwaliteitsmanagementbeleid en is er een matrix in
ontwikkeling, die de scholen gaat helpen de kwaliteit op orde te houden en waar nodig of mogelijk te
verbeteren. 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 continu hoog op de agenda, evenals de
invulling van directievacatures. Het bestuur is actief met het werven van personeel aan de slag gegaan
en heeft een wervingsplan opgesteld en een adviseur recruitment hiervoor ingeschakeld. De invulling
van vacatures blijft continu een punt van zorg, vooral ook op de scholen in de oudere wijken van Den
Haag. De gevolgen van de nieuwe CAO 2018-2019 werden uitgebreid besproken op de punten
werkverdelingsplan, functiebeschrijvingen en de gevolgen van de nieuwe loonmaatregelen voor
bepaalde groepen, waar mogelijke achterstelling gerepareerd moet worden door het bestuur.
Kengetallen, kwortaolcijfers, ziekteverzuimcijfers en conceptbegroting 2079
Volgens afspraak kwamen de financiële rapportages en overige relevante informatie en kengetallen,
o.a. ziekteverzuimcijfers, aan bod ter bespreking met het CvB. 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 conceptbegroting 2019 kon, na een stevige discussie over het taakstellend zijn
voor de komende jaren van de begroting2OIS-2O22, worden goedgekeurd.
Functioneren RvT en aanscherpen rol RvT

De evaluatie van de RvT vond plaats. Er is gereflecteerd op het eigen functioneren en handelen

conform de Code Goed Bestuur als richtinggevend document. Soms

blijft het lastig de

toezichthoudende rolgoed te nemen; 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
directieoverleg. Scholing op het punt van de juiste rollen blijft voor de RvT noodzakelijk. Twee RvTleden namen deel aan het congres van de VTOI op 20 april. De aankomend voorzitter is gestart met
een opleiding voorzitterschap RvT.
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, adjunctdirecteuren en stafleden.
ln verband met het aanstaand vertrek van de heer Verhaegh per januari 20L9 werd een procedure
opgestart voor de invulling van de vacature lid RvT. Een afgevaardigde van de GMR nam plaats in de
benoemingsadviescommissie. Deze procedure kon eind van het jaar positief worden afgerond met de
benoeming van de heer J. van Boekel als lid RvT.
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Werkgeverschap
Zoals elk jaar werden er met voorzitter en lid CvB voortgangs- en functioneringsgesprekken gehouden.

Met hetoogop hetvertrekvan het lid CvB perzomer van2OL9, wegens pensionering, werd ereind
van het jaar een wervings- en selectiebureau ingeschakeld voor de invulling van de vacature lid CvB.
De benoemingsadviescommissie ging o.l.v. het bureau voortvarend aan de slag met de werving voor
deze fulltime vacature. Eind van het jaar was reeds duidelijk dat de procedure begin 20L9 positief
afgerond zou kunnen gaan worden met de voordracht aan de RvT tot benoeming van een geschikte
kandidaat.
Vergoderingen en inhoud daarvan.
ln grote lijnen is de volgende invullíng gegeven aan onze taken als Raad van Toezicht.
Er is in 20i.8 zes keer als Raad van Toezicht vergaderd. Daar zijn onder meer de volgende

onderwerpen aan bod gekomen: identiteit en identiteitsbegeleiding,
onderwijskwaliteitsmanagement, Laurentius Academie, goedkeuring bestuursformatieplan 20182019, goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 20L7, proces totstandkoming en goedkeuring
Strategisch Beleidsplan 20L9-2023, kwartaalrapportages, privacywetgeving en AVG, werkgeverschap
CvB, lerarentekort, vacatures directieleden scholen, werkdrukakkoord, invulling vacatures lid RvT en
lid CvB, goedkeuring personele wijzigingen stafbureau.

Op 31 mei 2018 vond het jaarlijkse gesprek met de accountant plaats over de jaarcijfers

2OL7 en

over de gevolgde procedure van de totstandkoming ervan.
De conceptbegroting 2019 werd goedgekeurd
De Joker-stimuleringspríjs kon voor de zomer van 20L8 uitgereikt worden aan de poolster.

Afronding
Aan het begin van het afgelopen jaar namen we afscheid van de heer Aad Korthout als lid van de Raad
van Toezicht wegens niet herbenoembaar stellen. lk wil dit jaarverslag ook gebruiken om hem namens
de RvT van harte te bedanken voor de prettige samenwerking en zijn grote inzet en betrokkenheid bij
de Laurentius Stichting gedurende vele jaren.

Coen Verhaegh, Ron Lelieveld
Aftredend en aantredend voorzitter Raad van Toezicht
d.d. 16 april 2019

T4

4.4.

Verslag van de GMR

Van lerarentekort en ziekteverzuim naar wervingsplan
Dot het lerarentekort door heel Nederland een probleem is, is een feit. Het zou onoantrekketijk zijn om
in het onderwijs te werken, de werkdruk ligt nomelijk hoog en het saloris is te laog. Gevolg doarvon:
een hoger ziekteverzuim, en door uitval van leerkrachten loopt de werkdruk voor de collego's op. Token

kunnen immers niet blijven liggen. En wat doet dat met de kwotiteit von het onderwijs? Veel
invalleerkrachten die in dienst zijn via uitzendbureous en klassen die noor huis worden gestuurd,
waardoor de leerlingen lessen en onderwijstijd missen en er wellicht ook geen kwalitatief goede lessen
worden gegeven.
Het is een veelbesproken onderwerp binnen de GMR, maar de Laurentius Stichting greep deze situatie
met beide handen aan om out of the box te denken en juist het lerarentekort vanuit een positieve
mindset aan te vliegen. Er werd ingezet op ziekteverzuim en een wervingsplan.

ln april 201-8 sluit de Laurentius Stichting met instemming van de GMR een opleidingsconvenant met
Hogeschool Thomas More en de Hogeschool Leiden. Het idee hierachter is om meer scholen
opleidingsschool te maken, waardoor de stichting de kans heeft goede LIO stagiair(e)s gelijk een baan
aan te bieden.

ln mei 20L8 gaat de GMR in gesprek met de Raad van Toezicht. De zorgen rondom het tekort aan
leerkrachten en de werkdruk zijn met hun gedeeld. Hierin hebben wij als GMR aangegeven dat er
pluspunten zijn omtrent de visie en strategie van de stichting en het terugdringen van het
ziekteverzuim. Eind mei zien we dat het aantal vacatures binnen de stichting stijgt, dit komt onder
andere door de invulling van de werkdrukgelden. De werkdrukgelden zijn door de scholen voor
ongeveer 85% aan (ondersteunend) personeel en voor LSYo aan andere projecten ingevuld. Positief is
dat er binnen de stichting een daling te zien is in de ziekteverzuimcijfers. Ondanks de griepgolf begin
2018 blijven de verzuimcijfers dalen.
ln september 2OtB blijkt dat de Haagse scholen van de Laurentius Stichting meer hinder ondervinden
van het lerarentekort. Het proces voor het inventariseren en uitzetten van de formatie voor een nieuw

schooljaar begint daarom vroeg in 2019 om sneller te weten voor hoeveel FTE er buiten de stichting
geworven moet worden. De werving van nieuw personeel wordt door een externe partij ondersteund.
ln september besluit de GMR van dit punt een vast agendapunt te maken om elkaar op de hoogte te
blijven houden over het verloop en de resultaten d¡e behaald worden. Ook in de GMR wordt gemerkt
dat het lastig is om nieuwe mensen voor de GMR te krijgen, in de GMR worden de personele mutaties
letterlijk ervaren. ln novembe r 2OI8 wordt binnen de GMR een heus wervingsplan ingevlogen, dat ook

bedoeld is om huidig personeel te behouden. Er wordt momenteel gewerkt aan strategisch
personeelsbeleid, wat inhoudt dat er meer visuele aandacht besteedt wordt aan de vacatures, er meer
gebruik wordt gemaakt van social media en het delen van positieve onderwijservaringen bij de
Laurentius Stichting.
De GMR heeft ingestemd met het nieuwe strategisch beleídsplan voor 2019-2023. Het verschil hierin
met voorgaande jaren is dat er concrete input vanuit alle schoolteams is gevraagd en dat deze visueel

ondersteund is, waardoor het door iedereen van de stichting kan worden gedragen. Een belangrijk
punt in het strategisch beleidsplan is, dat er over de gehele linie plezier wordt ervaren binnen ons
onderwijs. Dit is nog een pijler die belangrijk is om uit te dragen in het oplossen van het lerarentekort.
Samen op weg naar 2023!
Waar het gaat om de onderwijskwaliteit binnen de stichting, stemt de GMR in novembe r 2Ot8 ín met
de kwaliteitsmatrix. ln de kwaliteitsmatrix wordt ingegaan op het kwaliteitsbeleid. Deze matrix vormt
een integraal overzicht voor directeuren waarmee een inspectiebezoek geen verrassing meer is. Er
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staan onderwerpen in benoemd die met het team besproken kunnen worden, waar kunnen we nog in
verbeteren en wat gaat al goed? Zo komt er beter zicht op hoe scholen ervoor staan en kunnen samen
met de kwaliteitsbeleidsmedewerker stappen gezet worden waar nodig.

Andere stukken die in de GMR de revue zijn gepasseerd, zijn: de nieuwe wet op AVG, het
werkverdelingsplan en de nieuwe gewichtenregeling.
Het was weer een veelbewogen jaar, waarin de GMR heeft geprobeerd in constructieve samenwerking
met het College van Bestuur de bovengenoemde onderwerpen zo goed mogelijk te behandelen, en
mee te denken in het verkleinen van het lerarentekort. De GMR is van mening dat naast de stakingen
in het onderwijs, het ook nodig is om positief in te zetten op het lerarentekort en waar mogelijk out of
the box te denken.

'Sometimes stepping outs¡de the box can help chonge the view'

Marjolein Silvania-Klunder
Voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

La

urentius Stichting

4.5. Verslag van het directieoverleg
Tijdens het maandelijkse directieoverleg werden huishoudelijke zaken en beleidsstukken besproken
en kwamen thematische onderwerpen aan bod. D¡t jaar namen we, wegens zijn pensionering, afscheid
van de voorzitter van het directieoverleg, de heer Ger van Dongen. Met ingang van schooljaar 2OI82019 kwam hetvoorzitterschap in handen van de heerJan Noorlander, directeurvan Het Baken.
Dit jaar is gestart met het opnemen van een meer interactief gedeelte op het directieoverleg. Doel
hiervan was en is dat directieleden kennis en kunde middels intervisie en interactie meer met elkaar
kunnen delen en elkaar op deze manier kunnen versterken.
ln 20L8 hebben de directeuren van de scholen gesproken met het College van Bestuur, en indien nodig
een positief advies gegeven, over de volgende beleidszaken:
o Strategisch Beleidsplan 2019-2023
r Privacybeleid en AVG-wetgeving
r Herziening medezeggenschapsstatuut

¡
o
o
o
o
o
o
o
o
¡
o
o
¡
.
r
o
¡

Verzuimaanpak met als doel het verzuimpercentage omlaag brengen
ldentiteit en opleiding identiteitscoördinatoren
Thomas More Opleidingsschool
Nieuwe wervingsstrategie, aanpak lerarentekort, deelname Klassewerk
Werkdrukakkoord - Onderhandelaarsakkoord - CAO-PO
Laurentius Academie - Laurentius Leert
Bestuursformatie, mobiliteit, boventalligheid
Duurzaamheid
Bestuursverslag 2017

Schoolplanevaluatie 20t5-tg en proces schrijven schoolplan 2019-2023
Evaluatie gesprekscyclus CooT

Onderwijskwaliteit

- kwaliteitsmatrix-

kwaliteitsmanagement

Aanpak interne audits

Begroting2OI9
Werkverdelingsplan
Hoest en Proestpreventie voor medewerkers
Themagerichte intervisie tussen directies over: Onderwijs maak je samen, toekomstgericht
onderwijs
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ln het kader van professionalisering van directieleden zíjn ook (gast)sprekers uitgenodigd voor de
volgende onderwerpen:
Een gastspreker over de werking van de brandmeldinstallatíe en het belang van het
bijhouden van een logboek.
Een gastspreker over de mogelijke opleidingstrajecten voor directeuren inzake hun
herregistratie.
Een gastspreker over identiteit en een mogelijke opleiding voor identiteitscoördinatoren.

o

o

o

Het jaarlijkse gesprek met de RvT had als aandachtspunten de zorg om de werving van goed personeel,

mogelijke oplossingen voor het lerarentekort (bijvoorbeeld het werven van zij-instromers), de
werkdruk en de zorg om de financiën vanwege de hoge kosten voor de inhuur van personeel via
uitzendbureaus.
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5.

ldentiteit

Binnen de Laurentius Stichting bouwen we samen met leerlingen, ouders/verzorgers en collega's aan
scholengemeenschappen waar iedereen volop tot zijn/haar recht kan komen. De vraag wat daar voor
nodig is, staat voortdurend op de agenda. En al helemaal met het opstellen van het nieuwe strategisch
beleidsplan 'Op weg naar 2O23'. |n2017 is hiermee een begin gemaakt. Maar ook het afgelopen jaar
heeft in het teken gestaan van'wat willen wij als Laurentius Stichting in2023 zien?': hoe krijgt onze
identiteit gestalte in de dagelijkse praktijk? Wat komt hierin aan het licht?

Het directeurenoverleg (Dirov) van december 2018 was hierin veelbetekenend. De

daaraan

voorafgaande maanden werden getekend door het lerarentekort dat voor veel turbulentie zorgde en
ook werd onze organisatie door veel sterfgevallen getroffen. Bij de opening van het Dirov heeft Joop
Zuydgeest (Bernadette-Mariaschool, lid kerngroep identiteit) stilgestaan bij en ruimte gemaakt voor

wat onze harten op dat moment knelde. Dit zijn momenten van

verbondenheid en

gemeenscha psvorming.

ln gesprek over identiteit
Net zoals in het Dirov, staat ook in de bijeenkomsten van de identiteitscoördinatoren (drie keer per
jaar) de vraag centraal hoe de identiteit werkzaam is in de scholengemeenschappen. De zelfstandig
gevestigde theoloog Jos Roemer is net zoals in 2017 hierin begeleider. Gebleken is dat het
daadwerkelijk in gesprek komen over identiteit gerelateerde vraagstukken lastig ís. Dit geldt zowel
voor de schoolleiders als voor de identiteitscoördinatoren. We zijn het jaar uitgegaan met het
voornemen deze moeilijkheid nader te onderzoeken. Hierin is de notitie van Dick Verbakel, lid van
Raad van Toezicht, waarin uitgenodigd wordt om opnieuw te zoeken naar eigentijdse interpretat¡es
van de 'oude verhalen'van grote waarde, ook voor de herijking van het beleid rondom het dragen van
een hoofddoek voor de klas die aan het einde van 20L8 van start is gegaan"
Teachers 4 Teachers

Wederom hebben zowel schoolleiders als leerkrachten deelgenomen aan een reis naar Kenia met
Teachers 4 Teachers, waarin zij samen met Keniaanse collega's weer trainingen en onderwijs hebben
verzorgd. Er is besloten om werk te maken van een intensievere uitwisseling van ervaringen, zodat
collega's die naar Kenia gaan, kunnen profiteren van eerder opgedane ervaringen en inzichten.
E-magazine Sprekend [aurentius

Het e-magazine 'Sprekend Laurentius' (eerste editie oktober 20171is tien keer verschenen in het
achterliggende jaar. Het is inmiddels in de organisatie verankerd en heeft onmiskenbaar een
verbindend effect. Collega's kunnen hun verhaal kwijt, onderwijspraktijken worden verhaald en
nieuwe ontwikkelingen aan het licht gebracht. 'sprekend Laurentius' laat zien waar we als organisatie
voor staan. De beleidsmedewerkster identiteit verzorgt de artikelen. Ook verzorgt zij samen met
directe collega's de nieuwe website van onze organisatie. De nieuwe website straalt uit wie we zijn en
willen zijn.
Tot slot
De beleidsmedewerkster identiteit heeft ook in 2018 deelgenomen aan overleggen met het landelijk
platform Loci en zich ingezet voor de beroepsvereniging van identiteitsbegeleiders in oprichting.

Onze scholen hebben ook dit jaar weer de methode Trefwoord gebruikt, vieringen met elkaar
georganiseerd en acties voor goede doelen opgezet.
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6.

Onderwijs en kwaliteit

6.1.

Onderwijskwaliteit

Goed onderwijs geven en de basiskwaliteit op orde hebben, is geen eenvoudige opdracht. Ook in 20L8

is gebleken dat nog een aantal scholen een kwaliteitsimpuls nodig heeft in de vorm van

een

verbetertraject. Dat betrof de Petrusschool, de Petrus Dondersschool, de Laurentiusschool voor SBO,
de Piramide, de Zuidwester, de Rosaschool en de Buutplaats. Van deze scholen zijn met name de
Petrusschool en de Laurentiusschool voor SBO halverwege het jaar met de fase van borging gestart.
Met deze trajecten, die deels met ondersteuning van BMC en het HCO plaatsvinden, vindt een
verbeterslag plaats om de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen, want 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 al wel over een basisarrangement van de
lnspectie van het Onderwijs beschikken.
ln 2018 scoorden van de 27 bij de eindtoetsen vijf scholen (net) onder de ondergrens, 12 scholen
tussen de ondergrens en de bovengrens en 10 scholen boven de bovengrens. De 5 scholen die onder
de ondergrens scoorden, scoorden in2017 wel boven de ondergrens.
Voor goede onderwijskwaliteit zijn goede schoolleiders nodig. Alle directieleden zijn geregistreerd als
RDO of RADO in het schoolleidersregister. Ook de trajecten m.b.t. herregistratie in het register worden
gevolgd. Op het stafbureau wordt bijgehouden waar de directieleden zich bevinden in dit traject.

Met betrekking tot het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs heeft het CvB per 1 maart een
beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit aangesteld, die specifiek als adviseur van de schoolleiders
is gaan optreden en zich stichtingsbreed bezighoudt met het strategische kwaliteitsmanagement.

Tot slot is de Pius X als team zich verder gaan ontwikkelen met de master 3TO, gericht op innovaties
in het onderwijs. Zij krijgen hiervoor subsidie van het ministerie van Onderwijs. Dit is de eerste
teamgerichte master in Nederland.

6.2.

Specifieke ontwikkelingen op de scholen in 2018

nde rw i is orq o n isatie a n d e rs
De thematische manier van werken met veel leren door ervaren, doen, voelen en zien krijgt steeds

O

meer vorm op de Kwakel, de Oostpoort en de Cornelis Musiusschool" 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 lPC. Met name op de lnternationalschool Delft met het PYP-programma is onderzoekend
en ontdekkend leren een vanzelfsprekendheid.
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
tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De grootste uitdaging zit hem in het
¡mplementeren en borgen van EDIM als schoolbeleid. Het inwerken van nieuw personeel en de neiging
van leerkrachten soms vast te houden aan klassikaal lesgeven, vragen hierom. ln 2019 zal het EDIM
onderdeel zijn van scholing via Laurentius Leert. Daarnaast is een aantal scholen gestart met
'groepsplanloos' werken. Zij zijn op zoek gegaan naar nieuwe manieren om voor korte perioden
duidelijk te hebben welke leerling waaraan 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. Het gaat daarbij niet alleen om verrijking
van de bestaande leerstof, maar ook nieuwe opdrachten zijn een uitdaging voor deze leerlingen.
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Alle scholen streven een brede ontwikkeling van de leerlingen na. Specifiek gebeurt dat op twee
scholen in Den Haag, de Petrus Donders en de Buutplaats. Met het Leerkansenprofiel krijgen deze
leerlingen via een breed aanbod van beeldende vorming, theater en gezonde leefstijl een mix van
activiteiten aangeboden gedurende zes verplichte extra lesuren per week, waarmee zij hun talenten
verder kunnen ontplooien.
Cu r r ic u I u m o

ntw i kke

Ii n

q

ln februari 2018 heeft de ISD de rapportage ontvangen van het in december daarvoor behaalde
certificaat van lB World School Primary Years Programme van het lnternational Baccalaureate.
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. Tevens is het werken aan een eenduidig pedagogisch beleid speerpunt van
de school geweest. Deze rookvrije school heeft het vignet Gezonde School behaald.

De Oostpoort heeft begin december 2OI7 een aanvraag ingestuurd voor de Subsidieregeling
Curriculumontwikkeling leraren en schoolleiders PO en VO en zich aangemeld als ontwikkelschool op

het leergebied burgerschap. Begin 2018 werd bekend dat de Oostpoort geselecteerd was

als
leerkrachten, leerlingen en

ontwikkelschool voor curriculum.nu. lnmiddels heeft de Oostpoort met
ouders flink kunnen bijdragen aan het onderwerp burgerschap. Naar verwachting zal het advies van
curriculum.nu halverwege 2019 aangeboden kunnen worden aan de minister.
Sociole veiliqheid
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.
Voorbeelden hiervan zijn: De Vreedzame school op de Petrus Donders en de Oostpoort. Kanjertraining
op de Bonte Pael, de Christoffel, de Cornelis Musiusschool en de Regenboog. Kiva op de Godfried
Bomans en de Wilgenhoek. NAR op de Gabriëlschool, Restorative Practices op de lSD, Positive
Behaviour Support op de Piramide, en Rots en Water op de Laurentiusschool voor SBO. Hierbij is het
leuk om te benoemen dat de Petrus Donders ook het traject Vreedzame Wijk getrokken heeft in
Escamp. Hiermee heeft Den Haag haar eerste Vreedzame Wijk te pakken.
Bij de start van het schooljaar maakt een aantal scholen gebruik van de Gouden Weken. Dit is een
schoolbrede aanpak om kinderen, bij een nieuwe leerkracht in een nieuwe jaargroep, een fijne start
van het schooljaar te geven door vanaf het begin de schoolregels te leren en te herhalen (o.a. de Mgr.
Bekkersschool). lets dergelijks gebeurt ook tijdens de Kanjerweken op de Bonte Pael en de Cornelis
Musiusschool.
Een aantal scholen heeft het vignet Gezonde School behaald, o.a. de Laurentius Praktijkschool. Deze
scholen werken bewust en structureel aan het verbeteren van de gezondheid van de leerlingen. Dit

themagerichte kwaliteitskeurmerk is drie jaar geldig, waarna opnieuw themacertificaten op de
deelgebieden bewegen en sport, voeding, relaties en seksualiteit, roken-, alcohol- en drugspreventie,
en welbevinden en sociale veiligheid behaald kunnen worden. lnmiddels zijn de Bonte Pael
(welbevinden en sport en bewegen), de Regenboog (welbevinden), de Cornelis Musius (voeding), Titus
Brandsma (welbevinden) en de Oostpoort (relaties en seksualiteit) een gezonde school. De Laurentius
Praktijkschool heeft al 3 themacertificaten behaald (welbevinden, relaties en seksualiteit en voeding).
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,
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uitvoeringen en het aanbod aan diverse projecten. Technieklessen krijgen ook steeds meer vorm op
de scholen. Van incidentele projecten wordt er toegewerkt naar een structureel aanbod op
techniekgebied. Good practices worden gedeeld tussen scholen werkzaam in dezelfde gemeente.
Thomas More Opleidinasschool
Het afgelopen jaar hebben meer scholen interesse getoond voor aansluiting bij het initiatief van de 7
voorlopende Laurentius scholen om samen met de Thomas More Hogeschool Rotterdam, waarin
meerdere besturen samenwerken, zich sterk te maken voor het opleiden van toekomstige
leerkrachten in de school. Gezamenlijk is ervorig jaar een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie
van Onderwijs om aspirant-opleidingsschool te mogen zijn. De 7 scholen 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 7 scholen en de andere besturen samenwerkt in de Thomas More
Opleidingsschool. 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 tezamen met de directeur van de school zorg draagt 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: kwaliteitsverbetering
Opleidingsschool;

4 lectoraten (professionalisering, passend
ontwikkeling kind, vernieuwingsonderwijs): Thomas More

samen onderzoeken: praktijkcentrum met

onderwijs, natuur

.

in het opleiden van studenten: Thomas More

en

Praktijkcentrum;
samen professionaliseren: Thomas More Leiderschapsacademie voor scholing en nascholing.

De partners werkten in 2018 actief samen van de status van aspirant-opleidingsschool naar het
verkrijgen van de status als erkende opleidingsschool in 20L9-2O2O"
Hooeschool 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. Eind 2018 konden op verschillende scholen ongeveer L0 flexibele
deeltijders van start gaan.

6.3.

lnspectie van het Onderwijs en bezoek ambtenaren OCW
Alle scholen van onze stichting hebben een basisarrangement. Er vond in 2018 geen bestuursgesprek
plaats met de inspectie.

Door de lnspectie werden de volgende scholen bezocht

in het kader van een periodiek

kwa liteitsonderzoek:

o
r

De Laurentiusschool voor SBO op 7 juni 201,8
De lnternational School Delft op 18 juni 2018

De onderwijskwaliteit op de ISD is van een voldoende niveau beoordeeld met de potentie u¡t te groeien
naar een goede school. Het inspectiebezoek aan de Laurentiusschool voor SBO, dat werd afgebroken

in 2077 mede in

verband met het samengaan van SBO de Bouwsteen van Librijn en de
Laurentiusschool, is op 7 juni 201-8 opnieuw uitgevoerd. Het oordeel van de lnspectie is dat de school
voldoende scoort en dat de school een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt in de periode 20172018.
Ook werd een aantal scholen door de lnspectie bezocht in het kader van een thema-onderzoek. Dat
waren de Buutplaats en de Rosaschool in het kadervan didactisch handelen, en De Wilgenhoek in het

2L

kader van dyslexie. 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.
Jaorliikse professionaliserinasdoa ambtenoren directoroot-oeneraal PO en VO ministerie vøn OCW op
78 september 2078
Bijzonder was het bezoek van een aantal ambtenaren van het ministerie van OCW, die op Prinsjesdag
graag eens wilden snuffelen op de werkvloer in het kader van hun eigen professionalisering. Onder het
thema "Partner van het Veld" hadden zii de opdracht om op zoek te gaan naar
vraagstukken/opdrachten vanuit de schoolpraktijk waarbij zij behulpzaam zouden kunnen zijn.
Verschillende ambtenaren brachten een bezoek aan de Cornelis Musiusschool, de lnternational School

Delft, de Gabriëlschool en de Laurentius Praktijkschool. Voor de ambtenaren werkten

deze

schoolbezoeken verhelderend en waren soms een echte eye-opener. Door met name klassenbezoeken en de presentaties van en gesprekken met directies en teamleden kregen zij beter

in de vraagstellingen en de problemen waar de scholen voor staan:
personeelstekorten, gedragsproblematiek, onderwijsachterstanden, internationalisering van het
onderwijs. De schooldirecties vonden het prettig om op het niveau van beleidsmedewerkers van het
ministerie ook hun verhaal te kunnen vertellen. De kloof tussen de praktijk van de beleidsmakers en
de praktijk op de werkvloer werd hiermee overbrugd.
inhoudelijk inzicht

6.4,

Van kwaliteitszorg naar strategisch kwaliteitsmanagement
Onder initiatief van de nieuw geworven beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit, is in 2018 gestart
met het inspelen op het veranderende toezicht van de lnspectie. Er is gestart met een notitie
Strategisch Kwaliteitsmanagement in samenwerking met de kerngroep onderwijs. Deze is in delen
besproken in het directieoverleg en kan naar verwachting begin 20L9 worden vastgesteld" Vanaf 2019
is het doel om de kwaliteitszorgsystemen die de scholen gebruiken, onderdeel te laten zijn van het
geheel. De meeste scholen werken nu met WMK PO (werken met kwaliteitskaarten primair onderwijs).
Hiermee zorgen de scholen dat zij de kwaliteit van hun school op orde houden. Binnen dit systeem
wordt gewerkt met leerkracht-, leerling- en ouderenquêtes voor de beoordeling en evaluatie van het
onderwijs op alle aspecten. De kwaliteitskaarten kunnen direct verwerkt worden in het schoolplan,
zodat de jaarplancyclus jaarlijks kan worden bijgesteld.
Daarnaast gebruiken scholen Vensters PO voor de publicatie van de kengetallen en aanvullende
gegevens van hun school. Het goed invullen hiervan is ook in 2018 voor een aantal scholen een
aa ndachtspunt geweest"
De scholen volgen met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem de resultaten van de leerlingen op de
vakgebieden rekenen en begrijpend lezen/taal. Elke school heeft een centrale eindtoets afgenomen in
groep 8 (Cito, Route 8 of IEP). Daarbij scoorden 5 scholen in 2018 onder de ondergrens van hun
scholengroep t.o.v. 3 scholen in2077.ln vergelijking met 2OL7 waren er meer scholen die boven de

bovengrens scoorden. Daarnaast is bij een aantal scholen verbetertrajecten gestart om de
onderwijskwaliteit op een hoger peil te brengen en meer te laten passen bij de eisen van de huidige
t¡jd. Dit om ook in de toekomst een basisarrangement te kunnen blijven garanderen.
ln de scholingsplannen zien we dat teamscholingsactiviteiten een belangrijke plaats innemen in het
jaarprogramma. Teamscholing speelt een cruciale rol bij het implementeren van vernieuwingen. De
scholen maakten naast externe specialisten steeds meer gebruik van opgebouwde expertise binnen
de eigen school en van Laurentius Leert. Voorbeelden hiervan zijn eigen specialisten die een studiedag
of deel hiervan voor hun rekening nemen. Dit principe van 'train de trainer' is een goede ontwikkeling,
geheel passend binnen één van de doelen van het strategische beleidsplan: het realiseren van
professionele leergemeenschappen.
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6.5.

Toegankelijkheid en hettoelatingsbeleid
De basisscholen van de Laurentius Stichting staan open voor alle leerlingen. Ouders dienen de
grondslag van de stichting te respecteren. Het kan echter voorkomen dat er een leerlingenstop is
ingesteld in het geval een school over onvoldoende lokalen beschikt voor verdere uitbreiding en
doorverwijzing van groepen naar een andere locatie niet gewenst is. lncidenteel kan het altijd
voorkomen dat er binnen een bepaalde groep geen ruimte is.
ln de gemeente Den Haag is het vigerende aanmeldbeleid voor PO naar aanleiding van wetgeving en
landelijke uitspraken herzien. Dit nieuwe aanmeldbeleid conform de wetgeving is per 1 oktober 2018
ingegaan en vanaf dit tijdstip is er sprake van een overgangssituatie van het oude beleid naar
Aanmelden PO, omdat een aantal instromende kinderen nog vallen onder de oude aanmeldprocedure. Datzelfde geldt ook voor begin schooljaar 2OI9-2O2O. Vanaf L oktober 2019 is Aanmelden
PO definitief. Aanmelding gebeurt gedurende een schooljaar op vier momenten en kan consequenties
hebben voor scholen met een leerlingplafond, waardoor loting plaats zal moeten vinden. Dat is voor
de Haagse scholen van de Laurentius Stichting niet het geval. Zij werken niet met een leerlingplafond.
Voor de SBO-school geldt, dat een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband passend
onderwijs noodzakelijk is. Ouders kunnen hun kind wel rechtstreeks bij het SBO aanmelden. Om
toegelaten te worden tot de Praktijkschool is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van de Commissie
Toewijzing Onde rwijso nde rste u n ing (CTO) va n het Sa me nwe rkingsve rba nd.

6.6.

Medezeggenschap

Tijdens de verslagperiode is de samenwerking met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR)op positieve wijze voortgezet. Het CvB is steeds een deelvan de GMR-vergaderingen aanwezig
geweest om ingediende beleidsstukken nader toe te lichten en de raad van actuele informatie te
voorzien. De voorzitter, secretaris en penningmeester hebben, indien zij op de loonlijst van de
Laurentius Stichting staan, ten opzichte van de andere GMR-leden, extra faciliteiten gekregen om hun
werk goed uit te voeren.
Voorgelegd voor instemming of advies werden onder andere de volgende zaken: vakantieregeling,
bestuursformatieplan, strategisch beleidsplan 20t9-2O23, benoeming lid RvT, profiel vacature lid CvB,
benoeming lid CvB. GeTnformeerd werd de GMR o.a. over aanbesteding schoonmaak, huisvesting,

nieuwe gewichtenregeling, lerarentekort en wervingsplan, ziekteverzuim, onderwijskwaliteit en
kwaliteitsmatrix, begroting 2019, nieuwe CAO-PO, salarissen leraren en werkverdelingplan als
opvolgend beleid voor het vigerende taakbeleid. Het verslag van de GMR is opgenomen onder punt
4.4.

6.7.

Passend onderwijs

Op 1 augustus 20L4 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Het nieuwe stelsel heeft tot
doel zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan ieder kind, ongeacht de extra ondersteuningsbehoefte.
De stelselwijziging berust op drie pijlers: zorgplicht voor schoolbesturen/scholen,

schoolondersteuningsprofielen en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. ln de
schoolondersteuningsprofielen is beschreven welke basisondersteuning de school kan bieden aan
leerlingen die dat nodig hebben. Wanneer de onderwijsbehoefte groter of anders is kunnen er extra
middelen via een aanvraag voor een arrangement bij het Samenwerkingsverband worden verkregen.
Er zijn in 20L8 vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden weer een aantal arrangementen

toegekend. Uitgangspunt is de leerlingen zoveel mogelijk onderwijs te bieden in het reguliere
onderwijs en als het niet anders kan op het speciaal basisonderwijs te plaatsen.
Het samengaan van beide scholen voor SBO in Delft in 2017 heeft er toe geleid dat er binnen het
Samenwerkingsverband PPO Delflanden één SBO-voorziening, de Laurentiusschool, is gerealiseerd in
Delft. Na een aanvankelijk lastige start om van beide teams één te maken, heeft de school halverwege
2018 de lnspectie aan kunnen tonen, dat zij weer voldoet aan de inspectie-eisen en kon het
basisarrangement door de inspectie worden toegekend. Daarnaast is de SBO in overleg met PPO
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Delflanden, De Haagse Scholen, Jeugdformaat en de gemeente Delft in overleg hoe zij een meer brede
voorziening kan worden, een voorziening waar een geïntegreerd aanbod onderwijs-zorg mogelijk is.

Op deze manier zouden cluster 4 leerlingen in Delft niet meer hoeven uit
gemeenten en ontstaat er een meer dekkend aanbod in de regio Delflanden.

6.8.

te wijken naar andere

lnternationalSchoolDelft

De lnternational School Delft (lSD) maakt sinds de start in 2014 een flinke groei door en heeft op de
teldatum 1 oktober 2OI8 L4I leerlingen. De ISD biedt het Primary Years Programme (PYP) van het
lnternational Baccalaureate (lB) aan. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van het kind
binnen en buiten het klaslokaal en wordt in het Engels aangeboden. ln februari heeft de school het
autorisatieproces als lB-World School kunnen afronden met het behalen van het certificaat.
Door de snelle groeivan leerlingen werd er een noodzakelijke uitbreiding van het gebouw gerealiseerd,
zodat de school door kan groeien naar circa 220 leerlingen. Een deel van de school vond tot het gereed
komen van de uitbreiding, tijdelijk onderdak aan de Nieuwelaan in Delft.
Gesprekken over het vervolgonderwijs na de primary school en het stichten van een secondary school
met de Gemeente Delft, Lucas Onderwijs en True Colors Kinderopvang gingen in 2018 van start.

Gezamenlijk streven is dat de doelgroepleerlingen in Delft kunnen gaan doorstromen naar
internationaal georiënteerd vervolgonderwijs en hiervoor niet naar scholen in Den Haag of Rotterdam
hoeven uit te wijken.

6.9.

lnternat¡onalisering

De kinderen van nu, zo stelt de PO-Raad, groeien op in een wereld die niet stopt bij de landsgrens. Het

onderwijs heeft de belangrijke taak hun leerlingen kennis te laten maken met de internationale en
interculturele samenleving. De leerlingen van nu zijn wereldburgers. De scholen in het primair
onderwijs spelen hier al in toenemende mate op in. Zo ook onze scholen, want internationalisering is
ook bij onze scholen belangrijk. Aan de ene kant krijgen de scholen steeds meer te maken met nieuwe
leerlingen van verschillende achtergronden en met andere moedertalen dan het Nederlands als gevolg
van de grote stroom vluchtelingen. Anderzijds is op scholen als gevolg van de verdere
internationalisering van de samenleving de instroom merkbaar van leerlingen van expats die voor
kortere of langere tijd in Nederland komen werken of studeren. Scholen spelen daarop in door steeds
vaker al vanaf de kleutergroepen Engels aan te bieden. Daarnaast wordt er steeds meer aandacht
besteed aan de internationalisering bij vakken als geschiedenis en burgerschap. Voor een goede
opvang van nieuwkomers worden/zijn er lokaal afspraken gemaakt over de eerste opvang in
bijvoorbeeld schakelklassen, nieuwkomersklassen en over de intensivering van NT2-scholing voor
leerkrachten. Daarnaast voorziet onze lnternational School Delft in Engelstalig onderwijs voor kinderen
van expats díe tijdelijk in Nederland verblijven of voor kinderen van Nederlandse ouders die binnen
afzienbare tijd naar het buitenland vertrekken.

6.10. Gemeentelijke

ontwikkelingen en subsidiesvooronderwijsbeleid
De stichting heeft in 2018 gebruik kunnen maken van de subsidies die gemeenten beschikbaar stelden
voor het onderwijs. Per gemeente zijn er met de schoolbesturen afspraken gemaakt over de besteding
van de middelen. Over het algemeen hadden de gemeenten in 2018 te maken met de wisseling van de
wacht van Colleges van Burgemeester en Wethouders als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen.
Daardoor stagneerden bepaalde processen en overleggen soms.
Delft
Alle Delftse basisscholen kregen extra subsidie voor het bewegingsonderwijs. De hoogte ervan

is

gerelateerd aan het aantal leerlingen en aan de eis dat de gymleerkrachten HBO-bevoegd moeten zijn
op dit vakgebied en dat zij stagiaires willen begeleiden, indien er vraag naar is.
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Vijf scholen (Cornelis Musius, Mgr. Bekkers, Bernadette Maria, Gabriël en de Titus Brandsma) maakten
met de peutercentra waarmee zij clusters vormen, gebruik van de subsidies die beschikbaar zijn
gesteld voor onderwijsachterstandenbeleid en de voor-en vroegschoolse educatie. De middelen
werden ook dit jaar o.a. besteed aan extra taalonderwijs, ouderbetrokkenheid, toeleiding naar en
doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool, dubbele bezetting in de kleutergroepen, verlengde
leertijd, vindplaatsen en thuisactiviteiten.
De gemeente Delft startte 18 juni met alle betrokken besturen, kinderopvangorganisaties en bij de
jeugd betrokken instellingen (o.a. Jeugdzorg, bibliotheek DOK) een Kick-off bijeenkomst, die de start
vormde voor de herijking van het onderwijsachterstandenbeleid als gevolg van de wijzigingen in het
rijksbeleid (nieuwe gewichtenregeling (CBS indicator) en uitbreiding voorschool bij kinderopvang). De
gemeente volgde daartoe vier sporen:
L Uitbreiding van voorschoolse educatie van L0 naar L6 uur.
2. Raakvlakken tussen voor- en vroegschoolse periode.
3. Vroegschoolse educatie en resultaatafspraken OAB-middelen met schoolbesturen.
4. Relaties met andere domeinen en beleidskaders.
Spoor L en 2 van dit proces konden worden afgerond aan het eind van 201"8. Spoor 3 en 4 vinden plaats
in 2019. lngangsdatum van het nieuwe beleid wordt naar verwachting 1 augustus 2019. ln grote lijnen
zal dit proces leiden tot een herverdeling van de beschikbare OAB-middelen.
Den Hoaq

Met name de binnenstadscholen in Den Haag konden gebruik maken van de subsidies van

de

gemeente. Deze scholen, de Buutplaats, de Petrus Dondersschool, de Rosaschool en de Zuidwester
vormen met de Stichting Kinderspeelzaal Den Haag clusters voor de doorgaande lijn van voor- naar
vroegschoolse educatie. De toekenning van de middelen gebeurt op basis van in te dienen integrale
plannen, waarin de doelstellingen en de activiteiten per schooljaar worden verwoord. De middelen

zijn o.a. besteed aan het Leerkansenprofiel, extra taalonderwijs, zomerschool,

conciërges,

ouderbetrokkenheid en schakelklassen. De Christoffel ontv¡ng middelen voor cultuur en verlengde
schooldagactiviteiten. De gemeente Den Haag gaat met alle partners uit van de Haagse Educatieve
Agenda, een ambitieus programma voor de stad voor vier jaar. Onderwijskansenbeleid is daarin één
van de speerpunten.
Ook in de gemeente Den Haag speelt de herverdeling van middelen als gevolg van het gewijzigde
Rijksbeleid voor onderwijsachterstanden een rol. De gemeente heeft ook hier de verplichting het
voorschoolse aanbod te verhogen van L0 naar 16 uur" Omdat de financiële consequenties in 2018 nog
niet voldoende in beeld zijn gebracht, is besloten de herverdeling van de middelen in 2020 ¡n te laten
gaan en voor 20L9 de huidige regeling te continueren.
Daarnaast is het lerarentekort een belangrijk thema in Den Haag waar schoolbesturen en gemeente
samen in optrekken. Dit krijgt vorm in het project Klassewerk, dat de gemeente Den Haag subsidieert.
Lansinaerlond
Op het gebied van huisvesting en educatie heeft de gemeente in 2018 verschillende kwesties in het
LEA/OOGO aan de orde gesteld:
L. De Visienota Onderwijs 20L7-2025 en de uitvoering ervan.
2. Leerlingenprognoses en huisvestingsbehoeften.
3. Het dreigende personeelstekort op de scholen.
4. De gemeente heeft de Nota Schoolveiligheid opgesteld. De gemeente streeft er naar meer
samen te werken met scholen en ouders om de verkeersveiligheid rondom de scholen te

vergroten.

5.
6.

Educatielessen over afual kunnen worden verzorgd.
Het creëren van rookvrije omgevingen bij scholen en sportverenigingen. Rookvrije
schoolpleinen worden verplicht per 2020.

25

7.

De taalklas voor níeuwkomers is geëvalueerd op inhoud, perspectief en belang voor deze

kinderen. Het blijkt dat de instroom van statushouders in de gemeente afneemt, hetgeen
gevolgen kan hebben voor de huidige opzet van de taalklas.
8. De gemeente Lansingerland stelt voor de 7 scholen middelen beschikbaar voor
schoolmaatschappelijk werk. Daa rtoe werd het Convena nt Schoolmaatscha ppelijk werk
2018-2019 getekend op 10 september 2018.
Voor de school-specifieke zaken werd besloten zoveel mogelijk gebruik te maken van de directieoverleggen van de schoolbesturen, waar voornoemde zaken opgepakt werden.
Midden Delflond
De gemeente Midden Delfland stelt jaarlijks de hoogte van het budget voor lokaal onderwijsbeleid
vast. Verdeling van het budget vindt plaats op basis van een vaste voet en het aantal leerlingen per

school. De subsidie

is met name

bestemd voor preventie

en participatie, onderwijs aan

nieuwkomerskinderen, dyslexie en hoogbegaafdheid. De Mariaschool Den Hoorn kreeg ook dit jaar in
het kader hiervan weer subsidie toegewezen. De subsidie wordt ingezet op personeel. De school legt
jaarlijks verantwoording af over de inhoudelijke besteding.

Voor wat betreft de opvang van nieuwkomerskinderen is afgesproken deze zoveel mogelijk op de
scholen in de dorpen op te vangen. Om dit te kunnen realiseren en te stimuleren heeft de gemeente
in overleg met de schoolbesturen een subsidieregeling ontwikkeld voor nieuwkomersleerlingen korter
dan een jaar in Nederland, die voldoen aan de LOWAN criteria, maar waarvoor op grond van het
geringe aantal geen gebruik gemaakt kan worden van de rijksubsidieregeling.
Piinocker-Nootdorp
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is in 2018 gestart met de evaluatie en herziening van de Lokale
Educatieve Agenda. ln het kader hiervan is in 20L8 vooral aandacht besteed aan de relatie tussen
kinderopvang en onderwijs, onder andere gericht op de voor- en vroegschoolse educatie, het vormen
van wijkgerichte IKC's en de hieraan gekoppelde huisvestingsvraagstukken voor onderwijs en opvang.
Verdere uitwerking en implementatie hiervan zal in 2019 plaatsvinden. De gemeente kent geen
specifieke subsidies in het kader van de lokale educatieve agenda.
Riiswiik
De gemeente Rijswijk stelde net als voorgaande jaren subsidie beschikbaar voor extra taal- en
leesonderwijs. Middels het indienen van de taalplannen bij de gemeente werd deze verkregen. Eén
van de criteria waaraan de taalplannen moesten voldoen, was dat er samengewerkt werd met de
plaatselijke bibliotheek, die een activerende rol speelde bij het enthousiasmeren van leerlingen en
het bevorderen van het leesplezier.
Verder hebben de gezamenlijke schoolbesturen zich gebogen over:
L. Mogelijke aanpassing van de aanmeldprocedure in Rijswijk, analoog aan die van Den Haag.
2. Taal en leesbevorderingsactiviteiten: taalvisite, taalproeverij, project'TaalVerbindt'.
3. Continuering tweede opvangklas Het Kristal.
4. Toename lerarentekort.
5. Natuur- en milieueducatie.
6. lmpulsregeling, die in de plaats is gekomen van de regeling voor combinatiefunctionarissen.
7. Toename OAB-middelen als gevolg van het gewijzigde rijksbeleid, waarbij het aanbod
voorschoolse educatie bij de kinderopvangorganisaties uitgebreid wordt van 1.0 naar 16 uur.
Het kwaliteitskader WE wordt dan ook herzien. Eind 20L8 is nog niet duidelijk wat dit voor
gevolgen heeft voor de schoolbesturen.
8. De Kadernota 2017-2020 en de uitwerking ervan zijn vanaf september met alle betrokken
partners weer opgepakt met als doel dat op korte termijn de uitvoeringsagenda Jeugd,
Onderwijs en Brede Scholen vastgesteld zou kunnen worden. De uitvoeringsagenda,
waarmee al wel gewerkt wordt in 2018, was eind 2018 echter nog niet vastgesteld.
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6.11.

Laurentius Academie is Laurentius leert
December 2077 is de Laurentius Academie officieel van start gegaan, hiervoor is een coördinator
aangesteld. Laurentius Leert is de naam geworden, passend bij Laurentius Werkt, Laurentius lnnoveert
en Sprekend Laurentius.
Doel van Laurentius Leert is om het onderwijs nog sterker te maken, door o.a.:
. Het opdoen van nieuwe kennis d.m.v. cursus, workshop en studiedagen.
' Delen van expertise en ervaringen binnen de Laurentius stichting o.a. door netwerken van
specialisten (jonge kind, gedrag, taal, rekenen, lB, ICT en hoogbegaafdheid).
' Kennismaken, inspireren en vernieuwen o.a. door Netwerken, Kijk je Rijk en intervisie.
. Combineren van scholing van verschillende scholen.

in 2018 organiseerde Laurentius Leert workshops, cursussen, Kijk je Rijk, netwerkbijeenkomsten voor
specialisten taalflezen, rekenen, gedrag en jonge kind, coördinatoren HB en een intervisiegroep
startende leerkrachten. Samen met de andere besturen uit Delft organiseert Laurentius Leert een
masteropleiding SN Gedrag waarbij de deelnemers gebruik maken van een teambeurs. Door deze
teambeurs wordt het mogelijk om ook binnen de eigen school/stichting de mogelijkheid het bieden
om kennis te delen en/of verder onderzoek te doen. Laurentius Leert is aangesloten bij het landelijk
netwerk van huisacademies via de PO-Raad. Waar kennis en ervaring gedeeld wordt en waar thema's
voor de toekomst worden besproken. Verder zijn er contacten gelegd binnen het stafbureau, met
kerngroepen, directieoverleg, Samenwerkingsverbanden PPO Delflanden en SPPOH en verschillende
externe aanbieders.
Laurentius Leert heeft gedurende dit eerste jaar bekendheid gekregen. Directies en ook leerkrachten
weten Laurentius Leert steeds beter te vinden. Alle soorten medewerkers komen met vragen of
ideeën. Aangeboden cursussen, workshops en andere activiteiten worden voldoende bezocht en

worden positief beoordeeld. Als communicatie naar de medewerkers wordt er regelmatig een
nieuwsbrief gestuurd, met daarin het aanbod. Alle medewerkers kunnen daarnaast altijd in SharePoint
de pagina van Laurentius Leert zien en zich daar inschrijven voor georganiseerde bijeenkomsten.
Yoor 2019-2020 is Laurentius Leert bezig om het aanbod voor medewerkers goed aan te laten sluiten
bij de vraag vanuit de verschillende scholen en bij het nieuwe strategisch beleidsplan van de stichting,
waarbij het toekomstgerichte onderwijs, de onderw'rjskwaliteit en het plezier in het werken bij de
Laurentius Stichting centraal staan.

2OI8-2OI9
Activiteiten die nieuwe kennis brengt en
bestaande kennis verdiept via formeel leren
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7.

Personeel

7.1.

Algemeen

Het toenemende lerarentekort en de hiermee samenhangende vervangingsproblematiek heeft in
2018 gevraagd om een volgende slag qua (organisatie)beleid en uitvoering om hiervoor met
oplossingen te komen. Te denken valt aan de inzet van de eigen bestuurspool, inzet van extra
personeel vanuit het ERD budget, participatie in Pool West en nauwe samenwerking met
uitzendbureaus.

Het lerarentekort is een landelijk probleem, daarom wordt bij het zoeken naar oplossingen over de
eigen organisatiegrenzen heen gekeken en wordt de samenwerking in en buiten de regio opgezocht.
Naast het aanboren van nieuwe doelgroepen, zoals z'rj-instromers, wordt ook geprobeerd om binnen
de contouren van de convenanten met opleiders vierdejaars PABO-studenten in te zetten om deels in
de tekorten te kunnen voorzien. Verder wordt er hard gewerkt aan het opwaarderen van het imago
van het beroep leraar en is er in 2018 stevig ingezet op nieuwe manieren van werving of recruitment,
o.a. door de vacatureteksten aan te passen en nieuwe wegen van publicatie te zoeken waarbij gebruik

wordt gemaakt van social media.
Schoolleiders moeten noodgedwongen waar mogelijk alle creatieve denkkracht inzetten om de klassen
bemenst te krijgen. Veelal weliswaar met het gewenste resultaat, maar met op termijn negat¡eve
bijeffecten" Alle handen voor de klas, inclusief die van de directies en medewerkers met ambulante
tijd, maar ook het samenvoegen van groepen eist op termijn zijn tol. De veerkracht van de medewerker

en de kwaliteit van het onderwijs komt onder druk te staan. Denk o.a. aan de

Haagse

binnenstadscholen waar het werven van kwalitatief goed personeeleen bijna onmogelijke opgave lijkt
te worden. Tot slot zijn we genoodzaakt om maatwerkafspraken met uitzendbureaus te maken gelet
op het noodzakelijke beroep dat we moeten doen op grote aantallen uitzendkrachten en de hiermee
samenhangende sterk oplopende extra personele kosten.

voor het tweede jaar met het instrument CooT gewerkt voor onze gesprekkencyclus. ln2017
is ervoor gekozen om te beginnen met de starters en in 2018 met al het overige personeel. Niet op de
laatste plaats stond in dit jaar ook het binden en boeien van collega's die al bij onze stichting werken
centraal. Deels door de inzet van de werkdrukgelden om de werkdruk van de leraren te verlagen en
de kwaliteit te verhogen door het aantrekken van extra (onderwijsondersteunend) personeel. Maar
ook door het door Laurentius Leert aanbieden van individuele opleidingen en het organiseren van
opleidingen voor (doel)groepen zoals professionele leergemeenschappen. Uiteraard is er ook veel
aandacht en zorg voor de duurzame inzetbaarheid van personeelvanuit de portefeuille arbo om ervoor
zorg te dragen dat ons personeel lang en fit aan het werk kan blijven. Een uitdaging bij dit alles is om
met elkaar toe te werken naar strategisch, integraal personeelsbeleid met een duidelijke verbinding
met de kwaliteit van ons onderwijs.
ln 2018

is

7.2.

Lerarentekort

ln 2018 stond het lerarentekort weer hoog op de onderwijsagenda. Het landelijke tekort loopt snel op.
ln 2018 is er al een tekort van circa 1.200 leraren. Dit zal oplopen tot 4.000 in 2O2O en zelfs 16.000 in
2025 met als gevolg grotere klassen en minder aandacht voor kinderen dan zij nodig hebben en een

hogere werkdruk voor leraren. Het personeelstekort is ook bij de Laurentius Stichting duidelijk
merkbaar en voelbaar. Het aantal in te vullen vervangingsvacatures is en blijft hoog, waardoor het
steeds lastiger wordt om deze vacatures in te vullen. ln 2018 zijn er als gevolg hiervan klassen
opgedeeld of samengevoegd en zijn klassen naar huis gestuurd. Daarnaast constateren we dat
personeel met ambulante tijd regelmatig wordt ingezet op kortdurende onvoorspelbare vervanging.
Er is een centraal meldpunt ingericht om dit in kaart te brengen en te monitoren. Ook reguliere
vacatures bleken op sommige scholen steeds lastiger in te vullen.
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Knelpunten 2078 als qevola von het lerorentekort

Voor de zomervakantie van 2018 waren er nog circa 30 reguliere vacatures die nog niet, of met
uitzendkrachten, konden worden ingevuld. De vraag was dan ook of alle groepen na de vakantie wel
zouden kunnen starten. Nog los van alle extra energie om de vacatures in te vullen, zijn in 20L8 de
volgende knelpunten ervaren:
r Geen mensen om de reguliere vacatures in te vullen; doet zich met name op de Haagse scholen
voor.
o Geen of onvoldoende capaciteit om het ziekteverzuim op te vangen.
r Vergroting van de afhankelijkheid van uitzendbureaus, waardoor ook zij steeds vaker geen, niet
bekwaam of onbevoegd, personeel aanbieden.
o Relatief groot verloop van personeel door het grote aanbod op de arbeidsmarkt, ook gedurende
het schooljaar. Er is sprake van steeds meer tussentijds vertrek, waarbij met name reisafstand een
factor lijkt te spelen (dichterbij huis werken). Waar dit eerst alleen leerkrachten betrof, betreft dit
nu ook schoolleiders.
o Veel korte termijn oplossingen die werkdruk-verhogend zijn voor het zittende personeel.
o De enorme tijdsinvestering voor schoolleiders en stafbureau om goede mensen te vinden en het
kunst- en vliegwerk wat daarbij is gaan horen.
Zii-instromers
De Laurentius Stichting maakte in 2018 wederom dankbaar gebruik van de overheidssubsidie voor zij-

instromers. Het aantrekken van deze groep is niet alleen aantrekkelijk in het kader van de
personeelstekorten. De zij-instromer neemt ook veel kennis en kunde mee vanuit een andere sector.
Dit kan de diversiteit binnen de teams verhogen en daarmee een positieve impuls betekenen voor de
onderwijskwaliteit. ln 2018 zijn 6 zij-instromers gestart, na het behalen van het
geschiktheidsonderzoek en een succesvolle sollicitatie op één van de vacatures op de scholen.
Capaciteit voor begeleiding en financiële ruimte om zij-instromer niet teveel uren te laten lesgeven, is
en blijft hier wel een knelpunt. Volgens de regeling kunnen zij-instromers direct voor de groep; in de
praktijk is er echter een inwerkperiode naast een bevoegde leerkracht voor de groep nodig om het
traject succesvol te laten zijn. HRM organiseerde een bijeenkomst met scholen die een zij-instromer
hebben geplaatst om kennis en ervaring te delen en knelpunten te signaleren die op organisatieniveau
opgepakt kunnen worden.
Klassewerk
De Laurentius Stichting heeft tevens de samenwerking opgezocht met Klassewerk ten behoeve van de
lerarentekorten op onze scholen in de Haagse regio. De beleidsmedewerker personeel heeft zitting
genomen in de beleidsgroep van een aantal grote samenwerkende Haagse besturen. Klassewerk
organiseerde in 20L8 wederom een informatieavond voor belangstellenden in het onderwijs. We
ontwikkelden op specifieke onderdelen gezamenlijk beleid. Op deze wijze kan er vanuit de werkgevers
eenduidig worden omgegaan met zij-instromers. ln 2018 heeft de beleidsgroep zich daarbij o.a. gericht
op de inschaling van zij-instromers, een uniforme terugbetalingsregeling van de opleidingskosten en
een onderlinge verrekenings-regeling in gevalvan vertrek van een zij-instromervan het ene naar het
andere bestuur.

ln het tweede kwartaal is door Klassewerk een open schoolweek georganiseerd. Alle besturen
openden de schooldeuren voor alle geïnteresseerden in het onderwijs om een dagdeel mee te kunnen
lopen.

Tot slot is een gezamenlijk model ontwikkeld om de zij-instromers zo goed mogelijk voor te bereiden
op het zij-instroomtraject van informeren, selecteren, snuffelstages lopen en verslag doen tot aan het
geschiktheidsonderzoek.
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Flexibiliserinq von de personeelsinzet
Ook flexibilisering van inzet van personeel is van belang om het lerarentekort het hoofd te bieden.
Enerzijds biedt deze tijdelijke aanpassing in de WWZ kansen om de flexibiliteit binnen de organisatie
te verhogen. Anderzijds draagt de inzet van Pool West ertoe bij dat we, in de samenwerking met
andere besturen en door inzet van een goed HR-instrument, het personeel maximaal kunnen
inzetten. We zijn verder op zoek gegaan naar creatieve oplossingen zoals de 'invaller om de hoek',
het verder uitbouwen van onze bestuurspool, dienstverleningsafspraken met een uitzendorganisatie,
inzet van studenten en gepensioneerden. En niet te vergeten de inrichting van een extra flexibele
schil op schoolniveau door zogeheten schoolpoolers. Het beleid rondom schoolpoolers en daarmee
de bekostiging vanuit ERD-gelden is in 2017 ontwikkeld en gaf ook in 2018 aan de schoolleiders
formatieve flexibele ruimte. Een groot aantal (tijdelijke) vervangingsvacatures werd vergelijkbaar
met andere schooljaren ingevuld door het zittende personeel door een tijdelijke uitbreiding.
Bestuurspoolers
Een bestuurspooler is een breed en flexibel inzetbare leraar die aantoonbaar goed functioneert. De
bestuurspooler meldt zich via een open sollicitatie bij het bestuur of bij de school met een vacature.
De bestuurspooler wordt bovenschools aangesteld op reguliere formatie en wordt ingezet op
langdurige voorspelbare vervangingen. HRM draagt zorg voor de matching met een vacature. ln 2018
is een aantal bestuurspoolers aangesteld en ingezet, maar het merendeel stroomt snel in op reguliere
vacatures op de school. Het blijkt in de praktijk zeer lastig om nieuwe bestuurspoolers te werven om

daarmee een continue beschikbare flexibele schil te creëren. Het aantal beschikbare reguliere
vacatures bestuursbreed zou hier een verklaring voor kunnen zijn.

7.1.

Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in 2018 aangepast. De scholen krijgen meer ruimte om vervangers

meer opeenvolgende contracten aan te bieden in de zogenaamde griepgolfmaanden. ln de maanden
januari, februari en maart tellen de in de maanden aangegane contracten niet mee voor de
ketenregeling. Enerzijds zorgt deze tijdelijke aanpassing voor een lastenverlichting, omdat de nog altijd
benodigde handmatige controles op het aantal aanstellingen niet nodig zijn. Anderzijds wordt helaas
het positieve effect van de aanpassing in de WWZ grotendeels tenietgedaan door de krapte op de
arbeidsmarkt. Hierdoor verschuift het accent van voorkomen van boventalligheid naar het vinden van
nieuwe leraren. Dit was met name zichtbaar bij onze Haagse scholen, waar in de zoektocht naar nieuw

personeel regelmatig uitgeweken moest worden naar verschillende uitzendbureaus. Tegelijk
realiseren wij ons dat het aangaan van niet beoogde vaste contracten in een ander daglicht komt te
staan binnen de context van het lerarentekort.

7"4"

PoolWest
De Laurentius Stichting werkt vanaf augustus 2016 samen met 16 andere schoolbesturen in een
regionale vervangingspool, Stichting Pool West. Het is een regionale vervangingspoolvoor het primair
onderwijs in de regio Leiden, Haaglanden, Delft, Lansingerland en Zoetermeer. Pool West werkt met
het webbased systeem, lnvalPool. lnvalPool 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. ln
lnvalPool worden alle kortdurende (minder dan 3 weken) en langdurende vervangingsvacatures
binnen de stichting geplaatst. Kortdurende vervangingsvacatures worden via Pool West ingevuld
zonder tussenkomst van HRM. Langdurige vervangingsvacatures worden onder regie van HRM
ingevuld om er voor zorg te dragen dat hiervoor de eigen bestuurspoolers met voorrang kunnen
worden ingezet. Daarnaast heeft HRM een actieve rol in de werving van deze langdurige vervangers
en zet hiertoe haar eigen wervingskanalen in.
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Pool West ontving in schooljaar 2OI7-2O18, 553 kortdurende vervangíngsverzoeken van de Laurentius

Stichting, waarvan de vervangingsgraad 59% was. Van de 53 langdurige invalverzoeken was de
vervangingsgraad 67%. De vervangingsgraad totaal was voor de Laurentius Stichting 65% op 606
invalverzoeken. Ook Pool West wordt geconfronteerd met het lerarentekort. De coördinator meldde
in het vierde kwartaal van 2018 dat in het afgelopen schooljaar 'J,/3van het bestand aan invallers in de
reguliere formatie van de besturen is ingestroomd.
Pool West organiseerde in 20L8 de 'lnvalschool van het schoolja ar 17-18' award. Alle invallers mochten

via een online enquête per bestuur 1 school nomineren. Binnen de Laurentius Stichting is de
Mariaschool Rijswijk verkozen tot invalschool van het schoolja ar 2O77-2OI8.

ln

2018 vonden

er ook allerlei andere activiteiten plaats in

afstemming met

de

HRM-

beleidsmedewerkers van de aangesloten besturen, waaronder: nieuwe functionaliteiten van het
systeem om de bewaking van de dienstverbanden te optimaliseren, onderlinge afstemming
handelswijze m.b.t. salariëring/inschaling, werving van invallers via de Nieuwsbrief van de aangesloten

scholen, toevoegen van een eigen vacaturebank aan de website, het ontwikkelen van een
evaluatieformulier voor directies over het functioneren van invallers en een gezamenlijke pamflet
vanuit Pool West met het oog op positionering ten opzichte van de uitzendbureaus. Tot slot
organiseerde Pool West korte cursussen en workshops voor geïnteresseerden.

7.5.

Gesprekkencyclus

CooT is in 2016 geÏntroduceerd. Het biedt een gevalideerd observatie-instrument binnen een
interactieve digitale HRM-omgeving. Het instrument koppelt onderzoek en persoonlijke ontwikkeling
aan elkaar. Vanuit een positieve opbouw en collegiale consultatie wordt richting gegeven aan het
continue proces van bekwamen en bekwaam blijven. CooT voldoet aan de eisen zoals die in de Wet
BIO en de CAO zijn gesteld. De ontwikkelingvan de medewerker, van startbekwaam naarvakbekwaam,
staat hierin centraal. Het instrument heeft niet alleen een ondersteunende en monitorende rol,
waarbij de leraar eigenaar is van de eigen ontwikkeling; het levert ook een actieve bijdrage in kennis
delen en kennis halen via een e-learning-omgeving. Verder is er door de eenduidige competentietaal
helderheid over wat we verstaan onder goed onderwijs en hoe we dat uíteindelijk in de klas willen
terugzien. ln april 2OI7 is het ¡nstrument binnen de Laurentius Stichting opengesteld voor alle
medewerkers, zodat eenieder die dat wil ermee kennis kan maken en vervolgens is de e-learning
module voor iedereen vrijgegeven. ln 2018 is het een verplicht instrument voor alle medewerkers
geworden.
ln 2018 heeft HRM een interview op 4 scholen (Poolster, Gouden Griffel, Titus Brandsma en Petrus
Donders) gehouden met medewerkers die al met C007 gestart waren. Er is gevraagd naar hun
bevindingen op het gebied van gebruikersvriendelijkheid (functionaliteiten systeem), het
implementatieproces, de communicatie en de rol van de leidinggevende. ln juni zijn bevindingen
teruggekoppeld naar het Dirov. De leerpunten neemt een ieder verder mee bij het verder uitrollen van
het instrument. Verder onderzoeken een aantal scholen/gebruikers of we CooT in plaats van PMTOP
willen en kunnen gaan gebruiken voor invulling van het taakbeleid. Vier scholen voerden in het kader
hiervan een pilot uít met het invullen van het taakbeleid via CooT (Zuidwester, Mariaschool Rijswijk,
Titus Brandsma en Godfried Bomans).

7.6.

Verzuim en re-integratie
Het verzuim is in 2018 gedaald ten opzichte van2Ot7. Het is van belang deze dalende trend vast te
blijven houden. Een zieke medewerker kost de organisatie € 120.000 per jaar; dit kan de organisatie
maar beperkt dragen. Naast het kostenaspect is er een nog veel groter probleem, namelijk het
vervangen van de afwezige medewerker. Met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het
vinden van vervangers voor korte en lange duur steeds ingewikkelder. ln 2018 hebben wij ons nog
specifieker gericht op duurzaam herstel en preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen. Wij
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hebben de ambitie om het verzuimpercentage naar SYo te krijgen. De verzuimcijfers zijn in 2018 in alle
gremia van de organisatie een vast agendapunt en actief besproken en gemonitord.
De dialoog met directeuren van de scholen die nog niet voldoen aan de verzuimstreefdoelen zijn ook
ln 2018 voortgezet. Aan de orde zijn gekomen de verzuimanalyse van de school en een brede
advisering inzake een plan van aanpak voor het behalen van de gestelde streefdoelen. De gesprekken
met de directies zijn gehouden met de beleidsmedewerker Arbo, de arbeidsdeskundige en lid College
van Bestuur. Voor de aanpak van verzuimreductie zijn er streefdoelen en budgetten beschikbaar
gesteld met als doel bewerkstelliging van een cultuuromslag rondom verzuim.
Deze aanpak heeft erin geresulteerd dat eind 2018 zestien scholen voldoen aan de streefdoelen, negen
scholen die medio 2OI9 gaan voldoen aan de streefdoelen en vier scholen waarvoor meer tijd en een
multidisciplinaire maatwerkaanpak nodig is om de streefdoelen te gaan bereiken.

Ook in 201-8 hebben de directies zich verder kunnen scholen in verzuimmanagement door zich onder
andere te laten coachen op hun eigen school door een arbeidsdeskundige. Tevens is een school gestart
met een intensief verzuimreductieproject onder begeleiding van het Vervangingsfonds. Daarnaast
hebben wij actief ingezet op grieppreventie door voorlichting, hygiënemaatregelen en het beschikbaar
stellen van vers fruit aan alle personeelsleden van de stichting.
De verzuimgegevens

Verzuimpercentages

voor2OL6,2077 en 2018 voor de totale organisatie* zijn:

totaal

Verzuimpercentage verzuimen t/m
jaar
Verzuimpercentage verzuimen
2 jaar

Meldingsfrequentie

L

l tot

6,9I%
6,LOo/o

6,52%

6,31%

5,52%

5,72%

%

0,95%

0,70%

O,87

l-,30

7,77

19,39
Gemiddelde verzuimduur
24,24
Percentage nulverzuim
38,29 %
45,30%
(*inclusief: PO, VO, OP, OOP en exclusief het wettelijke zwangerschaps-& bevallingsverlof)

L,t4
L9,71
46,48
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7.7.

Ontwikkelingpersoneelsbestand

Onderstaand is een overzicht gegeven van het personeelbestand op 3L december van de afgelopen
jaren. Nemen we uitsluitend de financiële ramingen voor de komende jaren (meerjarenbegroting
2019-2022) in ogenschouw, dan zal het personeelsbestand op basis hiervan stabiliseren rond de 650
fte's. Op andere ontwikkelingen die mogelijk zullen leiden tot wijzigingen in het personeelsbestand
wordt in hoofdstuk 10 ingegaan.

Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel

(directie en OOP)
Totaal personen
Totaal man
Totaal vrouw

658
82

623
96

625
r23

735
156

71.6 7LL
1_50 161

740 7L9 748 891 866 872
L00
640

Totaalfte

10L
6L8

97
651

120
77I

I84
86s

127
745

738

532 517 543 653* 633 642

636

Directie personeel
Onderwijzend personeel
Ondersteunend personeel
*lnclusief de toevoeging van de vier scholen van SKO De Zwerm

119
747

681

45

44

46

540 s20 52t
68

69

75

127

44
501
91

ln 2015 is als gevolg van de aansluiting van SKO de Zwerm het personeelsbestand met totaal 110 fte
(143 personen) toegenomen. Het aandeel OOP is door de aansluiting van SKO de Zwerm toegenomen
16,4%o in 20L4 toL t7,5% in 2015. Door de inzet van OAB-gelden beschikken deze scholen over
relatief veel ondersteunend personeel. Door de inzet van de werkdrukmiddelen en het tekort aan
leerkrachten is in 20L8 de hoeveelheid ondersteunend personeel sterk gestegen.

van

7.8.

Functiemix

De functiemix was ingevoerd om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken. Het bood
leerkrachten de mogelijkheid om onder voorwaarden door te stromen naar een hogere loonschaal. Er
golden streefwaarden voor het percentage leerkrachten dat beloond wordt conform de loonschalen
LB en LC (primair en speciaal onderwijs), respectievelijke LC en LD (voortgezet onderwijs).

ln de afgelopen jaren zijn bij de Laurentius Stichting in het kader van de functiemix de volgende
percentages gerea liseerd

:

BO (streefwaarde 40% LB)
Schaal

2015 20t6

SBO

20L7

(streefwaarde t4% LCI

2015 201.6

2017

VO (streefwaarde LC 56%)

2015 2016

2017

LA

72,30%

72,20%

70,L%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

o,ooyo

LB

27,50%

27,60yo

28,gYo

75,70yo

82,20%

77,80%

58,00%

57,40yo

6L,00%

LC

0,20%

0,20%

0,20%

24,30%

L7,80%

22,20%

42,00% 42,60% 39,00yo

Met de aanpassing van de cao zijn in 2018 de schalen LA, LB en LC vervangen door de schalen LLO, 111
en 112 en is de functiemix afgeschaft. ln de nieuwe bijpassende functieprofielen is vastgelegd aan
welke eisen een leerkracht moet voldoen om voor een 11"1" of 112 schaal in aanmerkíng te komen.
Hoewel de functiemix is afgeschaft blijft het streven om minimaal te voldoen aan de eerder
geformuleerde streefwaarden van het aantal leerkrachten dat wordt beloond conform de loonschalen
Ll.l" en 112 om zo het personeel meer kansen te bieden op doorstroming.
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7.9.

Beleid inzake uitkeringen na ontslag
personeelsbeleid
Het
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 wilgaan werken.

7.1O. lnzet werkdrukmiddelen
ln onderstaand overzicht is weergegeven hoeveel werkdrukmiddelen er aan de scholen zijn toegekend
voor het schooljaar 2O78-20L9. Hiervan was 5/L2 deel beschikbaar voor 2018. Door alle directies is in
overleg met het team en de MR een plan opgesteld hoe deze middelen in te zetten. Voor de inzet van
extra personeel zijn vacaturemeldingen ingediend. Gelijktijdig met het vullen van de reguliere formatie
voor het schooljaar 2018-2OL9 is ook ingezet op het vullen van de gevraagde extra handen in het kader
van de werkdrukvermindering.

Zoals blijkt uit onderstaand overzicht worden bijna alle middelen ingezet voor het behoud van
boventallig personeel of het aantrekken van extra personeel. Gelet echter op het tekort aan met name
onderwijzend personeel is het niet gelukt om voor aanvang van het schooljaar in alle gevraagde extra
handen te voorzien. Ook is vanwege het tekort aan onderwijzend personeel tussentijds soms besloten
om in plaats van het gevraagde extra onderwijzend personeel meer ondersteunend personeel in te
zetten of om bijvoorbeeld zij-instromers aan te trekken. Gelet op deze ontwikkelingen kan pas eind
van het schooljaar 2O18-2OL9 de definitieve balans worden opgemaakt van het effect van de inzet van
de werkdrukmiddelen.

O3PQ

Petrusschool

45.576 OP/OOP t.b.v ondersteuning

04KU

Jozefschool

109.196

05HD

Zuidwester

s2.s76

06MV
060P

Rosaschool

46.675

Pius X

54.7s4

OTAK

Buutplaats

07uo

Petrus Donders

37.488
38.42L

lOGK
12SL

Piramide
Maria Rijswijk
Gabriëlschool

54.443
32.666
82.286

13FA

Oostpoort

34.532

13Pt

Bernadete-Maria

40.599

13KK

Cornelis Musius

20.533

lOXK

verbetertraject
Vakleerkracht gym
Vakleerkracht muziek
Groepsleerkracht
Behoud bovenformatieve formatie
Behoud bovenformatieve formatie
Vakleerkracht gym
Groepsleerkracht
Startende leerkracht
Extra lB formatie
Ondersteuning verbetertraject
Onderwijsassistent (2x)
(Behoud) groepsleerkracht
Extra lB-formatie
Onderwijsassistent
Leerkrachtondersteuner
Vakleerkracht gym, groepsleerkracht en onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Project'omgaan met werkdruk'
Behoud bovenformatieve formatie
lnvoering IPC
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13WS
1-4DJ

Mgr. Bekkersschool
Titus Brandsma

14GD

De Regenboog

74tX

Bonte Pael

14LL

Wilgenhoek

].5MH

Poolster

17KG

Maria Den Hoorn

20.066

Behoud bovenformatieve formatie
roepsleerkracht (instroom )

34.688

G

24.266
29.243

Extra OP/OOP onder andere t.b.v

Behoud bovenformatieve formatie

ontwikkeling Tanthof
29.866 G roepsleerkracht
60.042 Groepsleerkracht
Vakleerkracht

ro7.263 Conciërge
Onderwijsassistent
RT-leerkracht
Methode Snappet

20.844

zTGJ

Laurentius SBO
2sJV

De Kwakel

46.O43

25KP

Willibrord

66.1.09

Extra OP/OOP voor

doorontwikkeling
Vakleerkracht gym
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent
Leerkrachto nde rste u ner
Vakleerkracht muziek
Conciërge

26AV

Christoffel

27LY

Het Baken

28CE

Gouden Griffel
Totaa I schooljaa r 2Ot8-2Ot9

8.

74.353 G roe psleerkracht
93.174 Vakleerkracht gym
G roepsleerkracht
84.308 Leerkrachtondersteuner (2x)
L.385.497

Huisvestingen en ICT

8.1.

Huisvesting
Eén van de randvoorwaarden om goed onderwijs te kunnen geven is goede huisvesting. De staat van
onderhoud van de gebouwen is over het algemeen zeer goed" De bekostiging van het onderhoud loopt

via de hiervoor ingestelde voorziening, waardoor grote fluctuaties in het resultaat op

de

jaarrekeningen worden voorkomen. De voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de gemiddelde
jaarlijkse lasten voortvloe¡ende uit de voor alle scholen opgestelde meerjaren onderhoudsbegroting.
De voorziening is toereikend gebleken om alle onderhoudswerkzaamheden uit te kunnen voeren.
Omdat de voorziening groot onderhoud vanaf 2019 anders opgebouwd moet worden, zullen in 2019
a lle meerjaren onderhoudsbegrotingen worden geactualiseerd.

8.2. Nieuwbouw en renovatie
Voor onderstaande scholen zijn in 20L8 grote stappen gezet naar nieuwbouw:
o De Kwakel in de gemeente Lansingerland krijgt na vele jaren van onderhandelen samen met de

o

Prins Willem Alexander van Spectrum een nieuw schoolgebouw. De gemeente fungeert als
bouwheer. Het definitieve ontwerp is gereed, maar omdat voor de bouw van de nieuwe school
door de gemeenteraad aanvullende kredieten beschikbaar gesteld moeten worden, heeft
realisatie van de nieuwbouw vertraging opgelopen.
Na jarenlange voorbereiding is de bouw vàn de Brede School Rembrandtkwartier in Rijswijk
gestart. ln dit schoolgebouw worden naast de Godfried Bomansschool nog twee andere scholen
van twee andere besturen gehuisvest. Oplevering van de school is medio juli 2019.
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a

De Laurentius Praktijkschool (SVO) in Delft kreeg een gerenoveerde dependance die daarnaast ook

is uitgebreid. De werkzaamheden zijn eind 2017 afgerond en het gebouw is naar
a

a

a

ieders

tevredenheid opgeleverd. De dependance is in 20L8 feestelijk in gebruik genomen.
De Cornelis Musius in Delft wordt grootschalig gerenoveerd en getransformeerd naar een kindcentrum. De plannen voor de realisatie van een duurzame school, nul op de meter, zijn in overleg
met de gemeente Delft uitgewerkt. De Laurentius Stichting zal als bouwheer optreden, de
budgetten zijn beschikbaar gesteld en de aanbesteding van de werkzaamheden is eind 2018
succesvol afgerond. Ook de asbestsanering is succesvol aanbesteed. De uitvoering van de
werkzaamheden start in februari 2019.
De ISD is uitgebreíd. Hiervoor ís de eerste verdieping boven de bestaande huisvesting op de TUcampus geheel gerenoveerd en aan de school toegevoegd. De school kan nu doorgroeien naar
circa 220leerlingen. Begin 2018 is het werk aanbesteed en vlak voor de kerstvakantie is het werk
opgeleverd.
De besprekingen voor de 'scholenschuif Tanthof , het terugbrengen van het aantal locaties en het
aantal schoolgebouwen in de wijk, zijn in 2018 verder voortgezet. De gemeente en de
schoolbesturen hebben in het kader hiervan de voorkeur uitgesproken voor het realiseren van één

nieuwe geclusterde voorziening in de wijk waar de scholen en andere voorzieningen, zoals
kinderopvang, een plek kunnen krijgen. Deze voorkeursvariant zal in 20L9 verder op haalbaarheid
worden onderzocht.

8.3.

Werkzaamheden in het kader van groot onderhoud
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste zaken die, naast de jaarlijks uít te voeren
reguliere (schilder)werkzaamheden, in 2018 zijn uitgevoerd in het kader van groot onderhoud:
¡ Asbestsanering en renovatie van de verdieping van de Rosaschool is in 2018 uitgevoerd. Op de
toiletten en gymzaal na is de school nu bijna in zijn geheel opgeknapt.
. Bij de Laurentius SBO zijn van de gymzaal (Griegstraat 4) de douche installaties vervangen.
o ln het kader van prevent¡ef legionella beheer is bij de betreffende scholen het software
programma 'Legionella Dossier' ingevoerd. Door het gebruik van dit programma in combinatie met
een tablet is het verplicht spoelen van de tappunten nu veel eenvoudiger.
o Van de Petrus Donders school zijn de lokalen van de 1e en 2" verdieping gerenoveerd en is
begonnen met de renovatie van de gangen. Dit loopt door in 2019. Ook is begonnen met het
vervangen van de ontruimingsinstallatie.

. Bij de
o
¡
o

Poolster zijn aanpassingen uitgevoerd aan

de

luchtbehandelinginstallatie

en

de

verwarmingsinstallaties
ln het kader van het in 2017 gestarte project om de gymzalen qua akoestiek te brengen op de
NOC.NSF norm zijn op de Pius X, de Oostpoort, de Petrusschool, de Mariaschool Rijswijk en de
Rosaschool a koestische voorzieningen aangebracht.
Ook in 2018 zijn we verdergegaan met het op orde brengen van de voormalige Zwerm gebouwen.
ln het kader hiervan zíjn op de Petrus Donders school, de Buutplaats, de Zuidwester en de Rosa
school brandwerende voorzieningen aangebracht en zijn de groepenkasten vernieuwd.
Met de gemeente Lansingerland is uitgebreid gesproken over het binnenklimaat van Het Baken. ln
20L8 hebben we een omvangrijk rapport waarin ook de oplossingen beschreven zijn, aan de
gemeente voorgelegd. De kosten voor de verbeteringen bedragen ca. € 500.000,--. De uitvoering
is medio/ein d 2079 gepla nd.

8.4.

Schoolpleinen
Al enkele jaren is er een trend gaande om bestaande schoolpleinen om te bouwen tot zogenaamde
groene schoolpleinen. Ook op de Petrusschool in Rijswijk en Mariaschool Den Hoorn leefde deze wens
en zijn de plannen om het schoolplein opnieuw in te richten en te transformeren naar een groen
schoolplein in 201-8 gerealiseerd. Het noodlokaal op het schoolplein van de Mariaschool in Rijswijk is
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verwijderd, het terrein is hersteld en wordt ook als groen schoolplein ingericht. Bij de dependance van
de Titus Brandsma is het speelterrein vernieuwd en zijn nieuwe hekwerken geplaatst.

8.5.

Duurzaamheid
ln 2016 is binnen de kerngroep materieel het thema duurzaamheid op de agenda gezet. Na een eerste
verkenning van dit thema en het bepalen van de uitgangspositie van de stichting met betrekk¡ng tot
duurzaamheid, is in 2017 bekeken op welke wijze en in hoeverre wij als stichting vorm kunnen geven
aan dit thema. ln 2018 is het onderwerp hoe intern om te gaan met duurzaamheid nog nadrukkelijker
geagendeerd, onder andere in het kader van het op te stellen nieuwe strategische beleidsplan. Bij alle

nieuwbouwplannen en grootschalige renovaties wordt ook in overleg met de gemeenten veel
aandacht besteed aan duurzaamheid en wordt onderzocht welke ambities op dit vlak gerealiseerd
kunnen worden. Het eerste grote succes op dit terrein zal in 20L9 worden geboekt met de renovatie
van de Cornelis Musius in Delft, waarbij een volledig energie-neutrale school met'nul op de meter' zal
worden gerealiseerd.
8.6. Aanbesteding
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
ook 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. Wij maken hierbij gebruik van
externe expertise.
De stichting besteedt jaarlijks meerdere opdrachten aan, zowel meervoudig onderhands als natíonaal
of Europees, afhankelijk van de contract- of opdrachtwaarde. ln 201-8 is onder andere de verbouwing

van de Cornelis Musius school en de uitbreiding van de ISD aanbesteed. Het contract voor de
schoonmaak met Asito is, nadat Europese aanbesteding was afgerond, opgesteld en ondertekend,
tegelijkertijd is een intensief beheertraject gestart. Ook de voorbereidingen voor de aanbesteding van
leermiddelen zijn gestart.
ln het kader van het contractmanagement zijn in 2018 daarnaast de volgende activiteiten uitgevoerd.
Alle bestaande digitale en schriftelijke dossiers zijn samengevoegd, tot een werkbaar contractsysteem.
Er heeft een inventarisatie van de stand van zaken van eerder afgesloten contracten plaatsgevonden.
Waar nodig is gestart met evaluatiegesprekken met leveranciers. Op uitvoerend niveau zijn dossiers
actueel gehouden door het invoegen van rapportages, gespreksverslagen en andere relevante
documenten.
De focus wat betreft keuringen is gericht op veiligheid. ln dit kader zijn in 2017 de keuringen waar
nodig al verder aangescherpt. Er worden keuringen uitgevoerd voor de alarminstallaties, de
brandmeld- en ontruimingsinstallaties, noodverlichting en vluchtwegaanduiding, liften, SCIOS-

keuringen voor gasleidingen, cv ketels, brandstoftoevoeren, de valbeveiligingssystemen op de daken,
ladders, speelpleinen en speelpleintoestellen, de gymzaaltoestellen en speelzaaltoestellen. Synorga
Electrical Management heeft in 201-8 op een groot aantal scholen de NEN 3140 keuringen uitgevoerd.
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8.7.

tCT

ln 2018 zijn er op |CT-gebied de nodige projecten en veranderingen in gang gezet of gerealiseerd. De
belangrijkste zaken worden hieronder vermeld :
Von hybride naar cloud
De Laurentius Stichting migreert volledig naar de Office 365 Cloud (migratie van hybride naar

a

cloud). Deze migratie moet op L januari 2020 volledig afgerond zijn, omdat het huidige
datacentrum waar gebruik van wordt gemaakt sluit. Gelet hierop heeft ITS lT-services bij The
Datacenter Group in Delft voor de Laurentius Stichting een níeuw datacentrum ingericht. Hierop
worden alle netwerken van de scholen aangesloten. Met de inrichting van het toekomstige ICTbeheer zijn we minder afhankelijk van externe partijen (zoals bijvoorbeeld het beheren van de
fírewall). Hiermee wordt het beheer overzichtelijker en kan er sneller gehandeld worden bij het
uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen en het verhelpen van storingen.
Documenten noar de cloud
De scholen gaan in fases over naar de cloud. Eerst worden de documenten in Office 365 geplaatst.
Daarvoor zijn SharePoint sites per school nodig. Dit kalenderjaar zijn alle scholen geïnformeerd en
hun wensen m.b.t. de inrichting van hun SharePoint site doorgesproken. De meeste SharePoint
sites voor de scholen zijn klaar. De eerste scholen hebben de documenten deels in de Office 365
cloud geplaatst. Voor de zalen van Stichting Kinderspeelzaal zijn ook SharePoint sites gebouwd.

a

Office 365 cooches

a

Om de overstap naar de Office 365 cloud te faciliteren krijgen de scholen teamtrainingen in het
gebruik van de verschillende onderdelen in Office 365. Daarnaast krijgen ze ondersteuning
aangeboden bij het overzetten van documenten. Voor deze training en ondersteuning zijn tijdelijk
twee Office 365 coaches (totaal lFTE) aangesteld.
a

Nieuwe websites
Alle scholen zijn voorzien van een nieuwe website van Social Schools. Veel scholen zijn daarnaast
ook het communicatieplatform van Social Schools gaan gebruiken. Deze twee pakketten zijn met
elkaar verbonden waardoor het mogelijk is om berichten, agenda-items e.d. direct vanuit Social
schools op de websíte te plaatsen. ln april en mei hebben er trainingen plaatsgevonden voor de

beheerders van de schoolsites. De nieuwe website van de Laurentius Stichting is in december
gelanceerd. Ook de website van Stichting Kinderspeelzaal is in deze periode opgeleverd.
a

I

CT-stu d ¡ e d og

e

n e n n etw e rkbijee

n

komste n

ln 2018 hebben de |CT-coaches op al onze

scholen de mogelijkheid gehad om ICTnetwerkbijeenkomsten en ICT-studiedagen te volgen. Thema van de studiedag in maart was
Gamification. ln oktober stond de lCT-studiedag in het teken van goede |CT-praktijkvoorbeelden
in de klas. Die hebben de |CT-coaches met elkaar gedeeld (Time to pitch). ln mei is er een speciale
informatiebijeenkomst geweest in het kader van privacy en de AVG. ln oktober zijn alle tB-ers
uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst rondom ESIS. Daarnaast hebben de Office365 coaches
verschillende workshops aangeboden rondom het gebruik van OneNote, delen in Office 365 en
Forms.
a

Uitrol nieuwe touchscreens
Binnen de aanbesteding van touchscreens zijn dit kalenderjaar de Smartboards voor de groepen 3
en 4 vervangen door verrijdbare touchscreens. Hiermee komt er een einde aan het gebruik van de

oude Smartboards in onze stichting. Voor de instandhouding van de ICT-middelen betekent dit
tevens het einde van het intensiefonderhouden en vervangen van beamers.
a

Beveiligen oudere type liften bij touchscreens

ln verband met veiligheidsaspecten zijn we een project gestart waarín de touchscreen liften en
touchtable liften worden verbeterd op het gebied van veiligheid. Voor de Laurentius Stichting
wordt een slot voor de touchtables ontwikkeld , zodat de lift alleen nog kan worden bediend door
een leerkracht wanneer de sleutel in het slot zit. Daarbij is in het plan opgenomen om alle (oudere
type) liften die niet automatisch stoppen wanneer deze weerstand ondervinden, te voorzien van
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a

een geTntegreerde afknelbeveiliging. Wanneer ombouwen niet mogelijk blijkt, dan wordt de
gehele lift vervangen voor een type lift met afknelbeveiliging. De touchscreens zijn gecontroleerd
(NEN 3140-keuring) en daarnaast is ¡n de dienstverleningsovereenkomst met ITS lT-services een
jaarlijkse controle van de liften (inclusief de wielen) opgenomen. Na keuring worden de liften van
een keuringssticker voorzien.
Vervanging computers en uitbreiding wifi accespoints
Naast de bovenschoolse vervanging van de 20L0-201L computers, hebben een aantal scholen
extra devices aangeschaft. Hierdoor gaan steeds meer groepen tegelijk op het wifi-netwerk. Bij
deze scholen is daarom ook het aantal accespoints uitgebreid.
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9.

Financiën

9.1.

Algemeen

ln 2017 zijn er aanpassingen in het financieel beleidskader doorgevoerd die een voorziene impact
hadden op 2018. Het betrof onder

a

ndere de aanpassing va n het beleid inzake de financiële afwikkeling

van het eigen risicodragerschap voor vervangingen, zodat de bespaarde premie van

het

Vervangingsfonds meer budgetneutraal over de scholen wordt verdeeld.
Zoals blijkt uit de kentallen uit de continuiteitsparagraaf beschikt de Laurentius Stichting over een
sterkte financiële positie. Er waren mede gelet hierop geen redenen nieuwe wijzigingen door te voeren
in het financieel beleidskader.

Het geconsolideerde resultaat over het boekjaar 20L8 bedroeg € 54.000" Dit resultaat is € 430.000
hoger dan het begrote resultaat. Ten opzichte van het boekjaar 2017 is het resultaat€227.OOO hoger.
ln onderstaande paragrafen worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

9.2.
x€

Analyse exploitatie 2018 versus begroting 2018 en exploitatie 2017
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9.2.t.

2.972
-28

732
76

-3

Analyse verslagjaar 2018 t.o.v. de begroting 2018

Boten
Riiksbiidraqen.
De rijksbijdragen zijn € 4.071.000 hoger dan begroot. Het Ministerie van Onderwijs heeft in de loop

van 20L8 een indexatie toegepast voor de subsidies. De indexatie is het gevolg van

CAO

onderhandelingen die tot gevolg hebben gehad dat de lonen zijn gestegen in de nieuwe CAO voor het
Primair Onderwijs. Ten opzichte van de begroting veroorzaakt deze CAO-aanpassing een positief
resultaat van € 2.900.000. Daarnaast is met ingang van het schooljaar 2OL8-2019 circa € 155,- per
leerling toegekend in het kader van de aanpak van de werkdruk. Deze middelen, € 575.000, zijn
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toegevoegd aan de reeds bestaande subsidie voor "personeel- en arbeidsmarktbeleid". Tegenover de
indexatie en extra subsidie staan hogere personeelslasten.
De bijdragen van de samenwerkingsverbanden zijn € 300.000 hoger dan begroot. De hogere bijdragen
van de samenwerkingsverbanden zijn het resultaat van een hogere basisbekostiging, meer toegekende
arrangementen en een extra vergoeding ter compensatie van de hogere personeelskosten veroorzaakt
door de CAO aanpassing.

Tevens waren een aantal subsidies a.g.v. beleidsaanpassingen niet voorzien en/of uit
voorzichtigheidsbeginsel niet opgenomen in de begroting20IS. Dit betreft de subsidies voor onder
andere zij-instroom, teambeurs en studieverlof. Ten opzichte van de begroting veroorzaakt dit een
positieve afwijking van € 200.000. Tegenover deze subsidies staan ook hogere personele en/of
materiele kosten.
Overige overheidsbi id ragen
De gemeentelijke subsidies voor de scholen zijn ongeveer € 346.000 lager dan begroot. De stichting
kinderspeelzalen kan de toegekende incidentele subsidies WE niet volledig inzetten. Ten opzichte van
de begroting veroorzaakt dit een onderbesteding van € 230.000.
Door met name het niet doorgaan van de zomerscholen op de Haagse scholen zijn er bij de Laurentius
Stichting ten opzichte van de begroting € 82.000 minder inkomsten.
Overise baten
De overige baten waren € 166.000 lager dan begroot. Tegenover hogere opbrengsten voor detachering

van personeel en inkomsten uit ouderbijdragen (totaal € 188.000), stonden onder andere lagere
inkomsten uit verhuur en diverse andere baten (€ 356.000). Daarnaast waren de diverse andere extra
baten, onder andere van de schoolbankrekeningen, € 265.000 lager dan begroot
Ldsten
Personele lasten
De totale personele lasten laten een overschrijding zien van€2.972.000.

De personele lasten zijn te
verdelen in lonen en salarissen minus ontvangen uitkeringen, per saldo € 45.500.000, en € 4.670.000
overige personele lasten. De lonen en salarissen minus uitkeringen waren begroot op€42.775.000 en
de overige personele lasten op € 3.214.000.
De lonen en salarissen minus ontvangen uitkeringen zijn € 1.516.000 hoger dan begroot. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad in 20L8 een
nieuwe CAO hebben afgesproken, met als gevolg een loonsverhoging voor de hele sector primair
onderwijs (po). De toename in 2018 ten opzichte van 2OL7 en de begroting wordt dus veroorzaakt
door hogere loonkosten als gevolg van de verhoging van de salarissen voortkomend uit de CAO
onderhandelingen en extra inzet vanuit de middelen voor werkdrukverlaging. Weliswaar zijn de
afspraken over de CAO in de loop van 2018 tot stand gekomen, maar de lonen voor het Primair
Onderwijs zijn met terugwerkende kracht naar begin 2018 verhoogd (2,2%). Daarnaast is er een
eenmalige uitkering van € 750,- per FTE doorgevoerd en zijn de schaalsalarissen van leerkrachten extra
verhoogd.
De overige personele lasten zijn € 1.456.000 hoger dan begroot. Het betreft hier hoofdzakelijk de
kosten voor vervanging van zowel directieleden als leerkrachten waarbij gebruik gemaakt is van
uitzendkrachten vanwege de WWZ risico's en/of het niet kunnen voorzien in de vervangingsbehoefte
vanuit de eigen bestuurspool c.q. Pool West.
Door een aanpassing van de berekeningswijze van de jubileumvoorziening. Vanaf 2018 wordt
gerekend met de werkelijke dienstjaren. Tot en met20t7 werd gerekend met de geboortedatum van
de medewerker vermeerderd met 24 jaar. Hierbij werd er dus vanuit gegaan dat alle medewerkers
vanaf de 24 iaríge leeftijd in het onderwijs werkzaam zijn. Deze aanpassing in de berekeningswijze
veroorzaakt een positieve afwijking van € L28.000 ten opzichte van de begroting.
Afschriivingen
De afschrijvingslasten zijn € 28.000 lager dan begroot. Bij met name de leermethoden zijn de
investeringen lager dan begroot. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingslasten voor de leermethoden €
37.000lager.
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Daarnaast is

voornamelijk

er in 2018 €

in lCT. Deze extra investeringen hebben
kwartaal van 2018 plaatsgevonden. Hierdoor is er een extra

213.000 extra geinvesteerd

in het laatste

afschrijvingslast van € 13.000 voor lCT.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten bedroegen € 4.612.000 terwijl er € 4.494.000 was begroot: een overbesteding
van de begroting met € 118.000. De huurkosten waren € 68.000 lager als gevolg van het terugbrengen
van het aantal kinderspeelzaallocaties en later in gebruik nemen van de 2" etage van de lSD.
De kosten voor het klein onderhoud waren hoger (€ 130.000) en ook de kosten voor schoonmaak
vielen hoger uit (€ 60.000), Daar tegenover staan lagere energiekosten (€ 22.000).
Overige instellingslasten en leermiddelen
De overige instellingslasten en leermiddelen bedroegen € 5.579.000 een overschrijding ten opzichte
van de begroting met € 53.000. De overige administratieve- en beheerlasten zijn € 468.000 lager dan

begroot . ln de werkelijke jaarcijfers zijn de beheerslasten bij de Kinderspeelzalen geëlimineerd en in
de begroting is dit nog nietgedaan. Op schoolniveau werd daarnaast €241.ß00 extra uitgegeven aan
(digitale) leermiddelen. De post 'overige', waaronder de schoolbanken en projecten , was € 279.000
hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra kosten voor de arrangementen
en kosten OnsKo. Tegenover deze extra kosten staan ook inkomsten arrangementen en OnsKo.

9.2.2.

Analyse verslagjaar t.o.v. vorig verslagjaar

Bøten
Riiksbiidraeen.
De rijksbijdragen zijn € 4.543.000 hoger dan verslagjaar 2017. Het Ministerie van Onderwijs heeft in

de loop van 2018 een indexatie toegepast voor de subsidies. De indexatie is het gevolg van CAO
onderhandelingen die tot gevolg hebben gehad dat de lonen zijn gestegen in de nieuwe CAO voor het
Onderwijs. Ten opzichte van de begroting veroorzaakt de CAO-aanpassingen een positief resultaat van
€ 2.900.000. Daarnaast is met ingang van het schooljaar 2018-2079 circa € 155,- per leerling toegekend
in het kader van de aanpak van de werkdruk. Deze middelen, € 575.000 voor 2018. zijn toegevoegd
aan de reeds bestaande subsidie voor "personeel- en arbeidsmarktbeleid"" Tegenover de indexatie en
extra subsidie staan extra personeelslasten.
De bijdragen van de samenwerkingsverbanden zijn € 537.000 hoger dan verslagjaar 20L7. De hogere
bijdragen van de samenwerkingsverbanden door een hogere bekostiging, meer toegekende
arrangementen en een extra vergoeding ter compensatie van de hogere personeelskosten veroorzaakt
door de CAO aanpassing. Tevens is de verrekening 2%-bekostiging zoals deze werd toegepast voor de
SBO-school vervallen. Het vervallen van deze regeling veroorzaakt een positief resultaat van € 140.000.
Tevens waren een aantal subsidies, door aanpassing beleid en uit voorzichtigheidsbeginsel niet
opgenomen in de begroting 2018. Dit betreft de subsidies voor onder andere zij-instroom, teambeurs

en studieverlof. Ten opzichte van 2017 veroorzaakt dit een positieve afwijking van € 280.000.
Tegenover deze subsidies staan ook extra personele en/of materiele kosten.
Overige overheidsbiid ragen
De overige overheidsbijdragen, dit betreffen gemeentelijke subsidies, zijn in 2018 € 314.000 lager dan
in 2077 als gevolg van gewijzigde subsidieregelingen bij verschillende gemeenten"
Overige baten
De overige baten zijn in 2018 t.o.v.2OL7 gestegen met € 126.000 tot € 3.677.000 in 2018.
Er is een toename te zien van: ouderbijdragen € 460.000, met name a.g.v. de groeivan de ISD en de
IKC,S,

Begin 2017 was een gedeelte van het team van de Laurentius SBO gedetacheerd bij de Bouwsteen. Na
de fusie in augustus 2017 tussen de Bouwsteen en de Laurentius SBO is hier geen sprake meer van.

Om deze reden dalen de detacheringsinkomsten met ten opzichte van 2017 met € 61.000.
ln2OL7 zijn er eenmalig inkomsten ontvangen in het kader van ESF, afrekening dak Petrus Donders en
een verhaalresultaat voor een geval met een medewerker van de stichting, die eenmalig een extra
resultaat veroorzaakt bij de overige inkomsten ten opzichte van 2OL7 van - € 230.000
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Løsten

Personele lasten
De personele lasten zijn ten opzichte van 2OI7 toegenomen met € 3.860.000. Deze toename bestaat
uit de toename van lonen en salarissen van € 2.477.00O. En een toename van de overige personele
lasten van € 1".383.000.
De toename van de lonen en salarissen is het gevolg van een nieuwe CAO, met als gevolg een
loonsverhoging voor de hele sector primair onderwijs (po). De toename in 2018 ten opzichte van 2OI7

wordt dus veroorzaakt door hogere loonkosten als gevolg van de verhoging van de

salarissen

voortkomend uit de CAO onderhandelingen en extra inzet vanuit de middelen voor werkdrukverlaging.
Weliswaar is de CAO pas in de loop van 20L8 afgesloten, maar zijn wel de lonen voor het Primair
Onderwijs met terugwerkende kracht naar begin 2018 verhoogd (2,2%). Daarnaast is er een eenmalige
uitkering van € 750,- per FTE doorgevoerd en zijn de schaalsalarissen van leerkrachten extra verhoogd.
ln2017 waren de kosten voor met name inhuur van personeel€ 1.314.000 hoger dan in 2017.
Door een aanpassing van de berekeningswijze van de jubileumvoorziening wordt vanaf 2018 gerekend

met de werkelijke dienstjaren. Tot en met 2017 werd gerekend met de geboortedatum van

de

medewerker vermeerderd met 24 jaar. Hierbij werd er dus vanuit gegaan dat elle medewerkers van
24iarige leeftijd in het onderwijs werkzaam zijn. Deze aanpassing in de berekeningswijze veroorzaakt
een positieve afwijking van € 179.000 ten opzichte van 2OL7.
Afschriivinsen
De afschrijvingen zijn van € 1.298 .O0 in 2OL7 met € 58.000 gestegen naar € 1.356.000 in 2018.
De totale investeringen in 2018 zijn hoger dan de totale afschrijvingslast. Om deze reden zijn de
afschrijvingslasten in 2018 ten opzicht van 2077 gestegen.
H

uisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn gestegen van € 4.480.000 in20L7 naar € 4.6L2.000 in 20L8. Deze stijging is
onder andere het gevolg van hogere lasten voor klein onderhoud (€ 69.000), meer energielasten (€
24.0O0) en meer schoonmaakkosten (€ 53.000).
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is nagenoeg gelijk gebleven aan die van 20L7.
Overige lasten
De overige lasten zijn gestegen van € 5.503.000 in 2017 met € 76.000 tot € 5.579.000 in 2018.
Deze stijging is vooral het gevolg van de toename van de uitgaven voor leermiddelen en ICT met
€ 213.000; € 99.000 lagere uitgaven voor (verbeter)projecten en € 75.000 minder 'overige' lasten
waaronder de lasten voor schoolbanken en abonnementen.

Financiële baten en lasten
De Financiële baten en lasten zijn ten opzichte van 2017 gedaald met € 3.000 als gevolg van de lage
rentestand en de verhoging van de bankkosten.

9.3.

Treasury-enfinancieringsbeleid
Het Laurentius Treasury Statuut wordt periodiek aangepast aan wijzigingen in de geldende wet- en
regelgeving zoals opgenomen in de regeling Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016. ln het Treasury
Statuut is opgenomen dat de rating van effecten minimaal A dient te bedragen. Dit is conform de rating
die volgens de Regeling Beleggen en Belenen is vereist. De laatste obligaties zijn in 20L6 uitgeloot.
Zodra hetfinancieelaantrekkelijkerwordtzalworden bezien of, binnen het kadervan het beleid, een
deel van de middelen weer 'belegd' kan worden. De middelen van de stichting staan derhalve nu op
bankrekeningen van Nederlandse banken die aan de rating voldoen.
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9.3.1.

Kasstroom

De kasstromen von de stichting kunnen ols volgt somengevot worden.

x € 7.000

losten
Finoncieel resultoat
Netto resultoat
Afschrijvingen
Mutoties voorzieningen
Mutoties vlottende middelen
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Kosstroom uit investeringsoctiviteiten
Kosstroom uit finoncieringsoctiviteiten
Vennootschapsbelasting
Netto kosstroom
Soldo baten en

2078
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-5
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1.298

323

20L

272
7.967

915
2.257

-1.527

-1-.316

-9

-8

-75

-15

470

978

De netto kasstroom over 2018 is positief. De kasstroom uit de operationele activiteiten is fors
positief. Deze kasstroom is aangewend voor het doen van investeringen en het aflossen van de
langlopende schulden. Het overschot ad. € 410.000 is toegevoegd aan de liquide middelen.
Er is voor de komende jaren geen behoefte aan het aantrekken van externe financiering.

9"4.

Balans-,vermogens-enliquiditeitsontwikkeling
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12.000
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7.398.268

Groepsvermogen
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9.103
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mote rië I e vo ste o ctivo
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Longlopende schulden

Kortlopende schulden

7.144.081

20.250.764

-9.103
1.030.061

7.398.268

9.4.t. Toelichting

op de balans
lm- en Materi ele vaste activa
De boekwaarde van de im- en materiële vaste activa is met € L72.00O toegenomen. De totale
investeringen in 2017 bedroegen € t.433.775. Er is € LL.763 geinvesteerd in gebouwen van de
meegeconsolideerde stichtingen. De overige investeringen betreffen inventaris en ICT
(€ 1.209.000), vooruitbetalingen (€ 94.000) en leermiddelen (€ 21,2.0OO).
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ln de begroting van de Laurentius stichting (enkelvoudig) was een totale investering opgenomen van

€

1.376.000. De totale investering

bij de Laurentius stichting (enkelvoudig) bedroeg in

2019

€ 1.401.000. Er is met name meer geïnvesteerd in inventaris, apparatuur en lCT.
Vorderingen
De stand van de vorderingen is ten opzichte van 2017 gestegen met € 485.000 als gevolg van een
stijging van de kortlopende vordering OCW met € 328.000, overige vorderingen met € 310.000, en de
vooruit ontvangen kosten van € 183.000. Deze posten zijn grotendeels ontvangen in 2019.
Daarentegen zijn de vooruit ontvangen gelden op gemeente projecten (-/-€328.OO0) en de debiteuren
(-/-€ 54.000) gedaald. Al bovenstaande posten zijn grotendeels afgehandeld in 2019.
Borg en overige Vorderingen
Vanaf 2018 wordt de betaalde borg aan Snappet gepresenteerd als langdurige vordering. De betaalde
borg op peildatum 31.-12-2018 bedraagt € 215.000. Dit is een toename van € 66.000 ten opzichte van
2017.
ln 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 zij
een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf l juli 20L5
(€ 267.000).
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen is in 2018 met € 408.000 gestegen. Uit het kasstroomoverzicht in
paragraaf 9.3.1 is af te lezen welke posten op de stand van de liquide middelen van invloed zijn
geweest.
Eigen Vermogen

Het eigen vermogen kan, behoudens stelselwijzigingen of een fusie, alleen wijzigen door het resultaat.
De toename van het eigen vermogen bedraagt € 54.000 en is gelijk aan het behaalde groepsresultaat
in 20L8.
Voorzieningen
Per saldo is de stand van de voorzieningen toegenomen met € 323.000. De voorziening huisvesting is
per saldo toegenomen met circa € 450.000. Het totaal aan personeelsvoorzieningen is gedaald met
€ 1-45.000. De voorziening langdurig zieken is ongewijzigd vastgesteld op € 450.000 dit is op basis van
de opgestelde rekenregels.
Langlopende schulden
Dit betrof een langlopende schuld van de Stichting Kinderspeelzaalaan de gemeente Midden Delfland
deze is in 2018 terugbetaald.
Kortlopende schulden
ln 2018 zijn de kortlopende schulden met € 1.030.000 gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt
doordat de nog te besteden subsidie gemeente (inclusief huisvesting) ten opzichte van 201"7 zijn
gestegen met € 806.000; een stijging van de nog te betalen belastingen en pensioenen (€ 89.000) en
een stijging van de crediteuren (€ 160.000). Tegenover deze stijgingen staat een daling van de

overlopende passiva.

9.5.

Prestatiebox

ln 2018 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
onderwijs-verbetering, 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.
Zo is een deel van deze middelen ingezet voor teamtrainingen en cursussen voor leerkrachten en MTleden 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
om de kwaliteit van het onderwijs verder te borgen. ln het verlengde hiervan zijn bij zeven scholen
verbetertrajecten gestart of verder voortgezet. Bij al deze activiteiten stonden professionalisering van
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leraren en schoolleiders; opbrengstgericht werken; beter presteren en ambitieuze leercultuur; bèta en
techniek; excellente en hoogbegaafde leerlíngen 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.

10.

Risicoanalyse en toekomstperspectief (continuiteitsparagraaf)

10.1. Continuïteitsparagraaf

enkelvoudig Laurentius St¡cht¡ng
jaarverslag
Elk
dient een paragraaf te bevatten waarin relevante zaken met betrekking tot de risico's
en het toekomstperspectief van de Stichting worden beschreven en waarin is aangegeven hoe
eventuele risico's worden beperkt. Enkele hiermee samenhangende elementen zijn reeds in de
voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen. ln de volgende paragrafen wordt ingegaan op andere
voor de continuiteit relevante aspecten.
Kengetallen financieel continuiteitstoezicht van de lnspectie van het Onderwijs
Het financieel toezicht van de lnspectie is met een nieuwe richtlijn van 23 september 2016 herzien.
Deze richtlijn vervangt eerdere beleidsregels, kengetallen en signaalwaarden. De nieuwe richtlijn bevat
risico-indicatoren (kengetallen) die voor alle onderwijssectoren gelden. De signaalwaarde van de
kengetallen verschilt per sector. Onderstaande tabel toont de risico-indicatoren, signaalwaarden voor
het primair onderwijs en de uitkomst van de Laurentius Stichting van de afgelopen 4 jaar.
Risico-indicatoren
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Weerstondsvermogen
(eigen vermogen
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(resultaat / totale boten)
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0,05

3-jarig < 0,00
2-jorig < -0,05

I-jorig

;

t,,ti t l'¡

''

¡1 |::..': !;

2015:0,67
2076:0,69
2077:0,68
2018:0.66
2075:7,85
2076:2,02
2077:7,94
2018:1,79
2075:0,09
2076:0,09
2077:0,08
2018:0.08
2075:0,75
2076:0,74
2077:0,73
2078:0.12

<0,3

(current ratio)
(vlottende octivo/kort vreemd vermogen)

1¡1

< -0,70

2075: -0,07
2076: -0,07
2017: -0,07
2018: -0.00

itkomst
t,'tt'

t

i i ¡, ¡

Lo u re

ntíu s Sticht¡ng
,r 7 ',1r

¡¡¡ í, tli, l,'t't,,i

2015:0,65
2076:0,68
2077:0,68
2018:0.65
2075:7,80
2076:7,96
2077: 1,94

2078:7,84
2075:0,09
2076:0,09
2077:0,08
2018:0.08
2075:0,75
2076:0,73
2077:0,73
2018:0,72
2075: -0,07
2076: -0,07
2077: -0,07

2018: 0.11

Voor de Laurentius Stichting blijft, ondanks de negatieve rentabiliteit, op basis van de indicatoren het
basistoezicht van toepassing. Er hoeft niet gevreesd te worden dat de continutteit van de stichting in
het geding is.
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L0.2.

ingenontwikkeling t-t0-2016 | 2022
Onderstaand is het daadwerkelijke aantal leerlingen per 1oktober2OL6,2Ot7 en 2018 weergegeven
alsmede de prognoses voor de jaren 2OL9 t/m 2O22. Deze prognoses zijn door de directeuren
opgesteld aan de hand van de al bekende inschrijvingen, de woningbouwontwikkelingen binnen de
invloedsfeervan de school en de ontwikkelingen van de omliggende scholen. De totaalaantallen zijn
vervolgens uitgesplitst per school en geclusterd per gemeenten. De laatste kolom in de overzichten
per school bevat de gemeentelijke (PVG of Pronexus) prognose voor 2021-.
Leerf

Leerlingaantallen
Leerlingen

Prognose Prognose Prognose Prognose
1-10-

1-10-

2016

20L7

Leerlingen jonger dan 8 jaar

4.586

4.494

Leerlingen ouder dan 8 jaar

4.221,

4.276

sBo

115

L34

VO-Praktijk

r52

153

9.O74

9.O57

Totaal

1-10- 1-10- 1-1020t8 20t9 2020
4.472 4.468 4.449
4.283 4.458 4.513
1,76 t3L
131
1,46 153 153
9.OL7 9.2tO 9.246

,1251

1-10-

2021

2022

4.448

4.440

4.544

4.528

t3L

131

153

153

9.276

9.252

prognose

Telling:
Aantal leerlingen per 1 oktober:
Delft:

1-10-

Gemeente

schooldi recteur:

2016

2017

201 8

20'19

2020

202'l

2022

2021

Gabrielschool

404

408

411

434

451

453

457

472

De Oostpoort

225

222

221

223

228

230

237

223

13KK

Cornelis Musius

136

132

146

144

154

162

172

136

I 3Pt

Bernadette Mariaschool

258

¿õl

254

261

270

271

¿co

276

1

3FA

13WS

Mgr. Bekkersschool

134

129

125

126

126

127

134

144

14DJ

Titus Brandsmaschool

227

223

237

242

247

254

259

219

14GD

De Regenboog

168

tco

163

too

168

172

178

158

14lX

Bonte Pael

187

1BB

191

199

205

198

204

183

21GJ

Laurentius SBO

115

134

116

13'1

131

131

131

133

1.854

1.853

1.864

1.926

1.980

1.998

2.028

1.9M

tc¿

153

146

153

153

153

153

150

Totaal Delft Basisscholen
Laurentius
Praktiikschool

26MJ

lnternaiional

99tS

School Delft

Totaal Delft overig

91

118

141

200

214

214

214

220

243

271

287

353

367

367

367

370

Den
OsHD

De Zuidwester

344

338

350

359

359

355

362

345

O6MV

Rosaschool

323

300

299

315

321

317

317

318

OTAK

De Buutplaats

241

241

255

261

264

256

255

236

07uo

Petrus
Dondersschool

233

247

241

251

256

259

254

237

26AV

De Christoffel

Totaal Den Haag

497

478

480

469

473

466

454

490

1.638

1.604

1.625

1.655

1.673

1.653

1.646

1.626

654

65r

659

670

673

671

669

724

Midden-Delfland:
17KG

Mariaschool
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(vervolg)

prognose schooldi recteur:

Telling:

Aantal leerlingen per 1 oktober:

201 6

2017

20't8

2019

2020

Gemeente
2022

2021

2021

Lansingerland:

060P

Pius X

342

352

358

378

379

390

394

393

14LL

De Wilgenhoek

191

192

185

180

181

177

175

184

1sJV

De Kwakel

297

296

288

292

292

293

289

283

1sMH

De Poolster

376

386

395

410

424

438

437

366

2sKP

Willibrord

442

425

382

339

313

252

269

373

27LY

Het Baken

590

599

606

607

603

623

614

565

28CE

De Gouden Griffel

529

542

575

597

597

607

617

628

2.767

2.792

2.789

2.803

2.789

2.820

2.795

2.792

Jozefschool

730

702

6',t2

583

545

530

503

512

O3PQ

De Petrusschool

297

293

288

289

282

289

278

331

lOGK

De Piramide

348

350

355

359

366

360

356

483

IOXK

Mariaschool

229

210

207

208

204

200

202

215

11LE

Godfried Bomansschool

314

331

331

364

367

388

408

435

Totaal Rijswijk

1.188

1.184

1.181

1.220

1.219

1.237

't.24

1.464

Totaal Laurentius Stichting

s.074

9.057

9.017

9.210

9.246

9.276

9.252

9.432

Totaal Lansingerland
Nootdorp:
04KU
Rijswijk:

Analyse van de leerlingenprognoses
De Laurentius scholen liggen verspreid over een groot aantal verschillende locaties:
o Vinex-locaties die een sterke groei hebben meegemaakt in de achterliggende jaren en/of
nog verder gaan groeien in de komende jaren.

.
¡

Dorpse en binnenstedelijke locaties die nagenoeg stab¡el zijn en blijven.
Stedelijke locaties die afgelopen jaren sterk zijn gekrompen.

Deze locaties kennen een verschillende demografische ontwikkeling. Op basis hiervan, en van het
'marktaandeel'van een school in de omgeving, worden door het Planningsverband Groningen (PVG)
of Pronexus leerlingenprognoses opgesteld. Deze prognoses worden overal als leidend gehanteerd,
onder andere bij het bepalen van de behoefte aan huisvesting en andere onderwíjsvoorzieningen.
De prognoses worden frequent bijgesteld. De praktijk leert echter dat de prognoses vaak afwijken
van de realiteit. De aantallen leerlingen zoals onder punt 3 zijn weergegeven geven daarom weer:

.
.
.

Het daadwerkelijke aantal leerlingen op L oktober 2076,2Ot7 en 2018.
De prognose van het aantal leerlingen voor 2019 t/m2022 van de directies, opgesteld op basis
van recente ontwikkelingen en reeds bekende inschrijvingen.
De prognose van het aantal leerlingen in2O2L zoals opgesteld door PVG of Pronexus.

de 'houdbaarheid'van de prognoses zijn deze beperkt toT2O2L. Zoals blijkt uit de PVG- en
Pronexus-prognoses wijken deze voor een aantal scholen af van de door de scholen opgestelde
prognoses. Het daadwerkelijke aantal leerlíngen kan op de langere termijn nog behoorlijk af gaan
wijken ten opzichte van beide prognoses, afhankelijk van de economische ontwikkelingen en de
realisatie van woningbouwprogramma's. Op deze ontwikkelingen wordt onderstaand ingegaan.
Gelet op
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Delft
Na een lichte stijging van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren zal het leerlingenaantal Delftbreed naar verwachting blijven stijgen en vervolgens stabilíseren. Hierbij is gedeeltelijk rekening
gehouden met groei als gevolg van het aantrekken van de economie en nieuwbouw in de Bomenwijk,
de TU-wijk, de Spoorzone en de Harnaschpolder. Recent heeft Delft in de woonvisie 20L6-2023 de
ambitie uitgesproken om naast de al geprognotiseerde woningbouw nog een groot aantal woningen
extra te willen realiseren. Het definitieve aantal woningen en de locaties waar deze gerealiseerd
moeten worden, staan echter nog niet vast. Als deze plannen worden gerealiseerd dan zal het aantal
leerlingen in Delft ten opzichte van de prognose verder stijgen. Wat dit betekent voor het
leerlingenaantalvan de afzonderlijke scholen is nog niet te overzien en hangt mede af van de locaties
waar de extra woningen aan het bestand worden toegevoegd.
Rijswijk

Ook voor Rijswijk werd, Rijswijk Buiten niet meegenomen, stabilisatie van het leerlingenaantal
verwacht. Het aantal leerlingen in 'oud' Rijswijk st¡jgt op dit moment nog steeds meer dan eerder
geraamd. Verwacht wordt echter, dat dit aantal weer zal dalen als gevolg van verbeterende
economische omstandigheden, waardoor jonge gezinnen weer eerder zullen verhuizen naar
grondgebonden woningen in bijvoorbeeld Rijswijk Buiten. Daartegenover staat dat Rijswijk in de
recent opgestelde woonvisie 2OI5-2O25 kansen ziet voor uitbreiding van het aantal woningen in de
centrumgebieden" Deze zullen met name in het Stationskwartier, aan de randen van Paspoelpolder en
rond winkelcentrum ln de Bogaard gerealiseerd moeten worden. ln de nieuwste gemeentelijke
leerlingenprognose zijn deze plannen verwerkt. Als gevolg hiervan laten de gemeentelijke prognoses
op de langere termijn een sterke(re) stijging van het leerlingenaantal zien bij de Petrusschool, de
Piramide en de Godfried Bomansschool.
Den Haag

De binnenstedelijke scholen blijven op grond van de beschikbare gegevens nagenoeg stabiel. Niet
ingeschat kan worden wat de gevolgen zullen zijn van de mogelijke vestiging van nieuwe scholen, het

opheffen van scholen (door samenvoeging van kleinere scholen bij andere schoolbesturen) of de
komst van nieuwe schoolconcepten in de omgeving van de Laurentius scholen.
Zoals in alle Vinex-wijken het geval is, zal het aantal kinderen in Ypenburg op termijn teruglopen.
Hoewel de daling van het aantal kinderen in de gemeentelijke prognoses op termijn 'beperkt' is, wordt
op basis van ervaringen elders op de lange termijn (2030), bij een gelijkblijvend
belangstellingspercentage, voor de Christoffel toch een daling van het aantal leerlingen verwacht van
circa 30%.

Ook Den Haag is voornemens een groot aantal woningen aan het bestand toe te voegen. Dit zal voor
een groot deel worden gerealiseerd door verdichting in bestaande gebieden, waaronder Den Haag
Zuidwest (Petrus Donders en de Zuidwester) en door nieuwe ontwikkelingen zoals die in de Binckhorst.
Nog niet overzien kan worden wat dit voor de scholen in Zuidwest betekent en of er hierdoor wellicht
mogelijkheden zijn voor het stichten van een nieuwe school.

Nootdorp
Wat voor de Christoffel geldt, geldt ook voor de Jozefschool. Ook hier komt een groot deel van de
leerlingen uit nieuwbouw(Vinex)wijken. Ook hier wordt daarom op de lange termijn een daling van het
leerlingenaantal verwacht. Omdat een deel van de leerlingen afkomstig is uit de oude kern van
Nootdorp zal de daling waarschijnlijk minder zijn dan de circa 30%in volledig nieuwe Vinex-wijken. ln
Nootdorp zal op termijn mogelijk ook nieuwbouw plaatsvinden. Dit is dan echter niet in de directe
omgeving van de Jozefschool. Ook hier kan nog niet worden overzien of dit op een termijn een positief
effect zal hebben op het leerlingenaantal.

49

Den Hoorn
De Mariaschool is door de nieuwbouw in en rond Den Hoorn (Harnaschpolder en Voordijkshoorn) sterk
gegroeid. Door de beperkte ruimtecapaciteit van de school, geschikt voor circa 650 leerlingen, en de

grote belangstelling kunnen niet alle kinderen worden geplaatst. Het betreft hier vooral 'Delftse'
kinderen die als gevolg hiervan een andere school moeten kiezen. Gelet op de belangstelling voor de
school wordt níet verwacht dat het aantal kinderen op termijn sterk zal dalen, ook al komt een deel
van de kinderen uit grote nieuwe uitbreidingsgebieden.
Lansingerland
Ook hier geldt dat de 'dorpse' scholen (de Poolster en de Wilgenhoek en min of meer ook de Kwakel)
redelijk stabiel zullen blijven. Voor de andere scholen geldt een diffuus beeld. Rondom of in de buurt
van een paar scholen (zoals De Gouden Griffel) wordt nog volop nieuwbouw gerealiseerd, waardoor
het aantal leerlingen nog verder zal stijgen. Anderzijds zal het aantal leerlingen in de wat oudere Vinexwijken (Willibrord) afnemen. Over het geheel genomen zal als gevolg van de economische

ontwikkelingen en de intensivering van het woningbouwprogramma het aantal leerlingen in
Lansingerland in eerste instantie waarschijnlijk sterker stijgen dan nu in de prognoses is voorzien. De
woningbouw in nieuwe wijken in Lansingerland beidt op (korte) termijn waarschijnlijk ook nog
mogelijkheden voor het stichten van een nieuwe school.

Op basis van voorgaande is de verwachting dat, door uitbreiding en intensivering

van

woningbouwprogramma's in de diverse gemeenten, het aantal leerlingen op de middellange termijn
stichtingsbreed sterker zal stijgen dan nu is voorzien. Dit zal komende jaren mogelijk resulteren in een
extra personele behoefte van 10 tot 20 fte.

tO.2.t. Formatieontwikkeling op termijn
Leerlinqenproqnoses

Hoewel het totale leerlingenaantal komende jaren nog licht groeit, blijft over een lange termijn
gemeten het leerlingenaantal nagenoeg constant. Daarbij zal er als gevolg van de vergrijzing langzaam
maar zeker een verdere uitstroom van personeel tot stand komen. Stichtingsbrede boventalligheid als
gevolg van de ontwikkeling van het leerlingenaantal is daarom niet te verwachten. Pas op de langere

termijn, na 2026, zal het aantal leerlingen waarschijnlijk stapsgewijs circa 350 (2035) dalen.
Schattingen op zo'n lange termijn zijn echter zeer onnauwkeurig. Mocht het leerlingenaantal zich toch
zo ontwikkelen dan zal als gevolg hiervan het personeelsbestand met 20 tot 25 fte afnemen. Dit aantal

is ten opzichte van het totale personeelsbestand zeer beperkt en kan door natuurlijk verloop
opgevangen worden.
Extra m iddele n werkd ru kverlagi ng e n u itstroo m
Vanaf het schooljaar 2OL8-2OL9 zijn er extra middelen beschikbaar gekomen voor werkdrukverlaging.
Voor 201"8-2019 gaat het voor de Laurentius Stichting om een bedrag van € 1.385.497. Uitgaande van
een nagenoeg gelijkblijvend aantal leerlingen zullen de extra middelen in 2079-2O20 net zo veel
bedragen. Dit bedrag gaat vanaf 2020-2027 omhoog naar circa € 2.500.000.

Uit de door de scholen ingediende plannen blijkt dat deze middelen voor circa35% in worden gezet
voor extra personeel. Dit betekent in eerste instantie een additionele personele behoefte van circa 20
fte oplopend tot circa 40 fte. Deze behoefte aan extra handen zal naar verwachting gedeeltelijk worden
ingevuld met onderwijsassistenten en/of leerkrachtondersteuners.
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Het personeelssterkte per leeftiidscatesorie:

Leeftijd cohort

wtf

Aantal
<= 19

T

20-24
25-29
30-34
35- 39
40-44
45- 49
50- 54
55- 59
60-64
>= 65

Totaal

0,5000

Fulltime

%

o%

Parttime
7

46

36,6500

6%

2L

25

76

63,5186

too/o

43

33

7L2

84,1965

13%

34

78

106

75,6347

I2o/o

25

81

L01

68,9L00

LIo/o

L7

84

105

74,L870

t2%

19

86

101

73,4036

L2o/o

28

73

105

75,5566

12%

L9

86

89

64,9830

70%

26

63

23

L8,OO77

3%

L2

77

865 635,5477

too%

244

621

Bereiken pensioensgerechtigde leeft iid.

r
2019
2020
202L
2022
2023
2024
2025

wtf

Jaa

7,6039
3,4239
5,31L1_

8,2260
15,0242
13,1998
15,9455

Naast de uitstroom op grond van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd vindt als gevolg van

de situatie op de arbeidsmarkt, veel vacatures, tussentijds meer uitstroom plaats dan voorheen.
Omdat er ook bij andere besturen veel vacatures zijn en de verwachting is dat het aantal vacatures
komende jaren eerder toe dan af zal nemen, stappen medewerkers sneller over naar een ander
bestuur. Voorheen was onder andere de baangarantie reden om niet zo snel over te stappen. Nu zijn
motieven zoals het voordeel van 'werken om de hoek'aanleiding om eerder te overwegen om over te
stappen naar een ander bestuur. Tekorten aan onderwijzend personeel en de werkdrukmiddelen
resulteren in een toename aan ondersteunend personeel.
Geconcludeerd kan worden dat daar waar een paar jaar geleden, gelet op de financiële risico's, het
personeelsbeleid vooral gericht was op het voorkomen van boventalligheid, het beleid de komende
jaren vooral gericht zal zijn op het werven van voldoende personeel om te kunnen voorzien in
bestaande en toekomstige vacatures.
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10.3.

Meerjarenbegroting

10.3.1. Ontwikkelingen in de balans
Onderstaande balans gegevens en staat van baten en lasten zijn gebaseerd op de jaarrekening van
20L6 en 2OI7 en op de vastgestelde begroting 20L9 en de raming 2079-2022.
Balans (*€ 1000)

?L-L2-20L7

3t-L2-20L8

3t-L2-20L9

31-12-2020

3L-t2-202L

3t-t2-2022

Werkelijk

Prognose

Begroot

Begroot

Begroot

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal act¡va

6.815

7.Or0

7.357

7.344

7.05I

6.887

4.180

4.180

4.180

4.180

4.L80

4.180

7.083

6.683

5.544

5.406

5.822

18.078

L7.873

t7.o8r

16.930

17.O53

6.299
77.366

6.7s7
5.640

5.953

5.38L

5.430

5.553

5.866

6.233

6.013

5.813

5.813

5.813

5.687
r.8.078

5.687
17.873

5.687

5.687

5.687

5.687

17.08L

16.930

17.053

t7.366

Passiva

Vermogen (publiek)
Voorzieningen

Kortlopende schulden
Totaal passiva

Toelichting op de meerjarenbalans
Activa
Materiële vaste activa
De boekwaarde van de materiële vaste activa neemt komende jaren nog toe. Dit is voornamelijk toe
te schrijven aan investeringen die gerelateerd zijn aan groei en digitale ontwikkelingen zoals de
invoering van touchscreens. Na 2020 neemt de boekwaarde af als gevolg van de effecten van een
stabiel leerlingenaantal en terughoudendheid bij de investeringen. lnvesteringen in gebouwen en
terreinen t.b.v. uitbreidingert zijn komende jaren niet voorzien. lnvesteringen in gebouwen zullen

voornamelijk gericht zijn het bevorderen van de duurzaamheid en moeten in principe binnen
afzienbare tijd terug verdiend kunnen worden.
Fina nciële vaste activa

De balans kent geen financiële vaste activa meer. De financiële vaste activa bestond uit de portefeuille
met obligaties. Deze portefeuille is in het verleden zo opgebouwd dat er ieder jaar een deel van de
obligaties expireerde. Vanwege de lage rentestand zijn de afgelopen jaren geen nieuwe obligaties
gekocht omdat het voordeliger was het geld liquide op een spaarrekening aan te houden. Zolang de
rentestand zich in de toekomst niet herstelt naar een hoger niveau, zullen er geen nieuwe obligaties
worden aangekocht.
Vlottende activa
De vlottende activa bestaat uit kortlopende vorderingen en liquide middelen.
Deze post is nauwelijks te voorspellen en hangt nauw samen met de kortlopende schulden, waar
bijvoorbeeld de crediteuren onder vallen.
Bij de berekening van vlottende activa is de stand per 31 december 2OI7 als uitgangspunt genomen
en zijn de volgende mutaties hierbij verwerkt:
o de mutaties van de materiële vaste activa (investeringen versus afschrijvingen: investeringen gaan
ten koste van de liquide middelen)
r de mutat¡e van de langlopende schulden (afname van de schuld gaat ten koste van de liquiditeit)
o het resultaat (winst zorgt voor extra liquide middelen, verlies voor een afname)
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Passiva
Eigen vermogen

Het totale eigen vermogen kan, behoudens stelselwijzigingen, alleen muteren door het behaalde
resultaat. Het publieke vermogen is de sluitpost binnen de vermogensopstelling.
De niet verplichte bestemmingsreserves zijn bij de Laurentius Stichting toegevoegd aan de algemene
reserves. Voor de algemene reserves per school en bovenschools zijn in het financieel beleidskader
minim umdoelstellingen gedefinieerd.
Voorzieningen
Deze balanspost wordt vooral gevormd door de voorziening groot onderhoud waar het meerjaren
onderhoudsplan aan ten grondslag ligt. Via de bovenschoolse exploitatie vindt er een dotatie plaats

aan de voorziening. Uitgaven volgens het meerjaren onderhoudsplan worden bekostigd uit de
voorziening. De gebruikte data voor het achterliggende meerjaren onderhoudsplan zijn medio 20L5
geactualiseerd.
Naast de Onderhoudsvoorziening is er een voorziening jubileum onder deze post verwerkt en een
voorziening langdurig zieken. De laatste voorziening is gebaseerd op een nieuw opgestelde rekenregel.
De voorziening duurzame inzetbaarheid voor gespaarde uren is wegens het gebrek aan aanmeldingen
niet van toepassing. Bij opname van eventueel gespaarde uren is men een eigen bijdrage verschuldigd.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn een sluitpost om de balans in evenwicht te houden bij een eventueel
afrondingsverschil bij de bepaling van de andere balansposten.

LO.4. Stdøt/RomÍng

van bdten en losten
Meerjorenstoat/-roming von boten en losten
Realisøtîe

begroting

Begrating

Begrotíng

Begroting

Begrating

2077

2078

2CI79

2020

2027

2022

Baten
Rijksbijdragen

49.375

49.844

53.977

53.870

54.342

54.462

Overige overheidsbijd ragen

1.913

L.743

L.555

1.550

1.550

1.550

Overige baten

2.064

I.750

2.O25

2.085

2.078

2.061,

53.352

s3.337

57.557

57.505

57.970

58.073

42.85L

43.4L2

47.24L

46.734

47.160

47.233

L.256

r.337

L.523

L.539

7.s22

7.362

4.362

4.3r5

4.379

4.28L

4.281

4.281,

Overige instellingslasten

3.161

2.788

2.876

2.799

2.784

2.784

Leermiddelen

2.005

r.976

2.702

2.092

53.635

53.828

58.121

2.09s
57.448

57.839

2.092
57.752

-283

-491

-564

57

131

?2t

4

T

-8

-8

-8

-8

-279

-490

-572

49

t23

313

Lasten
Personele lasten

Afschrijvingen
H

uisvestingslasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Resultaat
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Toelichting op de meerjarenraming van de staat van baten en lasten
lnkomsten:
1,. Rijk: berekend op basis van de leerling-prognoses zoals vermeld onder 10.2.
2. Gemeente: gebaseerd op de huidige inkomsten.
3. Overig: deze inkomsten bestaan, in volgorde van belangrijkheid, uit: Ouderbijdragen, inkomsten
uit projecten, verhuur, detachering en diversen. Voor de meerjarenbegroting zijn deze inkomsten
consta nt verondersteld.
Uitgaven:

7.
2.

Salariskosten, deze zijn gebaseerd op de huidige schoolbezetting, verminderd met personele
mutaties die noodzakelijk zijn om de scholen financieel gezond te houden, rekening houdend met
een minimale bezetting om verantwoord onderwijs te kunnen aanbieden.
Overige personele lasten: deze zijn uit het voorgaande jaar overgenomen en indien voorspelbaar
aangepast.

3.
4.

5.
6.
7.

Afschrijvingen: deze kosten zijn berekend aan de hand van een L0-jaren investeringsplan, rekening
houdend met de afschrijvingen van reeds aanwezige activa.
De kosten van huisvesting zijn over het algemeen leerling gerelateerd en volgen derhalve
doorgaans de vergoeding voor huisvestingsonderhoud uit de VELO. Er is geen rekening is
gehouden met het mogelijk afstoten van nog meer dependances. Er is wel verondersteld dat niet
gebruikte lokalen worden uitgesloten van onderhoud en dat deze niet meer verlicht of verwarmd
zullen worden.
Leermiddelen: deze uitgaven zijn ieder jaar grotendeels gelijk aan het voorgaande jaar. Deze
kosten stijgen of dalen niet evenredig met de verandering van het aantal leerlingen.
De algemene kosten zijn afgeleid van het voorgaande jaar.
De financiële baten en lasten zijn voor de komende jaren gelijk ingeschat, veronderstellend dat de
huidige lage rentestand de komende jaren niet veranderd.

10.5

Risicoanalyse/continuiteit

De risico's voor de Laurentius Stichting kunnen als volgt op twee niveaus worden ingedeeld:

Niveau 1:
Strategische risico's (lange termijn denken van de organisatie over missie en visie waaraan het
bestaansrecht en de bestaanszekerheid wordt ontleend)
o Operationele risico's (de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie)
. Rapportage risico's (onjuiste, onvolledige rapportages)
r Nalevingsrisico's (niet voldoen aan wet- en regelgeving bijvoorbeeld bij verantwoording
subsidies)
Niveau 2:
o Demografische risico's (van invloed op ontwikkeling van de leerlingaantallen)
o Economische risico's (van invloed op de bedrijfsvoering en leerlingaantallen)
¡ Politieke risico's (van invloed op lokaal onderwijsbeleid, wet- en regelgeving en de financiële

o

ruimte)

¡
¡

Ecologische risico's (aanpassing van wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid van
onderwijsleerm iddelen, huisvesting etc.)
Technologische risico's (zoals snelle ontwikkel¡ngen op ICT-gebied)

Op grond van deze twee niveaus kunnen een groot aantal zaken worden benoemd welke mogelijk
risico's voor de stichting met z¡ch meebrengen. Op basis van een quickscan zijn onderstaande risico's
voor de Laurentius Stichting als de belangrijkste benoemd.
Leerlinsenaa nta I (strategisch/demografisch risico) :
Gelet op het feit dat de bekostiging in het PO leerling-gebonden is, kunnen grote fluctuaties in de
leerlingenaantallen grote gevolgen hebben voor de (financiële) continuiteit van de organisatie.
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Zoals blijkt uit de analyse onder L0.2 geven de prognoses stichtingsbreed voor de komende jaren een
stabiel of licht stijgend leerlingenaantal te zien. Pas op de middellange termijn zal volgens de eigen
prognoses het aantal leerlingen licht gaan dalen. De prognoses van de verschillende gemeenten geven
een nog iets positiever beeld wat nog versterkt wordt door de grote hoeveelheid extra woningen in de
nieuwe woningbouwprogramma's van onder andere Den Haag, Delft, Rijswijk en Lansingerland. Deze

ontwikkelingen bieden zelfs kansen voor groei. Wijzigingen in de economische omstandigheden,
woningbouwproductie en verhuisbereidheid van de mensen kunnen, zowel positief als negatief, wel
van grote invloed zijn op de situatie van de individuele scholen.
Gelet op de prognoses is het stichtingsbrede risico op dit vlak beperkt, maar kan de situatie per school
verschillen. Hoewel het overall risico op dit vlak beperkt is, worden deze ontwikkelingen jaarlijks
gemonitord.
Personeel (operationeel en strategisch risico):
Gelet op de huidige arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker (tijdelijke) vacatures te vervullen. Gelet
hierop en op de ontwikkeling van het leerlingenaantal is stichtingsbrede boventalligheid van personeel
de komende jaren niet aan de orde. De focus zal daarom liggen op het vinden van voldoende en
kwalitatief goed personeel. Door de krapte op de arbeidsmarkt moet steeds vaker een beroep gedaan

worden

op de relatief dure uitzendbureaus en moet er meer worden geïnvesteerd in

wervingscampagnes. Dit brengt financiële risico's met zich mee. Daarnaast is het vanuit het oogpunt
van kwaliteit en 'concurrentie' zaak om ten opzichte van andere schoolbesturen in de pas te blijven
lopen met het opdelen van groepen, het naar huis sturen van groepen en andere maatregelen in het
kader van het personeelstekort.
Het personele vraagstuk vormt voor het onderwijs in alle opzichten een steeds groter risico. Het is een
onderwijs breed vraagstuk waarbinnen wij geen uitzondering vormen. Om de risico's als gevolg van de
personeelstekorten zo veel mogelijk te beperken, voeren we een actief personeelsbeleid op het gebied
van werving, ziekteverzuim, ziektevervanging, ontslag, mobiliteit, kwaliteit, enz. Daarbij werken we op
een aantal punten nauw samen met andere besturen en met opleiders.
H

uisvestins (operationeel risico):

De kwaliteit van de huisvesting bij de Laurentius Stichting is op orde, mede omdat er de laatste jaren

in samenwerking met de diverse gemeenten heel veel in de huisvesting is geïnvesteerd. Op korte
term¡jn zijn de risico's op dit terrein dan ook beperkt of niet aanwezig. De in 20L5 ingevoerde
doordecentralisatie van het buitenonderhoud brengt echter wel risico's met zich mee. Zo is het nog
maar de vraag of de te ontvangen rijksvergoeding op de lange termijn wel toereikend zal zijn (politiek
risico) voor het uitvoeren van het buitenonderhoud en wie de kosten (gedeeltelijk) gaat dragen bij
toekomstige grootschalige renovaties. Om goed inzicht te krijgen in de kosten voor de instandhouding
zijn in 2015 meerjaren onderhoudsbegrotingen opgesteld en is op basis hiervan de dotatie aan de
onderhoudsvoorziening vastgesteld. ln 2OL8 konden, net als in voorgaande jaren, alle
onderhoudswerkzaamheden binnen de begroting worden gerealiseerd. Het financiële risico van het
buitenonderhoud geldt voor alle schoolbesturen binnen het PO. Verwacht wordt daarom dat minder
'rijke' stichtingen hierdoor mogelijk eerder in de problemen komen en dat de politiek, als zich dit
voordoet, zal ingrijpen door alsnog de hoogte van de vergoeding aan te passen.
Een financieel risico

vormt de nieuw door te voeren systematiek voor het bepalen van de hoogte van

de voorziening 'groot onderhoud'. De hoogte van de voorziening groot onderhoud wordt

nu

vastgesteld op basis van de verwachte uitgaven op grond van het meerjarenonderhoudsplan (MOP).

Hierbij worden door de meeste schoolbesturen de uitgaven voor groot onderhoud voor alle
componenten opgeteld en over de jaren heen gespreid. Feitelijk betekent dit dat het groot onderhoud
van het ene onderhoudscomponent, mede wordt gefinancierd door de opgebouwde voorziening voor
een andere onderhoudscomponent. Volgens de mogelijk nieuw te hanteren methode kan de hoogte
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van de voorziening onderhoud alleen vastgesteld worden door voor iedere onderhoudsinvestering
afzonderlijk te gaan sparen en dat voor elke component naar tijdsgelang moet worden gereserveerd.
Dit zou in2020 een (eenmalig) extra beslag kunnen leggen op de vrij beschikbare middelen. Om het
risico in kaart te brengen zullen in 2019 de onderhoudsbegrotingen worden geactualiseerd.
Onderwiiskwa liteit (stratesisch/operationeel)
De onderwijskwaliteit komt mede als gevolg van het tekort aan gekwalificeerd personeel steeds verder
onder druk te staan. Oplossingen door het inzetten van onderwijsondersteunend personeel in plaats

van leerkrachten zal op de langere termijn zonder doorvoering van ingrijpende veranderingen in
onderwijsconcepten ten kosten gaan van de onderwijskwaliteit. Het in dit geval weer op orde brengen
van de kwaliteit, of het in stand houden hiervan, zal extra investeringen in verbetertrajecten met zich
meebrengen. Ook het structureel oplossen het personele vraagstuk door aanpassing van
onderwijsconcepten zal grote kosten met zich meebrengen.
Het korte termijn kwaliteitsrisico is stichtingsbreed, mede gelet op de inspanningen op dit vlak in de
afgelopen jaren, beperkt. Voor de langere termijn zullen de ontwikkelingen op de voet gevolg moeten
worden om grote kwaliteitsrisico's te voorkomen.
lnformatievoorzieninR (rapportagerisico):
Om te kunnen sturen op onder andere financiën en kwaliteit dient de informatievoorziening op orde
te zijn. Ook voor de toenemende verantwoordingsplicht is dit noodzakelijk. Gelet hierop is onder
andere de informatievoorziening versterkt, is de P&C-cyclus aangepast, is het kwaliteitsmanagement
versterkt en is de ziekteverzuimrapportage gestructureerd. ln de komende tijd zal aan de
informatievoorziening nog een extra impuls worden gegeven, door bijvoorbeeld het invoeren van
een cockpitinstrument, om de risico's voortvloeiende uit informatievoorziening nog verder te
reduceren.
Aa n bestedins (na levingsrisico):

Het beleid van de stichting is vastgelegd in de beleidsnotitie lnkoop- en Aanbestedingsbeleid en wordt
regelmatig geactualiseerd aan de hand van de meest recente (Europese) wet- en regelgeving
aangepast om financiële risico's bij aanbestedingen te voorkomen. Daarnaast is in het beleid voor alle
niveaus binnen de organisatie verwoord wat de bevoegdheden zijn en welke procedures er gevolgd

dienen te worden.
Conclusie

Op basis van de risicoanalyses op hoofdlijnen, de gegevens uit de continuiteitsparagraaf en de input
uit het bestuursformatieplan 2OL9-2022 kan worden geconcludeerd dat de continuiteit van de
stichting de komende jaren is geborgd.

10.6.

lnternerisicobeheersingencontrolesysteem
Ongeveer 8O% van de kosten worden gevormd door de personele uitgaven. Gelet hierop en op het
toenemend personeelstekort vormt personeel intern het grootste (financiële) risico. Conform het
gestelde in het financieel beleidskader van de stichting worden daarom maandelijks personeelsrapportages opgeleverd waarin tot op schoolniveau de ontwikkelingen van het personeel in kaart
worden gebracht. De overzichten geven tevens de stand van zaken weer met betrekking tot het
verloop van het personeel en de personele lasten ten opzichte van de begroting. Daarnaast wordt
periodiek, zowel op schoolniveau als bovenschools, een rapportage opgesteld waarin opgenomen de
stand betreffende de realisatie van de totale begroting, personeel en materieel, en een forecast voor
het hele kalenderjaar. Deze overzichten worden met de directies van de scholen besproken, daarbij
wordt ingegaan op eventuele mogelijk te verwachten afwijkingen ten opzichte van de begroting. Waar
nodig worden ook mogelijkheden besproken om bij (dreigende)tekorten waar nodig bij te sturen. Om
de risico's verder te beperken en te beheersen mogen de scholen zonder toestemming vooraf van het
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College van Bestuur geen personele en materiële mutaties doorvoeren die niet in de begroting zijn

voorzien.

1O.7.

Toezicht
Basis voor de structuur en inrichting van de organisatie ís de 'Code Goed Bestuur in het primair
onderwijs'van de PO-raad. De naleving van deze code verloopt conform de bedoelingen ervan. De
organisatie kent een tweehoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht waarmee regelmatig
wordt overlegd. De rapportage van de Raad van Toezicht is opgenomen onder hoofdstuk 4 van dit
verslag.

10.8.

Toekomstperspectief
De Laurentius Stichting is een financieel gezonde stichting, zonder (te) grote buffers en met een
verantwoord financieel beleid. Het leerlingenaantal is stabiel of neemt zelfs nog iets toe. De spreiding
van de scholen is zodanig verdeeld over nieuwe wijken en wijken met een stabiele
bevolkingssamenstelling, dat niet te verwachten is dat economische en/of demografische
ontwikkelingen op korte termijn van grote invloed zullen zijn op het totaal aantal leerlingen. Van krimp
is er daarom geen sprake en ook zal de organisatie niet'door groei in de knoei' komen.

Bijlage 1: Jaarrekening 2018
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D€Ít

B

Jaarrekening

B1 Geconsolideerde

balans per 31 december 2018

(na resultaatbestemming)

1

Activa

31-12-2018

31-12-2017
€

Vaste actíva
1.1
1

.1.1

'1.1.'1

lmmateriële vaste activa
Goodwill
Vooruitbetalingen

9.000
86.014

1

2.000
0

95.014

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3

Materiële vaste activa
Gebouwen en leffeinen
lnventaris en apparatuur
Andere bedrijf sm iddelen

731.282
6.092.334

1

2.000

844.929
5.784.06'1

221.541

327.516

Tolaal vaste activa

7.045.157

6.956.506

7.140.171

6.968.506

Vlottende activa
t.5
1.s.f
1.5.2
1.5.7

Vorder¡noen
Debiteuren
Kortlopendê vorderingen op OCW
Overlge vorderingen

585.572
2.354.838
'1.438.489

639.580
2.026,970
1 .227.710
4.378.899

'1.6

1.6.2
1.6.3

1.7

3.894.260

Boro en overioe vorderino
Borg

21

Overige

267.157

'149.100

5.400

0

Liouide middelen

482.557

149.1 00

8.248.537

7.840.030

Totaal vlottende act¡va

1

09.993

1

1.883.390

I-el@!3clivg

20.250.164

1

8.851.896

3.1
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2

Passiva

3 l -1 2-201

31-12-2017
€

8

€
2,1

GroeDsvermooen

2.1.1

Algemene reservê publiek
Bestemmingsreserves publiek
Bestemmingsreserves privaat

2,1.2
2.1.3

6.353.388
435.760
336.521

Totaal groepsvêrmogen
2.2

Voorzieninoen

2.2.1

2.2,3

Personeelsvoorzieningen
Overige voorzleningen : onderhoud

2,3

Lanolooendeschulden

2.4
2.4.9
2,4.7

Kortlooende schulden
Crediteuren
Belastingen en promies sociale verzekeringen

2.4.8
2.4.9
2.4-'lO

Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

6.339.858
51 3.313

218.157
7.1

25.669

7.071.328

836.21 0

963.255

5.144.204

4.694.1 91

5.980.414

5.657.446
9.103

1.145.987
1.866.335

986.364
1.777.251

484.642

472.583

290
3.646.827

0
2.878.O21
7.144.081

I-el¡l¡¡-eq¡sive

20.250.164

6.1

1

14.019

8.851.896
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Delft

B2 Geconsolideerde

staat van baten en lasten 2018
2018
€

3

Rijksbijdragen

at

Overige overheidsbijdragen/subsidies
Overige baten

53.91 7.357

4

Lasten

4.'l
4.2

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

5

5

2017

€

49.846.031

3.224.708

3.571.137

49.374.310
3.538.534

3.676.542

3.843.1 50

3.551.362

Totaal baten

4.3
4.4

I

Baten

3.1

3.5

Begrot¡ng 201
€

60.81 8.607

57.260.318

56.464.206

49.1 98.1 41

46.225.553

1.355.666
4.61 1.620

'1.383.866

4.493.950

4.480.123

5.578.803

5.525.701

5.503.591

45.337.835
1.297.930

60.744.230

57.629.O70

56.61 9.479

Saldo baten en lasten

74,377

-368,752

-155.273

Financiële baten en lasten

-5.332

1.132

-2.151

Totaal resultaat

69.045

-367.620

-157.424

Vennootschapsbelast¡ ng

14.704

-8.000

15.2?1

Totaal resultaat

54.341

-975-620

-172.645
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B3

Geconsolideerdekasstroomoverzicht20lS
201

I

2017

€

€

Kasstroom uit operationele activ¡teiten
Saldo baten en lasten
Aanpassing voor
Afschrijvingen

-170.494

59.673

:

1.355.666

Mutat¡es voorzieningen

1.297.930

322.968

200.51 0

1.678.634

1.498.¿140

Mutat¡es werkkaoitaal
- Voorraden

- Vorderingen

-8 1 8.096

- Effecten
- Kortlopende schulden

698.326

216.94'l

1.030.062

211.966
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interesuf¡nanciële lasten

915.267
1.950.273

2.243.213

1.172
-6.504

4.305
-6.456
-5.332

-2.1 51

1.944.941

2.241.062

Kasstroom uit i nvesterinosactiviteiten
lmmater¡ële vaste activa

Materiêle vaste activa

-93.554
1.433.777

1

.316.325

-'1.527.331

Kasstroom u¡t

fi

-1

.316.325

nancier¡ ndsact¡vite¡ten

Mutatie ovêrige langlopende schulden

-9.1 03

Mutatie l¡ouide m¡ddelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

Eindstand liquide middelen

-7.630
-9.1 03

7.630

408.507

917.107

7.840.030

6,922.923
917.107

408.507

a.24A.537

7.840.030
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Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2018
Algemeen
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo). Op basis van de Rjo worden Titel g
Boek 2 BW en de Richtlilnen 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
Act¡va en passiva worden tegen nom¡nale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschiinlijk 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 realíteit met betrekk¡ng 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 toekomst¡ge 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 waarschijnlíjk
is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie de Stichting zullen toevloeien.
De jaanekening is opgesteld in euro's.
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Grondslagen van segmentatie
ln 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 consol¡dat¡e
De geconsol¡deerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappi.ien en andere rechtspersonen
waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zi.jn
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 urtgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten
bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Partic¡paties die worden aangehouden om ze te vervreemden worden n¡et
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.
ln de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transact¡es geêlimineerd, evenals de binnen de Groep
gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot
uitdrukking is gebracht.
Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar financiële vaste activa.

Grondslagen enkelvoudi ge iaarrekening
Op de enkelvoudige jaanekening zijn dezelfde grondslagen van toepassing als voor de geconsolideerde jaarrekening.
Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta
Transaclies 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. ln 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.
Mateñele vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingpri.js, verminderd met de cumulatieve afschri.jvingen, ontvangen
investeringssubsidies en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De afschr¡jvingen worden gebaseerd op de geschatte economische
levensduur en worden berekend op bas¡s 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 act¡veringsgrenzen vermeld.

. Gebouwen en verbouwingen

. lnventaris en apparatuur
. lct

. Leermethoden
. Andere vaste bedrijfsmiddelen

Afschrijvings-

Afschrijvings-

percentage in
maanden

percentage per
jaar

't20-240-360

10%-50/"-3,3%

Activeringsgrens in €
€

5.000

240-36

5%-33%

€

,150

60-36

20% - 33Vo

€

450

96

13%

€

450

120-60

10%-20/"

€

,f50

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.
lnventaris, ICT en leemethoden
De inventaris, ICT en leermethoden worden gewaardeerd legen 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 actlva
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de
vermogensmulatiemethode 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 belreffende deelneming woÍdt 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 deelnem¡ng.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere
bedrijf swaarde.
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 reêle 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 act¡va
Voor maleriële en financiële vasle acliva wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanw¡jzingen zijn dat deze activa onderhevig ziin aan
bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig z¡jn, 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 wäarde 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, wordÌ een bijzonder
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Verder wordt op iedere
balansdatum beoordeeld of er enige indicatie ¡s dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd.
Als een dergelijke ¡ndicatie aanwezig is, wordt de realjseerbare 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. ln 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 ¡n voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord

Vordeilngen en overlopende act¡va
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.

EfÍecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd legen marktwaarde. Alle gerealiseerde en nieÎ-gerealiseerde waardeveranderingen
van de beursgenoteerde effeclen worden verantwoord in de staat van baten en lasten.
De overige effecten worden gewaardeerd tegen verkrijg¡ngsprijs of lagere marktwaarde. De lagere marktwaarde wordt per fonds vastgesteld.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. lndien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee
rekening gehouden bij de waardering. Rekening-courantschulden bij banken ziln opgenomen onder schulden aan kred¡etinstellingen 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. lndien een beperktere bestedingsmogelijkheid door
de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. lndien 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.

Schattingswi jziging
Aanpassin g bereken in gswijze jubileu mvoorziening
Bij de berekening van de jubileumvoorziening wordt gerekend met het aantal dienstjaren in het onderwijs per medewerker. Tot en met
boekjaar 2017 wetd het aantal dienstjaren ¡n het onderwijs per medewerker berekend door de geboortedatum te vermeerderen met 24 jaar
Hierbij werd er dus vanuit gegaan dat alle werkzame medewerkers vanaf 24-jatige leeftijd in het onderwijs werkzaam zijn geweest.
Gedurende 2o1a zìtln de werkelijke dienstjaren in het onderwijs per medewerker in beeld gebracht. Om een betere inschatting te kunnen
maken, is ervoor gekozen om vanaf boekjaar 201 u¡t te gaan van de werkelijke dienstjaren in het onderwijs per medewerker.

I

De resultaten van de schattingswijziging (effect op het ve¡,mogen en resultaat) zijn:
De voorziening jubileum volgens de oude grondslag per 31 -1 2-201 8: € 5 l 5.979
De voorziening jubileum volgens de nieuwe grondslag per 31 -1 2-201 8: € 336.900
Totaal positief effect op vermogen en resullaat: € 1 79.079
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VooE¡enlngen
Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het
waarsch¡jnlijk 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 noodzakeli.ik zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de veMachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het
waaÍschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplicht¡ng, dan wordt deze vergoeding als een act¡ef in
de balans opgenomen.
Voorziening jubilea
De voorziening jubjlea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de
berekening van de voorz¡ening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijg¡ngen 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 geli.ikmatig te verdelen over de boekiaren. 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 dotat¡es 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 de berekening voor de voorziening groot onderhoud wordt in 2018 nog gebruik gemaakt van de mogelUkheid om de jaarlijkse dotat¡e te
berekenen op basis van de gemiddelde toekomstige kosten voor groot onderhoud op totaalniveau. De stand van de voorziening wordt dus
niet berekend per afzonderlijke component. Hiermee wordt aangesloten bij de mogelijkheid die in de RJO zal worden opgenomen voor een
m¡nder striktere interpretatie van de RJ.

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.

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 Financièle instrumenten.

Opbtengstwaardeilng
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subs¡dies uit hoofde van de basisbekostiging worden ¡n het jaar waarop de toekenning
betrekk¡ng heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. lndien 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 veranlwoord.

Overheidssubsidies
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 e&lo¡tatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het
waalsch¡jnlijk ¡s dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Exploitatiesubsidies

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als
onderdeel van de afschriivingen verwerkt ¡n de staat van baten en lasten.
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Per so n ee I s h el o n i n g e n /p e n s i o e n e n
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 verrekenjng 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 len laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

lndien 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 ¡n 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 respect¡evelijk ten gunste van de staat van baten en
lasten gebracht.

Nederlandse nensioenreoelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuilvoerder
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 act¡efpost
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
lndien op basls van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedr¡jfstakpensioenregeling 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.
lndien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien u¡t toekomstige salar¡sverhogingen 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 (e4pliciete 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 maÍktrente per
balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties / rendement op staatleningen weer, de ris¡co's waarmee bii 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
beschtkkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Onlslaoverooedinoen
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 infekking daarvan door de Slichting redelijkerwi.js niet meer kan plaatsvinden. ln het plan / de regeling zi.jn 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 1 2 maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld worden tegen contante waarde
gewaardeerd. De disconteringsvoet betreft de markfente (effectief rendement) van hoogwaardige ondernemingsobligaties op balansdatum.

WNT

: Wet Normering Bezoldiging Toplunctionarissen Publieke en Semipubl¡eke 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.

Rentebalen en soortgefijke 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 Sticht¡ng ls voor het onderdeel Kinderopvang belastingpl¡chtig voor de vennootschapsbelasting.

Kasstroomoveìzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de ¡ndirecte methode wordt het resultaat als basis genomen
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Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

1

Activa

1.1

lmmateriële vaste activa

Mutalies 2018

Verkrijg¡ngs- Afschrijvingen

prijs

lm

31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2017

lnvester¡ngen
2018

n 2018

20'la

Boekwaarde
31-12-2018

€

€

€

€

€

Verkr¡jgings-

prijs

3l-12-2017

€€

1.1.1

1.1.2

Goodwi¡l
Vooru¡tbetalingen

Totaal materiöle
acl¡va

1.2

30.000

31-12-2018

'12.000

-18.000

0

93.554

12.000

93.5S

€€

-3.000
-7 54f)

s.000

4

30.000
93.554

-21.000
-7.540

-10.540

95.014

123.554

-28.540

vale
30.000

n8.000

0

Materiéle vaste act¡va

Mulal¡es 20'18

Verkr¡jgings- Afschrijvingen Vm

prijs

31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2017

Desinvesteringe Afschrijv¡ngen Boekwaarde

lnvesteringen
201

I

n 2018

2018

31-12-2018

€

€

€

31-12-2017

€€

1.2.'l

Gebouwen en terreinen

1.2.2

lnvenlaris en apparatuur
lnventâris en ICT
Leerm¡ddelen

't.2.2.1

1.2.2.2

1.2.3

1.s

1.754.0s8

vale

-909.109

844.929

-8.993.877
-3.268.041

4.629.898

18.045.S79

'12.261.918

1.396.271

-1.068.755

Á

1

1.763

0
It

5.784.061

1.209.201
212.A't3
'1.422.014

327.516

0

1 .1

21.196.288 -14.239.782

Vorderingen

54_1

63

1.5.2
1.5.7

Debiteuren
Dubieuze deb¡teuren
Kortlopende vorderingen op OCW
Overige vorder¡ngen
Nog te ontvangen rente
Subsidiehuisvesting gemeenten
Overige vorderingen
Vooru¡tontvangen kosten

731-2A2

-834.898
.27R B¿A

5.004.201

1.6.2
1.6.3

1.7

Borg en over¡ge vordering

1.765.801

-1.034.51

14.832.976
4.635.01 7
19.467.9S3

0

-105.975

221.541

1.396.271

-1.174.730

nÂR

7,045.157 22.630.065

.r.345.126

-15.584.908

31-'12-2017

€
855.1 38

-215.558
585.572
2.354.838

639.580
2.026.970

196

423

0
316.372
't.121.921

282.784
5.582
938.S2'1

'1.438.489

1.227.710

4.378.899

3.894.260

Boekwaarde Nieuwe vordering
2018
EUR

Ontvangen
201

I

EUR

lvlutati es

Boekwaarde

201 8

3'l-12-2018

ÉUR

149.1

.400
267.157

-1'1.100

0

0

0

0

Totaal

l4s-loo

34¿-557

-1L100

3'l-12-20't8

215.400
267.157
4A2.557

31-12-2017

€
1.7.1

1.7.2
1.7.3

Banken
Kasm¡ddelen
Deposito's

I

6.092.334

Borg (Snappet)
Transit¡evergoed¡ng

Liquide middelen

€

0

773.224
1A7.652

31-12-2017
EUR

€

-9.828.775
-3.546-88¿
-13.375.659

31-12-2018

Totaal vorder¡ng6n

l'6

Alschrijv¡ngen Vm
31-12-2018

-1.113.74'l

1.493.7n

6.956.506

-125.410

€
1.5.1

Verkrij0ingsprijs
31-12-201A

€

a)t tîL

13.623.775

Anderebedr¡jfsmiddelen

Totaal materiële
activa

AfschrijvingenVm
31-12-2018

5.283.457
109.376
2.A55.704

4.923.889
61.706
2.854.435

8.248.537

7.840.Gto
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Passiva

2.1

Groepsvermogen

2.1.2
2.1.2

Saldo
31-12-2017

Beslemm¡ng
Resultaat

Mutaties

Saldo
31-12-2018

€

€

€

€

Algemene reserve publiek
Algemene reserve publiek voor 1 augustus ?006

'120.308

4.980.096
1.359.762
6.339.8¡i8

Beslemmingsreserves publiek
2.'1.3.a Herwaardelingsreserve act¡va

5.100.404
1.252.984
6.353.388

-106.778

r3.530

513.313

77.553

-------ETãh3-'

435.760
435.760

-7r.553

0

18.708

0

-s44

0

I 18.364

0

1 03.657
232.864
336.521

54.341

0

7.r25.6ô9

Bestemmin gsreserves privaat

2.1.3.b
2.1.3.b

Bestemm¡ngsreserues algemeen pr¡vaat
Reserve schoolfonds pr¡vaat

-15.051
233.2D8
218,157

Tolaal groepsvermogen

1

7.O71324

De bestemm¡ngsleserves zijn ter dekking van het ris¡co voor ziekte/vervang¡ngsproblemaliek (Reserue E¡gen Risicodrager), ict ¡nvesleringen, de in het verleden
opgenomen herwaardering inventaris en ter dekking van de personeelskosten vanuit de subsidie jonge leerkrachtên.
U ¡tspl¡tsing

vemogen nær Stichting

Saldo
31

Laurcnlius Stichting

-12-201

Bestemm¡ng
Resultaal
-'124.658

7

6.750.?57
206.295
47.420
228.848
-'t62.032

Sli c hti ng K¡ nde rspeelzal e n
Slicht¡ng Kindeßpeelzaal Den Haag
St¡chting Boost
St¡chting IKC GG en BP

Saldo
31-12-2018
6.626.1 39

54.'124
6.1 67

260.41

61.341

57.367

7.O71324

I

53.587
290.189
-1 04.665
7.125,669

54.341

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming
lngevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaål van het verslagjaar verrekend met de reserve van de ¡nstelling
De bestemming van het resultaat 201 8 is als volgt

publiek

Algemene reserve
Algemene reserve publ¡ek voor 1 augustus

120.308

2006

-1

06.778
13.530

Bestemmingsreserves algemeen publiek
Herwaårderingsreserve activa

-77.553
77.553

Bestemm¡ngsreserues algemeen privaat
Bestemmingsreserves algemeen privaal
Reserve schoolfonds privaat

1

18.708
-344
1 1

Totaal
2,2

8.364

54.341

Voorzieningen

Mutaties
Saldo 3'1-122017

Dotat¡es

Onttrekkingen

201 8

201

Saldo
31-'12-2018

I

€

2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.'t.5

Pef soneelsvoorz¡eningen
Spaarverlof
Jubileum
Langdurig zieken
Aanvulling WW
Duurzaamheid

2.2-3

Overigevoorzieningen

2.2.1
2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.3.'1 Onderhoudgebouwen

Totaal voorz¡en¡ngen

34.714
420.153
,f50.000

0
0
0

-83.251

47.477

0

-47.477

10.911

0

963.255

7.876
7.876

-4.1 S3

0

-1

34.921

30.521

336.902
450.000
0
18.787
836.21 0

4.694.1 91

1.333.127

-883.1 14

5.144.204

4.694.1 91

1.333.127

-883.1

4

5.144.204

5.657.446

1.341.003

-1.018.035

1

5.980.414
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2.3

Langlopendeschulden

2.3.1

2.3.1

31-12-2018

3'l-'t2-2017

€

€

Langlopendeschulden

0
Saldo

Aangegane

31-12-2017

lening o/g 2017

EUR

EUR

Overigelanglopendeschulden
Doelsubsidie VVE

Tolaal langlopende schulden
Lening ¡nlomatie
Doel subsidie WE

16.733

Allossing

Bedrag
boekMarde 31-12201A

EUB

EUR

9.103
9.103

0
0

-9.103
-9.103

0
0

03

0

-9.1

03

0

9.1

HooÍdsom

9.1 03

EinddatumSchuldpet3l-l2 Kottlopend

Begindalum

0l-0t-2017

Langlopend

Onbekend

De gemeente M¡dden Delfland heeft aan de st¡chling Kinderspeelzaal [/¡dden-De¡fland een langdur¡ge len¡ng verstr8kt van € 1 6.733. Deze len¡ng mag
door de stichting Kinderspeelzaal Midden Delfland jaarlijks worden terugbetaald met het posil¡eve explo¡tat¡eresultaat totdat hel totaal terug te betalen
bedrag van € 16.733 is bereikt. ln 2019 zal de lening terugbetaald worden aan gemeente Midden-Delfland. Om deze reden wordt de schuld
gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

2'4
2.4.3
2.4.4
2.4.7
2.4.8

Kortlopendeschulden

2.4.10.1
2.4.1

0.2

2.4.10.4
2.4.10.5
2.4.1

0.6

2.4-1 0-7

31-12-2017

€

€

Crediteuren

1.1

oCW

0
1.866.335
484.642

986.364
0
1.777.251
472.383

290

0

Belastingen en prem¡es sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen

2-4.9 Over¡gekortlopendeschuld€n
2.4.9.4 RekeningCourant
2.4.10

31-12-2018

Overlopendepass¡va
Vakantiegeld
Vooru¡tontvangen subsidies
Nog le besteden subsid¡es overige ¡nstant¡es
Nog te besteden subsidies Gemeente (incl. hu¡svesting)
Vooruitontvangen ouderb¡jdragen
c|tetige overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

45.987

290

1.,131.318

1.370.1 61

49.222

33.734
83.1 64
351.076
59.943

0
1.'t57.040

1

62.985
838.014

710.494
3.646.827

2.878.02'l

7.144.OA1

6.1

14.0t9
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Overzicht geoormerKe doelsubsídies OCW
Gl Venntwoordlng van subsidies zonder venekenlngsclausule (Regeling

Omschri¡ving

Toewi¡z¡ng
Kenmerk
dåtum

ROS årt.13. lid 2 sub aen ÊL&l regelingen betrekking hebbend op EL&l subs¡d¡es)

de Ontvangen De pretaile is ult¡mo
toewüzing Um
verelag¡aarconfomde
€
veßlagjaar subs¡dlebeschlkklng

Bedmg van

€
Nog n¡et geheel

Geheel
uitgevoerd
âfgerond
Subs¡d¡e

voor stud¡everlof 2017-2018

8.229

X

VO
Subsid¡e voor studieverlof 2017-2018

39.491

39.491

X

109.326

109.326

X

PO

Subs¡die voor stud¡everlof 201A-2019
PO

Zij-instromers

865467¡

20.000

20.000

X

Z¡j-instromers

8ô5465-1

20.000

20.000

X

Zij-instromers

9150't 1-1

20.000

20.000

X

Z¡j-¡nstromers

9244't2-1

20.000

20.000

Teambeurs PO

team17015

92.497

92.497

X

Teambeurs PO

teãm18014

72.273

36.136

X

Teambeurs PO

team1801

I

82.497

4't.248

X

Teambeurs PO

team18019

a1.012

40.506

X

565.325

Totaal

X

447.433

De Zij-instromer met besch¡kkingsnummer 924412-1,is gedvende 20'18 gestopt met het zij-instroom-traject. Na overleg met het m¡nisterie is deze beschikking reeds
afgerekend en verrekend in 2018 mst het m¡nisterie.

G2 Veäntwootding van subs¡dies met vereken¡ngsclausule (regeling ROS, art.
G2.A Allopend per ultimo veElaoiaar

OmschrÛving

l3 lld 2 sub b en

Toewi¡zing
Kenmerft
dalum

EL&l rcgellngen betrekking hebbend op EL&l subsidies

Bedragvan OnwangenUm totalekosten teverekenen
toewi¡zing veFlaglaar
ulflmo

de

veßlagiaar
€

€

0
Totaal

€

€

0

0

0

0

0

0

G2.B Doorlopend tot ¡n een voloend veßlåoiaar

Omschrl¡vlng

Toewüzlng

Bedrag van

Kenmerk de
datum toewijzing

€

ol-{tl2O1?

ontvangen in
veFlag,laar

€

€

såldo

lâsten

in

veElag¡aar
€

totale kosten
31-12-2017

saldo nog te
besteden
ultimo
veFlag¡aår
€
€

Totaal
Att.: deze subs¡dies worden afgerekend op bas¡s van de werkelijke kosten. Er kan bovendien prestat¡everldaring
andere verântwoord¡ng over de prestat¡es worden verlangd. Z¡e tekst subsidiebesch¡kk¡ng.

of een
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Overzicht geoormerkte doelsubsidies gemeente Den Haag
Kenme¡k

subsid¡e

ABBA/8000200^/OS-1 601
ABBA/80001 14^/OS-1 600
521
521
521

^/os-1
^/os-1
^r'os-1
/vos-1521

521
521
521

^/os-1
^/os-1
¡úos-1

¡'lOS-1521

^/os-1

521
521

Activiteit

Toeoekend

Voormalig lD-medewerkers
Gonciergeregeling

ÞerlGs
126.057
'13.432

08.067
13.432

a

19.1 19

s

lz99s

a

52.443

52.443

s

0

49.286

94.793
1 8.805
498.221
1 1.309
49.286

Toeoekend
bedrao

Ontvanoen
voorschot

Verlengde schooldag
Schakelklas
WE Kwalite¡t
Ouderbetrokkenhe¡d
ZomerschôÕl

41.880

WE

Toelichtino

183.572
30.270

19.1 19

LKP
Brede school n¡et
Nieuwkomers

Realisatie

126.057
13,432
19.119
41.880
183.572
30.270

Schoolsportcoordinator

Cultuurschakel

Onfuanoen
voorschot

183.572

30.270
52,443
94.793
1 8.805
498.221
1 1.309

1

17.135

24.745

a

94.793

8.805

s

49A.221

s

1

b.bJ/

38.795

4.672
1

0.491

^r'os-1

Overzicht geoormerkte doelsubsidies gemeente Delft
Kenmerk

68864
31 68864
3774257
3774257
31

subs¡d¡e

Activiteit

Onderwijs achterslandenbeleid jan-jul 201 8
Bestuursafspraken jan, - iul. 2018
Onderwijs achterstandenbeleid aug.-dec,
Bestuursafspraken aug. -dec. 2018

Real¡sat¡e

51.497

51.497

51.497

70.673
36.783

70.673
36.783
50.48r

70.673
36.783

50.481

Toelichtino

50.481
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige f inanciële verplichtingen
Alphabet Nederland
Er zijn voor een drietal wagens een leasecontract afgesloten met Alphabet Nederland. Onderstaand een overzicht
Hyundai Tucson: Lease contract in 2017 afgesloten. De looptijd bedraagt 36 maanden. Leasetarief € 581 per maand.

Peugeot20S:Leasecontraclin2OlT afgesloten.Delooptijdbedraagt4Smaanden.Leasetarief €504permaand.
Citroen Berlingo: Lease contract in 201 6

af

gesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief € 487 per maand.

Huur Annexum
ln 2016 ¡s 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
ln 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 g1
december 201 8. ln 201 I is het contract velengt van 1 januari 20 1 I lot en mel 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 I 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 bliiÍt bestaan en deze vorder¡ng nooit
ontvangen gaat worden dat bij beêindiging het eigen vermogen toereikend is.

Levensf asebewust personeelsbelei d :
ln de CAO VO 201 8/201 I ¡s een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke werknemer en een aanvullend budget van 1 20 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 u¡tgaven zullen
gaan leiden (doorbetalen salaris). Het is noodzakelijk dat de school de gespaarde uren per werknemer inventar¡seert omdat de afspraken schriftelijk moeten
zi.¡n vastgelegd. Na inventarisatie blijkt dat enkel een personeelslid gebruik maakt van het sparen van uren. Om deze reden is er geen voorziening gevormd.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

2018

Begroting 2018
€

2017

Ri¡ksbi¡dragen

3.1.1

RijksbijdragenOCW
s.1.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW

49.381.1

45.974.525

1 1

49.381.1

45.926.278
45.974.525

1'1

45.926.27A

3.1.2

Overige subsidies OCW
3.1.2.2 Prestatiebox
3.1.2.5 Overige geoormerkte en

1.668.931

'1.563.260

'1.378.664

49t.S50

236.042

230.713

niet geoormerkte subs¡dies
2.1 60.881

3.1.4

1.609.377

Ontvangen doorbetal¡ngen RiiksbijdrageSWV

3.1.4.1 Bijdrage SWV

2.375.365

Totaal riiksbi¡dragen OCW

3.2

Overigeoverheidsbijdragen

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subs¡d¡es

3.2.1.1 Gemeente Laurent¡us
3.2.1.2 Gemeente SPZ
3.2.1.3 Gemeente SPZ Den Haag

3.5

OverÍge baten

3.5.1

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

2.O72.204
2.072.204

1.838.655

53.917.357

49.846.031

49,374.310

1.742.582

'1.913.755

550.465
1.014.270

581.045
1.247.5'10

996.255

628.524

3.224.708

3.571.1 37

3.538.534

3.224.708

3.571.137

3.538.534

6.939
68.628
2.578.591

261.637
33.305
2.425.249

202.262
1 29.848
2.119.022

21

0
8'12.384

1.1

812.384

Totaal overige baten

1.838.655

2.375.365

1.659.973

Totaal overige overheidsblldragen

3.5.5
3.5.6

1.799.302

3.676.542

22.959

1.1
1.1

0
00.230

22.959

1.1

3.&43.150

00.230

3.551.362
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4

Lasten
201

I

Begroting 2018

€

4.1

2017

€

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

34.612.92'l
6.378.914
4.507.656

42.775.122

32.659.627

0

5.61 9.393
4.353.079

0

45.499.491

Overige personele lasten
Dotatie overige personele voorzien¡n(
Personeel niet in loond¡enst
Scholing, IPB

4.1.2
4.1.2.1

4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4

Overige
Totaal overige personele lasten

4.1.3

42.775.122

42.632.099

-127.O45

0

1.431

2.785.372
1.257.498

1.273.528

1.471.124

96.283
743.824

1.1'17.378
697.178

1.1

754.478

Uitkeringen (J-)

Totaal personele lasten

4.670.303

3.213.635

3.287.111

-971.653

236.796

-581.375

49,198.141

46.225.553

45.337.9¡5

2018

Begroting 2018

2017

€
4,2
4.2.1
4.2.'1.1

4.2.1.2
4.2.2
4.2.2.1

4.2.2.2
4.2.2.3
4.2.2.9

€

Afschrijvingen
lmmateriële vaste activa
Goodwill
Vooruitbetalingen

3.000

3.000
0

7,540

3.000
0

Materiële vaste act¡va
Gebouwen
lnventar¡s en apparatuur
Leermethoden
Andere bedrijf smiddelen

125.410
834.898
27A.843

1 08.61 6
849.050
31 6.700
1 06.500

'105.975

Totaal afschri¡v¡ngen

1

08.094

81 1.468

269.393
1 05.975

1.345.1 26

1.380.866

1.294_930

1.355.666

f.383.866

1.297.930

400.2s5

4.3

Hu¡svestingslasten

4.3.1

Huur

344.401

412.655

4.3.2

Onderhoud

743.259

6'13.128

674.2A9

4.3.3

Energie en water

787.593

809.484

763.909

4.3.4

Schoonmaakkosten

1.143.237

1.082.71 6

1.089.391

4.3.5
4.3.6
4.3.7

Heffingen
Dotat¡e onderhoudsvoorziening
Overige hu¡svestingslasten
Bewaking/beveiliging
Vrijval ondorhoudsvoorziening
Overi ge huisvestingslasten

193.788
1.333.127

00
1.344.625

195.487
1.335.300

Totaal hu¡sveslingslasten

1

83.1

0
0

0
0

66.215

0
-40.000
6'1.452

48.242
66.2'15

48.242

21.452

4.61 1.620

4.493.950

4.¡180,!23

tõ

Bevoegd gezag 40928
Laurentius Groep
Delft

4,4

2018

Begroting 2018

2017

€

€

€

Overige lasten

Administratie- en beheersf asten
Administratie en beheer
4.4.1.2
Accountantskoslen
4.4.1

4.4.'1.1

4.4.1.3

Overige

551.490
83.418
45.029

570.930
77.500
499.913
679.937

4.4.2
4,4.2.2

lnventaris, apparatuur en leermiddelen
Onderhoud inventaris
Leermiddelen en ICT

4.4.2.3

2.O12
2.327.166

1.148.343

2.087.600

Financiële baten en lasten

5,r

Rentebaten

5.1.1

Rentebalen

'15.383

3.518

8.752

1

5.247
1.295.074

1.393.71

1.2¿1,5.150

1 .1

5.4

1

765
'1.320.684

63.549

2.569.688

2.2A9.75A

2.7343A0

5.578.803

5.525.70r

5.503.591

2018
€

Begroting 2018

2017

€

1.'t72

7.000

Waardeverandering financlële vaste activa en belegglngen
Resultaat waardering koers effecten
0

4.305
7.000

4.305

0

0

0

5.4.1

8.144
4.893

1.700

1.172

5.3.1

2.116.'t07

6.183

7.650
4.400

'1.087.076

11.947

Totaal instelllngslasten

5.3

2.114.1'tO

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 Dubieuzedebiteuren
4.4.4.6 Overige

5

653.104

'1.997

51.050
2.036.550
2.325-178

4.4.4

563.379
84.855
4.870

0

Overlge opbrengslen flnanciéle vaste activa en beleggingen
Overige financiéle
0

baten

0
0

5.5

Rentelaslen

5.5.1

Rente en overige financiéle lasten

-6.504

Saldo flnanc¡ële baten en lasten
6

Belastingen

6.1

Vennoolschapsbelastin g

6. t.1

Vennootschapsbelast¡ng

0

-5.868

-6.,156

-6.504

-5.868

-6.456

.5.332

1.132

-2.151

2014
€
-'14.704

Begroting 201 8

2017

€

€

-8.000

-14.7U

-'15.221

-8.000

-15,221
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B8

Enkelvoudige balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemm¡ng)

1

Act¡va

31-12-2018

31-12-2017

EUR

EUR

Vaste actíva
1.2
'l .2.1

Materiële vaste activa
Vooruitbetalingen

86.014
86.014

1.2
1.2.1

1.2.2
'1.2.3

1.2.2

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

681.624
4.919.229
1

7AA.402
4.544.561
1 .1 54.1 63

.088.133
221.541

Totaal vaste activa

327.516
6.910.527

6.814.642

6.996.541

6.814.642

Vlottende act¡va
1.5
1.5.1

1.5.2
1 .5.5

Vorderinoen
Debiteuren
Kortlopende vorderingen op OCW
Over¡ge vorderingen

615.770
2.026.970

306.701

2.354.838
1.355.428

1.387.697

4.030.437

4.016.967

'1.6
'1.6.2

1.6.3

Boro en overioe vorderino
Borg

215.400

Overig

267.157

149.100
482.557

1.7

1

49.1 00

Totaal vaste actlva

4.499.524

4.179.537

Liouide middelen

7.523.666

7.083.799

Totaal vlottende acliva

12.023.'190

1 I

Iolaat¡cliva

I 9.01 9.731

14.077.l¡78

.263.336
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2

Pass¡va

2.1

E¡oen ve¡.mooen

2.1.2
2.1.3

Algemone reserve
Bestemmingsreserves

31-12-201

2.4.1

2.4.2
2.4.3

Voorzlsnlnoen
Onderhoud
Wachtgelden
Overlge voorzlenlngen

31-12-2017
EUR

6.121.840

6.1

504.299

Totaal vermogen

2.4

I

68.601

582.1 96
6.626.1 39

5.1

23.405

6.750.797

4.676.519

836.21 0

963.255
5.959.61 5

2.6
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.6
2.6.8
2.6.9

Kortloponde schulden
Kortlopende dêel langlopende schuld
Crediteuren
Kortlopende schulden aan OCW
Belastingen on premies soclale verzekeringen
Ovef ge kort¡opende schulden
Overlopende passiva

I¡l¡¡Ln¡s¡iva

5.635.774

1.080.209

887.909

2.260.09'l

2.119.521

2.679.977
6.433.977

5.687.407

19.019.731

18.077.978
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Bg

Enkelvoudige staat van baten en lasten 20'18
Begrot¡ng
201A
EUR

3

Baten

3.1

Rüksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

3.2
3.5

4

Lasten
Personele lasten
Afschrijv¡ngen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

4.2
4.3

4.4

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Saldo fin. baten en lasten

E

49.374.310

49.846.031

1.742.582

57.397.626

1

57.523.341

42.851.595
1

.255.91

I

4.361.477
5.165.718
53.634.708

-495.848

-242.489

4.157

7.000

.057

53.352.220

53.834.683

-125.715

1

.913.755
155

53.338.835

43.396.478
1 .336.400
4.331.354
4.770.451

46.409.054
1.312.537
4.51 8.016
5.283.734

Saldo baten en lasten

5

2017

1.750.222

Totaal lasten

5.1

I

EUR

53.917.357
1.659.973

Totaal baten

4.1

201

4.157

1.057

7.000

Resultaat uit oewone bedrllfsvoerino

-124.65A

-488.848

-278.331

Explo¡tatieresultaat

I

-488.848

-278.331

24.658
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81

0

Enkelvoudige kasstroomoverzichl 2018
201

I

2017
EUR

EUR

Kasstroom u¡t operationele activ¡teiten
Saldo baten sn lasten
Over¡ge mutat¡es EV

Alschrijvingen
Mutalies werkkaoitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Mutaties voorzien¡ngen

24.658

-27A331

n 24.658

-278.331

-1

'1.312.537

'l

.255.918

13.470
746.570

607.069
1 57.1 35

760.040

764.204

9.841
9.841

240.a72
240.A72

31
31

2.267.760

1

.982.663

-1

.27ô.566

Kasstroom uit investerinosact¡viteiten
lmmateriêle vaste activa
Materiéle vaste activa

-93.554
-1.400.882

-1

.276.566

1.494.436

Kasstroom uit f ¡nancierinosactivite¡ten
Mutatie flnanciele vastê activâ

-333.457

-333.457

Mutatie liou¡de m¡ddelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

E¡n¿stan¿ l¡ou¡¿e

439.867

706.097

6.377.702

7.083.799

439.867

706.097

7.523.6õ6

7.083.799
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811 Toelichting

behorende tol de enkelvoudige jaarrekening 2018

Algemeen
De geconsolideerde jaanekening maakt deel uit van de jaanekening 2018 van de Stichting. Ten aanzien van de enkelvoudige staat
van baten en lasten van de Stichting is gebruikgemaakt van de vrijstell¡ng 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 geconsolídeerde balans en staat van baten en lasten.

Grondslagen voor de waarder¡ng van activa en pass¡va en de resultaatbepaling
De grondslagen voor de waardering van act¡va 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
ln de enkelvoudige jaarrekening worden financiële inslrumenten gepresenteerd op basis van de juridische vormResultaat deelnemingen
Het aandeel in het resultaat van organ¡saties waarin wordt deelgenomen omvat hel aandeel van de organisatie in de resultaten van
deze deelnemingen. Resultaten op transact¡es, waarbij overdracht van acliva 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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812 Toelichting

'l,1

op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans

lmmateriêle vaste activa

Mutalies 2018
Verkrijgings-

1

.1.2

ptijs3l-12-2017

Atschrijvingsñ t/m 3112-2017

BoekMarde
31 -12-2017

EUR

EUR

EUR

lnvesteringen

201

I

Desinvesteringen
201

EUR

Vooruitbetal¡ngen

Afschrijv¡ngen

I

201

I

BoekEarde
31-12-201a

EUR

EUR

EUR

-7.540

93.554

R6 014

Totaal immateriële vasle acllva

1.2

Materiële vaste activa

Mulaties 20'18
Verkrijgingsprüs 31-12-2017
EUR

1.2.1

1.2.2

Gebouwen en terreinen
lnventar¡s en apparatuur

'1.2.2

tcT

1.2.3
1.2.4

Leermethoden
Andere vasle bedrüfsm iddelen

Totaal mater¡ële vaste activa

1.5
'I

.5.1

1.682.148
ô.846.731
6.591.530

4.422.204
'1.396.271

Afschrijvingen t/m
12-2017

BoekMarde

31

31

Dsb¡teursn
Debiteuren gemeente voorschot hu isvest¡ng
Werk in uitvoering gemeente huisvssting

Kortlopende vorder¡ngen op OCW

1.5.5

Overige vorderingen
Rekening Couranten
Nog te ontvangen rente
Nog te ontvangen VVF
Subsid¡ehuisvest¡ng gemeenten
Overlopende activa
Over¡ge vorderingen

EUR

EUR

-12-2017
EUR

EUR

-893.746
-3.694.242
-5.1 99.458
-3.268.041
-1.068.755

Alschrijvingen 201

52.489
1.392.072
1.1 54.1 63

6.A14.642

EUR

-106.778
'1
.'t 20
-502.281
-278.A43
-1 05.975
-31

351.1 08

836.961
212.A'13

-

1.400.882

BoekMarde
31-12-2018

327.516

20.938.884 -14.124.242

I

EUR

788.402
3.1

-1.304.997

31-12-201I

31-12-2017

EUR

EUR

306.701

681 .624
3.192.477
1.726.752
'l
.088.1 33
221.541

6.91 0.527

615.770

306.701

615.770

2.354.838

2.026.970

'100
'196

423
282.784

1.064.849
290.383

890.'128
214.262

Totaal vorderingen

'1.355.428

1

4.01 6.967

4.030.437

.387.697

Borg en overige vordering
NieM

Boekmarde

vordoring
2018

31-12-2017
EI.IR

1.6.2
1 .6.3

Desinvesteringen
2018

Vorderingen

1.5.2

1.6

lnvesteringen 2018

Borg (Snappet)
Transitievergoeding

'1

Ontvangen
2018

EI.IR

49.1 00

77.400

Mulaties
201 8

BoekMarde
31

49.1 00

344.557

2-201 8

-1 L100

215.400
267.157

r.1 00

482.557

267.157
1

-'1

ÊuR

EUR

-1

Borg
Onder borg staan betaalde bedragen aan borg, die ziin betaald ter bruikleen van de hardware van Snappet. De hardware die wordt gebruikt betreft lablets die gebruikl
worden door de kìnderen op school. Conform de overeenkomst zal de betaalde borgsom retour worden ontvangen bij inlevering van de geleende hardware. ln de
jaanekening van 20 1 7 werd de borg gepresenteerd onder de overige vorderingen

Transitievergoeding
Onder de financ¡ele vaste activa is de regeling compensatie van de transitievergoed¡ng opgenomen. De regeling ziel 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 vanaf 1 juli 2015. Het opgenomen bedrag is
€ 267.157.

1.7

Liquide middelen
31-12-2019

31-12-2017
EUR

EUR
1.7.'l

't.7.2

Banken
Kasmiddelen
Deposito's

Totaal l¡qu¡de

m¡ddelen

4.687.368
7.357
2.82A.941

4.248.763

7.523.666

7.083.799

7.357

2.827.679

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
Mutaties
Over¡geMulalies

Bestemming

Saldo

2.1.2

2.'t.3

Algemene reserve
Algemene reserve voor 1 augustus 2006
Totaal algemene reserue

01-01-2018

Resultaal

EUR

EUB

Saldo

31-12-201A

EUR

4.808.839
1.359.762
6.1 68.601

60.017
-106.774

3

77.553
-344

EUR

4.868.856
1.252.9A4
6.121 .840

46.761

Bestemm ingsreserves

Beserve Eigen Risicodrager

tcT
HeMaardering sreserve activa
Resêrue schoolfonds
Jonge leerkracht en aanvullende subsid¡e
Totaal bestemmingsreserues

51 3.31

68.883
582.1 96

Totaal e¡gen vermogen

6.750.797

435.760
68.539

-77.897

504.299

-124.658

139

Statuta¡re bepalingen inzake resultaatbestemming
lngevolge de Wet op het pr¡mair onderw¡.is wordt het resullaal van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instsll¡ng.
De bestemming van het resultaat 2018 is als volgt
Algemene reserve
Herwaarderin gsreserve
Algemene reserue
Algemene reserve voor 1 augustus 2006
Jonge leerkracht en aanvullende subs¡die

60.01 7

-77.553
-17.536
-106.77A

tcr
-344

Schoolfonds
Totaal

2.4

n 24.658

Voorzieningen
Mutaties
Saldo

Saldo

01-01-2018

EUR
2.4.1

2.4.2
2.4.3

Onderhoud
Aanvulling WW
Overige voorzieningen
Jubilea
Spaarverlof
Langdurig zieken
Negatief getoetsten
Duurzaamheid

4.676.51 9

2018

EUR
EUR
1.330.000 -883.1 14

EUR

34.7'14

-83.251
-4.193

450.000
47.477

-47.477

420.1 53

10.91

1

963.255
Totaal voorzieningen

201 8

5.639.774

31-12-2018

EUR

-

5.123.405

336.902
30.521

450.000
7.A76

7.A76
1 !4a7

A7â

18.787
-1

34.921

836.21 0

-1 n1 n n35

5.959.615
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2.6

Kortlopendeschulden
31-12-2018

31-12-2017
EUR

EUR
2.6.3
2.6.4
2.6.6

Credlteuron

1.080.209

887.909

2.260.091

2.1 19.521

ocw
Belastlngen en premies socialo vsrzskeringen

2.6.4

Overige kortlopende schulden
Huisvestingspro.iectên (Gemsente)

2.6.9

Ovelopende passiva
Nlet geoormerkte subsldlðs OCW
Niet geoormerkte subsldies overige instelllngen
Vakantlogold
Voorultontvangsn subs¡dies
Nog te besteden subsidies OCW nlet-geoormerkt
Nog te besteden subsldles overige instanties
Nog te besteden subsidles eemeente (¡ncl. hulsvesting)
R6kening courant
Ovêrlgo overlopende passlva

Tolaal kortlopends schulden

1.348.981

1

108.248

.316.557
169.449
183.164
161.778
3.895
845.1 34

891 .815

290
744.343
3.093.677

2.679.977

6.433.977

.407
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813 Toelicht¡ng op de onderscheiden posten

3

Baten

3.1

Riiksbiidragen OCW

van de enkelvoudige staat van baten en lasten

201

I

201

EUR
3.1.1

(Normatieve) Rijksbijdrage OCW

3.1.2

Over¡ge subsidiês OCW

2.160.88r

3.'1.4

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

2.375.365

49.381.11

3.2

Over¡ge overheidsbijdragen

3.2.1

Gemeenteliike biidragen

2017
EUR

45.974.525

1

Totaal ri¡ksþi¡dragen OCW

I

Begroting

45.926.278
1.609.377
1 .838.655

.799.302
2.O72.204
1

53.917.357

49.846.031

53.91 7.357

49.846.031

49.374.310

3.2.1.3 Overige gemeentelllke bijdragen
Overige

1.742.582

973

1

.913.755

1.659.973

1.742.582

1

.913.755

Totaal gemeentel¡jke b¡idragen

1.659.973

1.742.582

1

.913.75s

Totaal over¡ge overhe¡dsb¡idragen

1

.659.973

1.742.582

3.5

OverÍge baten

3.5.4
3.5.8

Ouderb¡jdrage
Ve¡.huur onroerende zaken
Sam enwerkinsgverbanden
Over¡ge

571 .333
386.441

562.291
350.845

1

350.799
1.27A.O45

.820.296

1.750.222

2.064.1 55

1.820.296

1.750.222

2.064.1 55

1

Totaal overige baten

435.31

792.44A

907.1 60

.913.755
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4

Lasten

4-1

Personele lasten
2018

201

4.t.2

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioen premies

4.1.3

Overige personele lasten

4.1.1

4.1.2

I

2017

Beqrotino

EUR

EUR

40.085.995

32.472.005

30.71 6.518

6.026.921
4.331 .506

5.300.990
4.1

97.238

4.1.3.3 Over¡ge
Dotatie/onttrekking personeel voorziening
Scholing/schoolbegeleidlng
[Jitzendkrachten, inhuur derden
Over¡ge
ïotaal overige

-127.045
1 .1

66.63

95

Totaal overige personele lasten

4.1.4

19.200
1 .300.353
654.1 34
3.073.687

2.404.700
667.909
4_51 2.1

1

611.644
3.177.970

3.073.687

3.177.970

-933.573

236.796

-541.'121

46.409.054

43.396.478

42.851.595

4.51 2.1 95

Uitkêringen c/-)

Totaal personele lasten

1.431
.066.399
1.498.496

'I .1

1

Pe¡soneelsbestand
Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar FTE's 643 (2017: 634)

4.2

4.2'1

Afschrijvingen
lmmateriële vaste activa

4.2.1.2 Vooru¡tbotalingen

7.540

4.2.2 Materiële vaste activa

4-2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

Geþouwen
lnventaris en apparatuur en ICT
Leermethoden

106.778
813.401

Anderevastebedrijfsmiddelen

'105.975

278.843

Totaal afschrl¡vlngen

4.3

Huisvestingslasten

4.3.'l
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Huur
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen

4.3.7

Overige hu isvestingslasten
Overige

Totaal hu¡svestingslasten

1 07.300
805.900
31 6.700
1 06.500

1.312.537

287.462
1

739.844
784.736
1.121 .469

1

1

314.727
.330.000
605.1 28

.255.91 8

672.686
753.869
't.062.946

.063.150
176.950

41.450

05.975

31 9.681
1.330.000

799.949

1A9.244

65.261

1

____l-999199_

.330.000

1

106.778
773.772
269.393

182.81

1

39.484

65.261

41.450

39.484

4.518.016

4.331.354

4.361.477
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4.4

Overigeinstellingslasten

I

20r
EUR
4.4.1

Administratie- en beheerslasten
Admin¡strat¡e en beheer
Accountantskosten
Overige

201

1.938
41.767

lnventar¡s, apparaluur en leermiddelen
Meubilair
Leermlddelen en ICT

'16.774

Overlge
Medezeggenschap
Ouderraad
Overige lasten
Projecten

5
5.1
5.'1.1

5-'1.2

49.455
12.46Ê

576.200

47.450
1.528.375

2-202.1'l.6

551.217

2.004.51 3

1.975.825

a.752

1

5.247

2.004.51 3

7.650

8.144

4.400

4.893

1.203.240

1.174.665

1

.069.300

1.322.475

1

.'t27.076

Tolaal overige instelllngslasten

489.296

26.200

2.202.116
4.4.4

2017

500.000
50.000

51

570.479

4.4.2

I

Beorotino

1.393.71

1

2.51 1.139

2.218.426

2.609.988

5.283.734

4.770.451

5.1ô5.718

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten
Waardeverandoringen f¡n. vaste act¡va en effecten

Saldo fln. balen en lasten

4.157

7.000

1.O57

1.057

7.000

4.157

1.057

7.000

4.157

Pagina 88

Bevoegd gBzag 40928
Laurenl¡us Stichling

Segmentatie Staat van baten en lasten 2018

2018

2017
EUR

EUR
Totaal

Voortgezet Prima¡rOndeMijs
Onderwjs

3

Baten

3.'1

Rijksbijdragen
Overige overheidsb¡jdragen
Overige baten

53.917.357

Totaal baten

57.397.626

3.2
3.5

1.659.973
1.820.296

2.002.021

875

5.336
1.659.098

88.273

1.732.023

.169

4

Lasten

4.1

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvest¡ngslasten
Over¡ge inslellingslasten

46.409.054

Totaal lasten

57.523.341 2.143.367

4.2
4.3

4.4

't.312.537
4.5'1 8.01 6

5.2A3.734

-125.715

5

Financiële baten en laslen

5.'1

Financiêle baten
Saldo fin. baten en lasten

Onderuijs

1.799.506
22.431
139.622
81 .808

-52.1 98

1.057
1.057

51 .91

49.374.310
1.913.755
2.064.1 55

'l

.977.664
'1.375

205.574

47.396.646
'l
.912.380
1 .858.181

55.306.457

53.352.220

2.1 85.0'1

44.609.548

42.851.595

1.642.499

1.290.1 06

1_255.918

20.692

1.235.226

4.378.394

4.361.477
5 f65 71Â

02.069

.926

225.788

4.259.408
4.939.930

55.379.974

53.634.708

-73.517

.242 4AA

1.057
1.057

4.157
4.157

5.1 01

1

3

.048

'193.965

51

.167.207

41

.209.096

51.643.660

-476.453

4.'t57
4-157

Resultaat u¡l oewone bedriifsvoer¡no

-124.658

-52.198

-72.460

-27A331

1

93.965

472.296

Explo¡tat¡eresultaat

-1

24.658

-52.198

-72.460

-278.331

193.965

472.296
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814

Overige toelichting
Honoraria van de accountant
De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschapp¡jen en andere maatschapptjen die zij consolideert, een
en ander zoals þedoeld in artikel 2:382a BW.

van Ree Accountants
2018
Controle van de jaarreken¡ng

2017

40.859

€

43.465

908

€

5.990

Andere controle-werkzaamheden

€

Fiscale adv¡sering

€

Andere niet controled¡ensten

41.767

€

WNT-verantwoording

201

I

€

49.455

Laurentius Stichting

Hel bezoldigingsmaximum in 2018 voor de Laurent¡us stichting is € '146.000. Het weergegeven indiv¡duele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang
(en voor topfunctionarissen tevens de duur) van hel dienstverband, waarbij voor de bereken¡ng de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 tte.
Het indiv¡duele WNT-maximum voor de leden van het algemeen bestuur bedraagt voor de voorzitter 1 5% en voor de over¡ge leden 1 O% van het
bezold¡gingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het d¡enstverband.

1, Bezoldiging topfunctionarissen

la, Leidinggevende topfunctionar¡ssen met dienslbetrekking en leidinggevende topfunct¡onarissen zonder d¡enstbêtrekk¡ng vanal de 13e
maand van de functievervulling

Bedragen in euro's
Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als deelt¡jdfactor in fte)
Dienstbetrekking

Mw. dr.

S.P.

Dhr. C,J. van der

Schenning
Ktaan
Voorzitter
Lid
1/1 -31112 111 -31/12
1,00
1,00
Ja
Ja

Bezoldiging 2018
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

08.1 01

1

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

99.01 7

15.804

16.284

23.905

1

-/- onverschuldigd betaald bedrag

115.301

N,v.t.

N.v.t.

Totaal bezoldiging

1

23.905

11

lndividueel toepassel¡jke bezoldigingsmaximum

1

46.000

1

5.301

46.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2017
Aanvang en eindefunctievervulling in 2017

Mw. dr.

S.P.

Dhr. C.J. van der
Kraan

Schennjng
1/1 -31/12

1/1 -31112

1,00
ja

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

1,00

ja

Bezoldiging 2017
Belonin g plus belastbare onkostenvergoedin gen

92.717

Beloningen betaalbaar op termijn

14.828

15.755

Subloteel

107.545

113.074

lndiv¡dueel toepasselijke bezoldig¡ngsmax¡mum

141

.000

141 .000

Totaal bezoldiglng 2017

1

07.545

97.319

'I

13.074
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1

c, Toezichthoudende toplunctionarissen

bedragen x €

1

Functiegegevens
Aanvang en e¡nde functievervufling ¡n 2018

Dhr. C.M.E.
Verhaegh
Vootzitter

Dhr. A.A. Lutter

Dhr. Mgr.dr. H.A.
Verbakel

Lid

1t1 - 31t12

1/1 -31t12

Mw. V. van'l
Westeinde
Lid

Dhr. J.H.M van

L¡d

Dhr. R.C.W.A.
Lelieveld
Lid

1t1 -31t12

1/1 -31t12

1/1 - 31t',t2

11/12-31 t12

Boekel
Lid

Bezoldiging
Totale bezoldig¡ng
lnd¡vidueel toepassel¡jke bezoldigingsmax.
-/- onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezold¡ging

2.000

1.750

1.750

1.750

1.750

21.900

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.600

€ 14.600

€.14.600

N.v.t

N.v.t

N.v.t

N.v.1

N.v.t

N.v.t

2.000

1.750

1.750

1.750

1.750

1t't - 31/12

Gegevens 2017
Aanvang en e¡nde funct¡evervulling 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

1t1 -31/12

1t1 - 3'U12

1/12 - 31t't2

2.000

1.750

'1.750

250

250

2.000

1.750

1.750

250

250

1t12 - 31/'t2

Belon¡ngen betaalbaar op termün

Totaal bezoldiging 201 7

3. Overige rapportageverplicht¡ngen

op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 20lB een bezoldiging boven het
individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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815

Over¿icht verbonden partijen
Beslissende

816

zeggenschap

Jurid¡sche
vorm
St¡cht¡ng
St¡chting
Sricht¡ng
St¡cht¡ng
SÍchting
Sfichting
Stichting
st¡chr¡ng
St¡cht¡ng

statutaire Code
zetel
activiteiten
Stichting kinderspeetzaal
Detft
4
Stichtjng kinderspeelzaal Lansingerland
Delft
4
Stichring k¡nderspeetzaat Detfr
Dettt
4
Sticht¡ng kinderspeetzaat M¡dden Detfland
Detft
4
St¡chting kinderspeetzaal]en{aag
Detft
4
IKC de Gouden Griffel
Lansingertand
4
StichtingBoostBMs
Detft
4
lKcdeBontePaet
Detft
4
lKodeRegenboog
Delft
4
Geen beslissende zeggenschap
Juridische statutaire code
vorm
zetel
activite¡ten
Stichting BSHP het Kristal
Stichting
Delft
4
St¡chting Pool West
St¡cht¡ng Den Haag
4
Passend primair ondem¡js Delflanden
Stchting
Delft
4
Samenwerkingsverbãnd VO Demanden
Sticht¡ng
Delft
4
St¡cht¡ng Passend Primaironderu. Haaglanden Stichting
Den Haãg
4
Gebeurten¡ssen na balansdatum

Eigen vermogen

Explo¡talíe

consolidatie

31-12-2019 saldo 2018

€.
€
€.
€.
€.
€.
C
€.
€

- €
€
159.g76 €
16.505 €
S3.Sg7 €
-45.653 €
290.189 €
-59.012 €
_ €
g4-O3g

_
26.744
_1.409
Zg.7gg
6.167
16.00g
6j,341
41.359
_

la
ja
ia
ja
ja
ja
ja
ja
ja

consol¡datie
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met een signif¡cante invloed op hei resultaat en het vermogen van
de organisat¡e.

Bl7

Formele vaststelling jaarverslag 20lg
Het jaarverslag 2018 is goedgekeurd door de raad van toezlcht op,

.... . .t1.9......r....... .iuni.....¡..........?019....

(namens de leden van dd Raad van Toezichl)

R.

Het jaarverslag 201

I

is vastgesteld door het college van bestuur op,

...2_8.1.9.

Toezicht

C.J. van der
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Gontroleverklaring van de onafhankelijke accountant

Leidse Schouw 2

2408 AE Alphen aan den Rijn
Postbus J52

Aan: de raad van toezicht van Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs

2400 AJ Atphen aan den Rijn

A.

T ß172J782130

Verklarlng over de in het faaruerslag opgenomen jaarrekening 2018

alphenâ¿nderìr¡jrì@vanree¿cc nl
wwwvan¡eeaca nl

Ons oordeel

KvK nr. ó4599B92

Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening 2018 van Laurentius Stíchting voor
Katholiek Primair Onderwijs te Delft gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in het Jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de

.

.

.

grootte en de samenstelling van het vermogen van Laurentius Stichting voor
Katholiek Primair Onderwijs op 31 december 2018 en van het resultaat over
2018 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2018 in alle van materieel belang zíjnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf
2.3. 1 . Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 20 1 8.
ziin de in de jaarrekening onder het overzicht geoormerkte doelsubsidies
gemeente Den Haag opgenomen subsídies van de Gemeente Den Haag

Verordening personele en materiële
voorzieningen gemeente Den Haag 2014, waarmee de rechtmatigheid van

besteed overeenkomstig

de

deze subsidies is vastgesteld.
De jaarrekening bestaat uit:

1.

2.
3.

de balans per 31 december 2018;
de staat van baten en lasten over 2018; en

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financíéle verslaggeving en andere toelichtingen.

Do basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Voorts is onze controle uitgevoerd conform de door het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Den Haag opgestelde subsidievoorwaarden.
opgenomen in de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2015. Door de
toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor alle
relevante, verantwoorde subsidiestromen de bepallngen in de Verordening personele
en materíële voorzieningen gemeente Den Haag 2014 ziln nageleefd.
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Wij zijn onafhankelijk van Laurentius Stichting voor Katholiek Prímaír Onderurijs zoals
vereist in de Verordeníng inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (MO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in

Nederland. Verder hebben

wij

voldaan aan

de

Verordeníng gedrags- en

beroe psregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Reikwijdte van de groepscontrole
Laurentius Stichting voor Katholiek Primair Onderwíjs staat aan het hoofd van een
groep van organisatíes. De financiële informatie van deze groep ís opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van Laurentíus Stichting voor Katholíek Primair
Onderwijs.

De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen. Wij
hebben controlewerkzaamheden verricht voor de groepsonderdelen Laurentius
Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs en Stichting Kinderspeelzalen. Wij hebben
geen gebruik gemaakt van andere accountants bij de controle van Laurentíus
Stichtíng voor Katholiek Primair Onderwijs.

Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met
aanvullende werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte
controle-informatie met betrekking tot de financiéle informatie van de groep verkregen
om een oordeel te geven over de jaarrekening.

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatle.
bepallng van artikel 1.6a WNT en artikel 5 ¡¡d f ü) Uitvoeringsregeling WNT
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5 lid 1 onderdeelj Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben

of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekklngen als

gecontroleerd

leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in het jaarverslag

opgenomen andere inforrnatle

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

.
.

bestuursverslagi
overige gegevens.

VAN

REE
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regisler¿c(ount¿nls

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wÍj van mening dat de andere
informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materíële afuijkingen bevat;

.
.

alle informatíe bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol

OCW 201 8 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overvvogen of de
a nd

ere inform atíe

m

ateriële afwijki nge n bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereÍsten in de Regeling
jaarverslaggeving onderuijs, paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere

informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarversfaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.

C.

Beschrijving van verantwoordelfikheden met betrekking tot de jaarrekenlng

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
faarrekening
Het bestuur is verantwoordelíjk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.

ln dít kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
añøijkíngen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bü het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen

of

de

onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuileit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continurteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het

voornemen heeft om de onderwijsinstelling te fiquideren of de activiteiten te
beéindigen of als beêindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstellíng haar activiteiten in continuileit kan voorlzetten toelichten in de
jaarrekening.

en belðsting¿dv¡seur5
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De raad van toezicht is veranlwoordelíjk voor het uitoefenen vân toezicht op het
proces van financiêfe verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekenlng

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uítvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle ís uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.
Añntijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien

redelijkerwijs kan worden ven¡¡acht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beinvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
het identificeren en inschatten van de risico's

.

¡

dat de jaarrekening afwÍjkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,
van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieelbelang zijn
uitvoeren van
reactie
deze risico's bepalen
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een atuijking van materisel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij

.

het in

op

en

fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd

.

.

voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscríteria en het
evalueren van

de redelijkheid van schattingen door het bestuur en

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

de
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het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
op basis van de
verkregen controle-ínformatíe vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuiteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
continuTteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het

verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtíngen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze concfusies zijn gebaseerd
op de controle-informatíe die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen

er echter toe leiden dat een instelling haar

a

continu'l'teit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarín opgenornen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de

onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de þalansmutaties in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor
de aansturing van, het toezícht op en de uitvoering van de groepscontrole. ln dit kader
hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de
groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de
groepsonderdelen
de
activiteiten. Op grond hiervan hebben

of de

wij

groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige
financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte

en tíming van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
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