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Dashboard Jaarverslag 2021 
Klik op één van onderstaande buttons om automatisch doorverwezen te worden naar het 

gewenste hoofdstuk.  

 

  

https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/88/75/88758ec1-bf4b-479c-8628-0bcb43cfc391/laurentius_nu_2020_web_def.pdf
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Samenvatting 
Hoop en optimisme kleuren het begin van het jaar. Nu vaccins ontwikkeld en beschikbaar 

zijn is het einde van lockdowns wellicht in zicht. Leerlingen fysiek op school, leerkrachten 

voor de klas, ouders in de school, wat zou dat weer heerlijk zijn! Het liep net even anders…..  

 

Corona deed een beroep op onze flexibiliteit in het omgaan met onderwijs op afstand, het 

organiseren en bieden van noodopvang en de inzet van ouders bij het thuisonderwijs. Waar 

we het jaar zijn gestart met een schoolsluiting, zo zijn we het jaar ook geëindigd. 2021 mag 

dan wederom de boeken ingaan als een jaar dat getekend wordt door corona, echter laten 

we het lerarentekort niet vergeten, want met name na de zomervakantie werden we daar 

flink mee geconfronteerd. Ondanks dit alles zijn we trots op de mooie ontwikkelingen die zijn 

gerealiseerd dit jaar.  

 

Laurentius onderwijs & opvang 

Laurentius Stichting, Stichting Kinderspeelzaal en de IKC-stichtingen profileren zich 

nadrukkelijk en ontwikkelen zich tot één integrale organisatie voor onderwijs én 

kinderopvang. Uitgangspunt daarbij is de meerwaarde van een integraal aanbod voor 

kinderen en ouders. Het aanbod van onderwijs en kinderopvang wordt gerealiseerd vanuit 

één gemeenschap, één team. Er wordt gewerkt vanuit één pedagogisch en educatief beleid, 

waardoor drempels tussen onderwijs en kinderopvang worden weggenomen en een 

doorgaande leer- en ontwikkellijn ontstaat voor elk kind.  

 

De visie is dat iedere Laurentiusschool een Integraal Kindcentrum (IKC) vormt met de eigen 

kinderopvang, tenzij dat vanuit de 

(lokale) context niet haalbaar is. 

De scholen die geen IKC vormen, 

komen tot een 

samenwerkingsovereenkomst met 

een externe kinderopvangpartner 

en vormen daarmee een 

Kindcentrum.  

 

Voor de ontwikkeling tot IKC’s 

worden twee strategische 

beleidsperioden uitgetrokken en 

zal dus een leidend thema worden 

in het nieuw te ontwikkelen 

strategisch beleidsplan waar 

volgend jaar van start mee 

gegaan wordt.  

 

Plan van aanpak ‘Op weg naar 

2023’ 

Vanuit het Strategisch beleidsplan is het plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’ opgesteld. 

Daarmee is door collega’s, ouders, leerlingen, directies en bestuur invulling gegeven aan de 

koers van de Laurentius Stichting en haar scholen. Ouderbetrokkenheid, toekomstgericht 

onderwijs, aansluiting opvang & onderwijs en eigenaarschap zijn de thema’s die daarbij ons 

onderwijs betreffen. Naast deze thema’s zijn er ook thema’s geformuleerd die meer te maken 

hebben met de bedrijfsvoering van de scholen en de Stichting zoals strategisch HR-beleid, 

Figuur 1 totaaloverzicht Laurentius Stichting 

http://presentatie-laurentius.cms.socialschools.nl.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/2018/
http://presentatie-laurentius.cms.socialschools.nl.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/2019/
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strategisch kwaliteitsmanagement, financieel gezond, effectieve inzet ICT, sterke 

communicatie & identiteit en duurzame schoolomgeving. 

Het uitvoeren van het plan van aanpak is van ons allen. De scholen, kerngroepen, directies, 

medezeggenschapsraden, raad van toezicht en bestuur hebben geprobeerd de rode draad 

vast te houden. We zijn trots op het bereikte, dat niet 

zonder tegenwind is gerealiseerd. Met elkaar in 

verbinding blijven tijdens een crisis vraagt om 

solidariteit, een luisterend oor en er voor elkaar zijn. 

Laten dat nou juist ingrediënten zijn waar Laurentius 

sterk in is.  

 

In de zomereditie van Sprekend Laurentius wordt 

prachtig verhalend verteld, dat de ware warmte, de 

menselijke warmte is.  

 

 

Kwaliteit in beweging 

Uitstekend onderwijs is waar we 

voor staan. Op scholen waar het 

beter kan, wordt gewerkt met 

verbeterplannen. ‘Kwaliteit in 

beweging’ of continu verbeteren is 

een kader en aanpak voor onze 

kwaliteitszorg. Het gaat om het 

samenspel tussen ons strategisch 

kwaliteitsbeleid, de standaarden 

(onze Laurentius kwaliteitsmatrix), 

de informatievoorziening (ons 

Laurentius dashboard) en het 

inhoudsrijke gesprek. Bij de 

managementgesprekken, die 

tweemaal jaarlijks worden 

gevoerd tussen directies en 

bestuur, is hier invulling aan 

gegeven.  

 

De ambitie is uitgesproken om 

door te ontwikkelen naar fase 3 

van ons kwaliteitsbeleid. Daar is 

uitvoering aan gegeven door de directies het kwaliteitsbeleid te laten presenteren in de 

managementgesprekken en daarin de koppeling te laten leggen tussen de verschillende 

kwaliteitsprocessen en de samenhang tussen de verschillende domeinen. Een schoolkaart is 

in ontwikkeling waarin in één oogopslag de meest relevante informatie vanuit de 

verschillende domeinen te vinden is.  

 

‘Kwaliteit in beweging’ is beeldend vorm gegeven door de kwaliteitsmolen. Uitgangspunt is 

dat er naast de Laurentius kwaliteitsmolen, 29 molens op onze 29 scholen in beweging zijn. 

Kwaliteit is immers van ons allemaal. Het opdoen en het delen van kennis is daarbij van 

groot belang. Bij ‘Laurentius leert’, onze huisacademie, leren we met en van elkaar.  

 

 

Figuur 2 kwaliteitsmolen 

Sprekend Laurentius 

Menselijke warmte: de 

krachtbron van de 

Laurentius 

https://sway.office.com/q95KFGLeqUaXOUC0?ref=Link
https://sway.office.com/q95KFGLeqUaXOUC0?ref=Link
https://sway.office.com/q95KFGLeqUaXOUC0?ref=Link
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IKC Het Avontuur 

De kracht van samen, één van onze kernwaarden, is 

ingezet in het indienen van een aanvraag bij het 

ministerie van OCW om IKC Het Avontuur’  als nieuwe 

school in de wijk Wilderszijde in Lansingerland te 

starten. Niet alleen samen om tot een onderwijsconcept 

te komen, dat door de gemeente betiteld is als best 

passend - lees hier het artikel - maar ook samen voor 

het verkrijgen van het benodigd aantal 

ouderverklaringen.  

In 2022 wordt het besluit van de minister verwacht. 

 

Sterke teams 

Net als de directieteams op onze scholen is het college van bestuur in samenwerking met 

het bestuursbureau een sterk team. Teams en directies hebben samen met het 

bestuursbureau en Saskia Schenning en Ton Christophersen, als college van bestuur, de 

organisatie op koers gehouden. Met het vertrek van Saskia per 1 augustus is in Klaas 

Tigelaar per 1 september een goede opvolger gevonden als voorzitter van het CvB.  

 

Met plezier en trots bieden wij het jaarverslag 2021 aan!  

  

Figuur 3 IKC Het Avontuur 

https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/db/61/db61b06f-b42b-48c6-ae1d-a7227b9acfbf/20210914_brochure_initiatief_-_ikc_het_avontuur.pdf
https://www.laurentiusstichting.nl/organisatie/nieuws/gemeente-lansingerland-prijst-laurentius-initiatief-nieuwe-school-aan-bij-minister-slob-ikc-het-avontuur-sluit-het-beste-aan-op-onze-ambities-voor-wilderszijde/
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Leeswijzer 
Dit jaarverslag van de Laurentius Stichting, stichting voor katholiek onderwijs en opvang, 

bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening.  

 

Het bestuursverslag 
De komende vier hoofdstukken geven het bestuursverslag weer.  

 

De jaarrekening 
De jaarrekening is opgenomen in onderdeel B. Deze bestaat uit de balans per 31 december 

2021, de staat van baten en lasten over 2021 plus een toelichting op de balans van de staat 

baten en lasten.  

 

De jaarrekening 2021 van Laurentius Stichting is opgesteld door Pro Management Onderwijs 

Support BV, Delft en gecontroleerd door Van Ree accountants.  

 

Het jaarverslag is bestemd voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de 

Inspectie van het Onderwijs en onze raad van toezicht. Daarnaast is het bestemd voor de 

organisaties waarmee de Laurentius Stichting samenwerkt, maar ook voor alle 

geïnteresseerden binnen Laurentius zoals ouders, collega’s en toekomstige collega’s. Ook 

wordt het jaarverslag aangeboden aan de onderwijswethouders van de zes gemeenten waar 

onze scholen gevestigd zijn. Voor overleg wordt het verslag gedeeld met de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van onze stichting. In het licht van onze 

horizontale verantwoordingsplicht en vanuit de wens op een zo groot mogelijke transparantie 

te beiden zijn de jaarstukken terug te vinden op onze website: Laurentius Stichting. 

  

https://www.laurentiusstichting.nl/organisatie/beleidenpublicaties/
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Een kijkje in de keuken van Laurentius 
De Laurentius Stichting werkt integer en transparant. In dit hoofdstuk nemen we je mee voor 

een doorkijkje binnen onze organisatie. 

 

Organisatie 
De Laurentius Stichting is een stichting voor katholiek onderwijs en opvang in de gemeenten 

Den Haag, Delft, Rijswijk, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Met 29 

scholen waaronder een internationale school, een SBO-school en een Praktijkschool (VO), is 

de Laurentius Stichting sterk verbonden aan de regio en haar inwoners. De stichting verzorgt 

met 900 collega’s onderwijs aan 9000 leerlingen.  

 

Algemene gegevens      

Naam  Laurentius Stichting  

Bezoekadres Burgemeestersrand 59, 2625 NV Delft  

Telefoon  015 251 14 40  

E-mail info@laurentiusstichting.nl 

Website www.laurentiusstichting.nl  

KvK-nummer 41160449 

Bestuursnummer 40928 

Tabel 1 algemene gegevens Laurentius Stichting 

Als besturingsfilosofie gaan we uit van het subsidiariteitsbeginsel: de 
verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd en er is 
sprake van een relatieve (immers: binnen wet- en regelgeving en vastgestelde kaders op 
stichtingsniveau) autonomie van de school.   
Daarnaast moet het handelen van het college van bestuur en de schooldirecties 
betrouwbaar, integer, transparant en deugdelijk zijn voor alle belanghebbenden (collega’s, 
ouders, gremia, organisaties rondom de school en stichting).   
 
Oog hebben voor de ander vanuit het solidariteitsbeginsel, ook de scholen onderling, en met 
elkaar in verbinding staan, zijn belangrijke kenmerken binnen onze besturingsfilosofie. Vanuit 
de optiek dat we met z’n allen hetzelfde doel nastreven, kunnen we van inzicht verschillen 
hoe daar te komen. Door in gesprek en in verbinding te blijven, wordt gekomen tot passende 
antwoorden.  
 

29 Laurentiusscholen 
De 29 scholen geven eigentijds onderwijs waarbij de ontwikkeling van het kind – binnen de 

samenleving – centraal staat. De scholen hebben eigen en eigentijdse onderwijsconcepten 

zoals Jenaplan, onderzoekend leren, International Primary Curriculum 

(IPC), Primary Years Programma (PYP) en leren zichtbaar maken. De 

Laurentius Stichting heeft daarmee een ruime keuze aan 

onderwijsaanbod voor ouders en hun kinderen. Bij veel van onze 

scholen bieden we ook een passend aanbod voor de kinderopvang. 

Binnen de Stichting kennen we twee IKC’s, te weten IKC De Gouden 

Griffel en IKC Boost Bernadette-Mariaschool. Naar de toekomst toe 

zal dit in omvang toenemen.  

 

 

 

Figuur 4 Laurentius 
Stichting op de kaart 

mailto:info@laurentiusstichting.nl
http://www.laurentiusstichting.nl/
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Laurentiusscholen in 
2021 

  

Gemeente Naam school Directie 

Lansingerland  
(Bergschenhoek) 

Pius X 
De Goudwinde 1, 2661 KZ (hoofdlocatie) 
Noorderparklaan 133, 2662 BZ (dependance) 

Mevr. A.M.I. (Angelique) te Braak 
Adj.dir. dhr. H.R. (Harmen) Stans (tot 31 
december) 

 Willibrord 
Stampioendreef 9, 2661 SR (hoofdlocatie) 
Groeneweg 127A, 2661 KV (dependance) 

Dhr. C.J.M. (Keesjan) Massar 

(Berkel en 
Rodenrijs) 

De Wilgenhoek 
Pastoor Velthuysestraat 4, 2651 GR 

Mevr. H.M. (Hèlen) Jutte 

 De Kwakel 
Chrysantenhof 20, 2651 XK 

Mevr. V. L. (Valerie) van ’t Hooft (tot 17 mei) 
Dhr. P. (Peter) de Been (vanaf 17 mei)  

 De Poolster 
Esdoornlaan11-13, 2651 RC 

Mevr. W.P.A. (Wendy) Vonk  

 Het Baken 
Oudelandselaan 139, 2652 CJ 

Dhr. J.P.M. (Jan) Noorlander 
Adj. dir. mevr. K.M.C. (Karin) van der Zon 

 De Gouden Griffel 
A.M.G. Schmidtlaan 2, 2652 HJ 

Mevr. Y. (Yvonne) van der Heijden 
Adj. dir. mevr. A. (Aukje) Keilholz 

 IKC De Gouden Griffel 
Theo d’Orsingel 30, 2652 LC 

Mevr. Y. (Yvonne) van der Heijden 
Adj. dir. mevr. G. (Gaby) d’Haans (tot 31 juli) 

   

Delft De Oostpoort 
Oosteinde 6, 2611 SN 

Mevr. G. (Gerrie) Haije 

 Cornelis Musius 
Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR  

Mevr. H.M. (Marja) Bocxe (tot 31 juli) 
Mevr. K. (Karin) Zeestraten (vanaf 1 juni) 

 IKC Bernadette-Maria 
Aan ’t Verlaat 30, 2612 XZ 

Mevr. D.M. (Dionne) van der Helm-Wilmer 
 

 Mgr. Bekkersschool 
Frederik van Edenlaan 12, 2624 VH 

Mevr. M. (Marianne) Mink  

 Titus Brandsma 
Van Rijslaan 6, 2625 KX (hoofdlocatie) 
Van Rijslaan 10, 2625 KX Delft (dependance) 

Dhr. M. (Maurice) Bavelaar 

 IKC De Regenboog 
Kraanvogelstraat 2, 2623 MZ 

Mevr. B. (Brigitte) Schuller-Steijger 

 IKC De Bonte Pael 
Bikolaan 113, 2622 EE 

Mevr. B. (Brigitte) Schuller-Steijger 
Adj. dir. mevr. G.D.A. (Gabi) van Eijk-Poot 

 Laurentius SBO 
Griegstraat 2, 2625 AN 

Mevr. S. (Sonja) van Gog 
Adj. dir. mevr. M. J. (Marleen) Sahertian  

 Laurentius Praktijkschool 
Kappeyne van de Coppellostraat 28, 2613 XP 

Dhr. J.S. (Senne) Donders 

 Gabriëlschool 
M. ten Hovestraat 9, 2613 VX (hoofdlocatie) 
Kristalweg 107, 2614 SH (dependance) 

Dhr. P.L.A. (Peter) Grootscholten 
Adj. dir. mevr. J.M.E. (Marian) Chfar-Vermeij 
Adj. dir. mevr. S. (Sandy) Dukker-Janszen 
(vanaf 1 juni) 

 International school Delft 
Jaffalaan 9, 2628 BX 

Dhr. S. (Sander) Raaphorst  
Adj. dir. mevr. S. (Sandip) Jagdev  

   

Midden-Delfland 
(Den Hoorn) 

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

Dhr. W.H. (Wim) van Mourik 
Adj. dir. dhr. A. (Alan) de Nooijer 
Adj. dir. dhr. A. (Alain) van ’t Woudt (tot 1 
augustus) 

   

Pijnacker-Nootdorp 
(Nootdorp) 

St. Jozefschool 
Sportparkweg 6, 2631 GA 

Mevr. H.D. (Hester) van Waart-de Hooge 
Adj. dir. mevr. J.M. (Mirjam) Hofland- van der 
Kruk  

   

Rijswijk Petrusschool 
Joh. Brouwerstraat 2, 2286 RL 

Mevr. M. (Marjolein) Silvania-Klunder (vanaf 1 
maart) 

 De Piramide 
P.C. Boutenslaan 2, 2283 GT 

Mevr. S. (Saskia) Zaat-Holtkamp  
Adj. dir. dhr. H.P. (Harro) Veerman  

 Mariaschool 
Van Vredenburchweg 75, 2282 SE 

Mevr. F.A. (Frédy) Beekkerk van Ruth 

 Godfried Bomans 
Wijnandt van Elststraat 1, 2282 HH 

Dhr. R. (Ruud) de Groot 
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Adj. dir. mevr. M. (Manon) Etienne-Veenstra 
(vanaf 1 oktober) 

   

Den Haag De Buutplaats 
Hoefkade 677, 2525 LE (hoofdlocatie) 
Stortenbekerstraat 264, 2525 SR 
(dependance) 

Mevr. K. (Kim) Warners  
 

 Christoffel 
Madurolaan 25, 2496 RH 

Mevr. C.C.C. (Chantal) de Booy 
Adj. dir. mevr. M.E. (Marieke) Hovenga 

 Petrus Dondersschool 
Ambachtsgaarde 5, 2542 ED 

Dhr. R.F. (Ralf) Radermacher 

 Rosaschool 
Nijkerklaan 7, 2573 BA 

Mevr. M. (Maaike) de Visser  

 De Zuidwester 
Marterrade 312, 2544 ME 

Mevr. D. (Dominique) de Guit  
Adj. dir. mevr. M.J. (Monique) Borsten 

Tabel 2 Laurentiusscholen 

Laurentius identiteit 
De Laurentius Stichting is een organisatie waarin kinderen onderwijs krijgen, waarbij wij ons 

realiseren dat een mens meer nodig heeft dan rekenen en taal. Wil een kind uitgroeien tot 

een volwaardige participant van de samenleving, dan zal het weet moeten hebben van de 

waarden die daarbij nodig zijn. Die waarden hebben we vertaald in onze kernwaarden. De 

kernwaarden ‘samen, open, eigen, groei, plezier, eigenaarschap en toekomstgericht’ vormen 

samen de pijler van de identiteit van de Laurentius en haar scholen. Deze komen vooral tot 

uiting in de wijze waarop de Laurentius Stichting zich zowel in- als extern laat kennen.  

 

Vanuit deze 7 kernwaarden staat de Laurentius Stichting open voor werknemers, ouders en 

kinderen vanuit allerlei overtuigingen die dit waardenpatroon ondersteunen en verder willen 

verdiepen. Naar de beste traditie van de geschiedenis van het katholieke onderwijs in de 

wereld staan we open voor de wereld om ons heen. In alle uitingen van de Laurentius 

Stichting staat de vermelding stichting voor katholiek primair onderwijs. De samenleving in 

Nederland ontwikkelt zich meer en meer tot een multiculturele samenleving, waarbij het 

noodzakelijk is om op diverse momenten afspraken met betrekking tot het dragen van 

uitingsvormen te bespreken en daar een eigentijdse invulling aan te geven zonder de eigen 

normen en waarden te verliezen. Het is toegestaan om op scholen van de uitingen te dragen 

die verwijzen naar de individuele identiteit. Collega’s mogen op de scholen een hoofddoek, 

keppeltje of anderszins dragen. 

  

Laurentius kernwaarden 

De kernwaarden ‘samen, open, eigen, groei, plezier, eigenaarschap en toekomstgericht’ 

geven aan waarvoor wij staan en vooral wie we (willen) zijn. Ze vormen de kern van de 

katholieke levenshouding die we willen uitstralen. Ze vormen het fundament van onze 

organisatie. Binnen alle geledingen zijn deze waarden het vertrekpunt van ons handelen, ons 

onderwijsaanbod en de omgang met leerlingen, ouders en collega’s. Ze zorgen intern voor 

verbinding en zijn bepalend voor ons imago.  

 

2021 staat te boek als het jaar van de onvoorspelbaarheid. Verschillende coronamaatregelen 
volgden elkaar zo snel op, dat de scholen bijna dagelijks moesten schakelen. Schoolleiders 
voelden zich vaak crisismanagers. Wat hen vooral hielp is om vanuit contact te werken. Zo 
bleek de verbinding met het team essentieel: even bij elkaar stoom afblazen. Allen waren 
eigenaars, tegelijk werd in deze spannende tijd de erkenning dat je het niet alleen hoeft te 
doen diep gevoeld. Steeds weer werd er gezocht naar platforms waar de crisisachtige 
ervaringen die de dag bepaalden, open en samen gedeeld konden worden. Digitaal op het 
directeurenoverleg bijvoorbeeld of in het e-magazine Sprekend Laurentius. Onze 
communicatieadviseur maakte filmpjes van collega’s over hun drive om door te zetten. De 

https://www.laurentiusstichting.nl/organisatie/sprekendlaurentius/
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serie heette ‘Ik zet door’ en werd op social media gedeeld. En iedereen zet op een geheel 
eigen wijze door. 
De behendigheid met digitale middelen werd groter en groter, het hoeft geen betoog dat de 
waarden toekomstgericht en groei hier ten volle geleefd werden. Leerkrachten waren 
vooral blij dat die middelen hen in staat stelden om ook op persoonlijke wijze in contact te 
staan met leerlingen. Er werden foto’s over de Whatsapp uitgewisseld en natuurlijk, er 
werden ook grapjes gemaakt. Het was hectisch, uitputtend zelfs, maar er was ook plezier.  
 

Laurentius visie 
Onze leerlingen zijn meer dan een optelsom van taal en rekenen. Hun leren staat bij ons in 

het teken van hun hele persoonsvorming. De ontwikkeling van hun cognitieve vermogens is 

hierin onontbeerlijk. Echter, we houden ook oog voor de ontwikkeling van het menszijn: 

• vanuit een open, positieve instelling, met vrijheid en respect voor verschillen 

gaan we op zoek naar groeikansen; 

• onderlinge zorg en verantwoordelijkheid, ook in het samen opvangen van de 

minder positieve kanten van leven en werken; 

• oog voor gemeenschapsvorming en solidariteit, nauw verbonden met 

persoonlijke aandacht voor elke leerling met zijn of haar eigen concrete 

behoeften en mogelijkheden.  

Het handelen vanuit onze scholen is gericht op het bieden van een prettige, veilige en 

uitdagende leer- en werkomgeving, waarin kinderen leren zelfstandig keuzes te maken en 

verantwoordelijkheid te kunnen en willen nemen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Dat 

doen we met gemotiveerd en voldoende gekwalificeerd personeel. We werken hierbij 

intensief samen met ouders1 en andere partners in onze omgeving.  

We willen immers onze leerlingen optimaal voorbereiden om straks als zelfstandige, 

verantwoordelijke en gelukkige burgers hun plek te vinden in de maatschappij. Een 

maatschappij die zich kenmerkt door ruimte voor en acceptatie van verschillen, 

verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar.  

 

Organisatiemodel 
Onze organisatie is als volgt opgebouwd: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

Een aantal scholen is IKC:  

 

 
1 Waar ouders staat, kan ook verzorgers gelezen worden.  

Scholen PO 
• 26 basisscholen 

• 1 school voor speciaal 
basisonderwijs 

• 1 internationale basisschool 
 

 

School VO 
• 1 praktijkschool 

Bestuursbureau 
Onderwijs & Kwaliteit, HR, 

Arbo, Huisvesting, ICT, 
Communicatie & Identiteit, 
Financieel en Secretarieel 

 

Raad van Toezicht 

Dirov  College van Bestuur GMR 

Figuur 5 organisatiemodel 

https://www.facebook.com/LaurentiusStichting/videos/ik-zet-door-juf-eveline/2748583348699836/
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Behalve 29 scholen ressorteren 4 stichtingen onder Laurentius, te weten Stichting IKC Boost 

Bernadette-Mariaschool, Stichting IKC de Bonte Pael 2 en Stichting IKC de Gouden Griffel. 

Daarnaast is er een Stichting Kinderspeelzaal, die bestaat uit een holding en vier stichtingen 

(Delft, Midden-Delfland, Den Haag en Lansingerland). Het college van bestuur treedt op als 

raad van toezicht van bovengenoemde stichtingen.  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

College van bestuur 
Het college van bestuur wordt ingevuld door twee bestuurders: 

Naam  Bezoldigde functies Vanuit bezoldigde functie  Onbezoldigde 
functies 

Mevr. dr. S.P. 
(Saskia) 
Schenning (tot 
1 augustus)  

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

Lid DB PPO Delflanden; 
Lid RvT SWV VO Delflanden; 
Lid DB SPPOH; 
Voorzitter RvT Stichting 
Kinderspeelzaal.  

Lid 
programmacommissie 
NCO3 

De heer K. 
(Klaas) 
Tigelaar (vanaf 
1 september) 

Voorzitter college van 
bestuur Laurentius 
Stichting 

Lid DB PPO Delflanden; 
Lid DB SPPOH; 
Lid RvT SWV VO Delflanden; 
Lid stuurgroep Thomas More 
Opleidingsschool; 
Voorzitter RvT Stichting 
Kinderspeelzaal; 
Voorzitter RvT IKC De Gouden Griffel; 
Voorzitter RvT IKC Boost. 

Lid RvT Werkgevers 
in de Sport 

De heer drs. 
A.J.E. (Ton) 
Christophersen 
RA4 

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

Secretaris  Stichting Pool West; 
Lid RvT Stichting Kinderspeelzaal; 
Lid RvT IKC De Gouden Griffel; 
Lid RvT IKC Boost; 
Lid VVE Het Lint; 
Lid DB Stichting Brede School 
Harnaschpolder.  

Voorzitter Dorpsraad 
Zegge 

Tabel 3 college van bestuur Laurentius Stichting 

 

 
2 Alle activiteiten zijn overgedragen aan Stichting Kinderspeelzaal. De Stichting IKC de Bonte Pael is 
leeg en wordt in 2022 opgeheven.  
3 De ontvangen vergoeding gaat naar de Laurentius Stichting. 
4 In de tussenliggende periode van wisseling van voorzitter college van bestuur nam de heer 
Christophersen deze functie waar.  

Stichting IKC 

Bernadette 

Maria / Boost 

Stichting IKC 

de Bonte 

Pael 

Stichting IKC 

de Gouden 

Griffel 

Stichting 

Kinderspeelzaal 
• Den Haag 

•Delft 
•Lansingerland 

bestuurder 

college van bestuur 

= raad van toezicht 

bestuurder bestuurder 

 

bestuurder 

Figuur 6 organisatiemodel 
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Raad van toezicht 
De raad van toezicht bestaat uit vijf toezichthouders: 

Naam Bezoldigde functies Onbezoldigde 
functies 

Positie in de RvT Herbenoembaar 

De heer 
R.W.C.A. 
(Ron) 
Lelieveld 
 

Directeur Gaston Software 
BV; 
Directeur bij TradeApps 
Software BV. 

 Voorzitter RvT 
lid 
remuneratiecommissie; 
lid auditcommissie.  

31-10-2025, niet 
herbenoembaar 

De heer dr.  
M.W. 
(Maarten) 
Knoester 

Lid RvT Stichting 
Nederlands Onderwijs in 
het Buitenland (NOB); 
Voorzitter 
ombudscommissie BOVO 
Haaglanden; 
Voorzitter 
Klachtencommissie 
Aanmelden PO Den Haag.  

 Vicevoorzitter RvT; 
voorzitter 
remuneratiecommissie; 
voorzitter 
onderwijscommissie. 

21-04-2024, 
herbenoembaar 

De heer 
S.A.A.J. 
(Bas) 
Dumoulin 
MSc 

Orthopedagoog Mentaal 
Beter Jong 

Penningmeester 
Stichting Houvast 
op School; 
Lid Stichting 
Steunfonds 
Katholiek 
Onderwijs. 

Lid RvT; 
lid onderwijscommissie. 
 

08-12-2024, 
herbenoembaar 

Mevr. drs. V. 
(Veronique) 
van ’t 
Westeinde 
(tot 31 
oktober) 
 

Beleidsmedewerker CDA-
fractie; 
Maat in maatschap Van ’t 
Westeinde. 

Commissielid voor 
het CDA bij de 
gemeente Midden 
Delfland 

Lid RvT; 
lid onderwijscommissie. 

31-10-2021, 
herbenoembaar 

Mevr. drs. B. 
(Babette) 
Lammerts 

HR Business Partner Lead 
– Retail NL ING 

 
 

Lid RvT; 
lid onderwijscommissie. 

13-10-2025, 
herbenoembaar 

De heer drs. 
J.H.M. 
(Joost) van 
Boekel 

Concerncontroller 
gemeente Dongen 

 Lid RvT; 
voorzitter 
auditcommissie.  

11-12-2022, 
herbenoembaar 

Tabel 4 raad van toezicht Laurentius Stichting 

Governance 
De Laurentius Stichting heeft het bestuur en het intern toezicht organisatorisch formeel 

gescheiden. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor en ingericht zoals het intern 

toezicht bedoeld is in de wet ‘Goed Onderwijs Goed Bestuur’5. Er wordt toezicht uitgeoefend 

op het functioneren van de organisatie in het algemeen en op het college van bestuur in het 

bijzonder.  

 

De basis voor de structuur en inrichting van de organisatie is de ‘Code Goed Bestuur in het 

primair onderwijs6’ van de PO-Raad. De naleving van deze Code verloopt volgens de 

bedoelingen ervan.   

 

Het college van bestuur wordt ondersteund door een team van collega’s op het 

bestuursbureau7. Daarnaast is een aantal taken op financieel en personeel-administratief 

 
5 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-80.html  
6 De Code is in 2010 opgesteld en in 2017 aangescherpt. De nieuwe Code is op 1 januari 2021 van 
kracht geworden.  
7 Zie organogram, paragraaf organisatiemodel. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-80.html
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gebied uitbesteed aan het administratiekantoor Pro Management Onderwijs Support BV te 

Delft.  

 

Iedere school staat onder leiding van een directeur, eventueel bijgestaan door een adjunct-

directeur en met een managementteam, die integraal verantwoordelijk is voor de resultaten 

van de school. De taakverdeling tussen het college van bestuur en de directies van de 

scholen is vastgelegd in het managementstatuut. Ongeveer 8 keer per jaar komen de 

directeuren met het college van bestuur en de collega’s van het bestuursbureau bij elkaar in 

het directeurenoverleg (dirov), een adviesorgaan voor het college van bestuur, door de 

directeuren zelf voorgezeten. Tijdens dit overleg worden aanzetten voor nieuw beleid 

geïnitieerd, wordt gezocht naar draagvlak voor uit te voeren beleid en is er ruimte voor 

inhoudelijke discussies en intervisie. Onder het dirov functioneren kerngroepen op de 

verschillende beleidsterreinen: HR, onderwijs, financiën, huisvesting, duurzaamheid & 

materieel (HDM), communicatie & identiteit, ICT en onderwijs & opvang. De agenda van het 

dirov wordt bepaald in het voorzittersoverleg, waar alle voorzitters van de kerngroepen aan 

deelnemen, samen met de voorzitter en vicevoorzitter van het dirov, het college van bestuur 

en de bestuurssecretaris. In de lokale overleggen per regio (Den Haag-Rijswijk-Nootdorp, 

Delft-Midden Delfland en Lansingerland) bespreken directeuren relevante onderwerpen met 

elkaar.  

 

Directeurenoverleg 
We zijn met het dirov in 2021 gestart waar we in 2020 mee geëindigd zijn: digitaal 

vergaderen in Microsoft TEAMS vanwege coronabeperkende maatregelen. De vergadering 

van 7 juli was de eerste vergadering die weer live plaatsvond. Op die vergadering is ook 

afscheid genomen van de voorzitter van het CvB, Saskia Schenning, die haar carrière 

vervolgde als lid CvB bij ROC mboRijnland. Tijdens het dirov in september heeft de nieuwe 

voorzitter van het CvB, Klaas Tigelaar, zich voorgesteld. Vanaf december zijn we vanwege 

gewijzigde corona maatregelen wederom digitaal gaan vergaderen. Dat waren niet alleen 

plenaire digitale vergaderingen. Waar de onderwerpen het toelieten zijn we uiteen gegaan in 

breakout rooms. Het ging dan meestal om onderwerpen die zich goed leenden voor 

intervisie. 

 

In 2021 heeft 8 keer een directeurenoverleg plaatsgevonden, waar directeuren, bestuurders 

en collega’s van het bestuursbureau aanwezig waren. Daarvan vonden 5 vergaderingen 

digitaal en 3 vergaderingen fysiek plaats. Drie keer is de raad van toezicht aangeschoven.  

 

De kerngroepen spelen een belangrijke (regie)rol in de totstandkoming van de agenda van 

het dirov, omdat de voorzitters van de kerngroepen agendapunten in brengen tijdens het 

voorzittersoverleg.  

Een aantal onderwerpen had specifieke aandacht in 2021. 

 

Strategisch kwaliteitsmanagement 

De kerngroep onderwijskwaliteit agendeerde doorontwikkeling naar fase 3 van strategisch 

kwaliteitsmanagement met regelmaat in het directeurenoverleg. Deze doorontwikkeling 

vertaalde zich ook door in het voeren van de managementgesprekken met het CvB waarbij 

directies en management teams in toenemende mate eigenaar zijn van het 

managementgesprek.  
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McKinsey rapport 

In 2020 is dit rapport 'Een verstevigd fundament voor iedereen' van McKinsey verschenen. 

Het rapport presenteert de staat van het primair en voortgezet onderwijs en doet gerichte 

aanbevelingen. Een deel van die aanbevelingen reikt binnen onze eigen invloedsfeer. In de 

overleggen zijn we met elkaar in gesprek gegaan over aanbevelingen en mogelijke 

interventies op de eigen school. Daarbij stond met name het ‘continu verbeteren’ binnen de 

kwaliteitszorg centraal.  

 

Kaderbrief 

Voor het eerst is gewerkt met een kaderbrief. Het doel daarvan is dat er meer duidelijkheid is 

omtrent het proces, de aandachtspunten voor het komende begrotingsjaar en de financiële 

taakstellingen. Tevens is er een duidelijke verbinding te zien vanuit strategie en het 

financieel beleidskader naar de begroting en de cyclische aanpak van de begrotingsjaren.  

Met het presenteren van de kaderbrief is ook de aftrap richting de begroting gegeven. Daar 

het de eerste keer was is er een themamiddag aan gekoppeld, zodat directies goed zijn 

meegenomen in het proces.  

 

De voorzitter, Jan Noorlander van Het Baken, is samen met de vicevoorzitter Angelique te 

Braak van basisschool Pius X verantwoordelijk voor het voorzitterschap van het dirov. 

 

In 2021 hebben de directeuren van de scholen gesproken met het CvB over en indien nodig 

een positief advies gegeven over de volgende beleidszaken: 

 

• herziene versie medezeggenschapsstatuut; 

• Jokerprijs 2020-2021; 

• presentatie benchmark PO Laurentius Stichting; 

• presentatie McKinsey rapport; 

• strategisch kwaliteitsmanagement fase 3; 

• toekomstgericht onderwijs; 

• duurzame inzetbaarheid; 

• bestuursformatieplan/werkverdelingsplan; 

• kernwaarden; 

• medisch protocol; 

• meerjaren onderhoudsplan; 

• treasury statuut; 

• nationaal programma onderwijs; 

• werving en selectie voorzitter CvB; 

• evaluatie externe inhuur; 

• jaarverslag 2020 + presentatie jaarrekening; 

• managementrapportages; 

• bestuurstoezicht; 

• referentieniveaus; 

• jaarplan 2021-2022; 

• kinderopvang en onderwijs; 

• stageconvenant; 

• lerarentekort; 

• IKC-vorming; 

• begroting 2022; 

• zijinstromers;  

file:///C:/Users/pbodeker/Downloads/een-verstevigd-fundament-voor-iedereen.pdf
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• begeleiding startende leerkrachten.   

 

Klachtenafhandeling 
De Laurentius Stichting kent zoals voorgeschreven een klachtenregeling, die in alle 

schoolgidsen en op de sites van de scholen en het bestuur wordt vermeld. Een ieder kan op 

deze manier kennisnemen van de regeling en hier in voorkomend geval gebruik van maken.  

Er zijn in 2021 geen klachten ingediend bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs 

(GCBO).   

Wel hebben twee klagers aangegeven een klacht bij de GCBO in te dienen, echter dit is 

(nog) niet gebeurd. De twee klachten hebben betrekking op: 

• het niet eens zijn met een melding bij Veilig Thuis door school gedaan; 

• onjuist pedagogisch handelen door leerkracht en de interventies daarop door 

de schoolleiding. 

 

Twee klachten zijn ingediend, maar gedurende het proces de klacht op een passende wijze 

op te lossen is niks meer vernomen van de klagers. Besloten is de dossiers, na herhaaldelijk 

verzoek contact op te nemen, na drie maanden te sluiten. Het betrof de volgende zaken: 

• blauwe plekken op school opgelopen; 

• onvolledige kwaliteitszorg op school.  

 

Verder zijn er op bestuursniveau zeven klachten in behandeling genomen dat varieerde qua 

inhoud, te weten:  

• voeding; 

• Safe Talk; 

• niet handelen volgens het protocol aanpak heropenen school na corona; 

• onprofessioneel didactisch handelen leerkracht; 

• onveilig klassenklimaat; 

• continuïteit van het onderwijs vanwege het lerarentekort en de communicatie 

daarover; 

• onduidelijke communicatie door schoolleiding. 

Na intensief overleg met betrokkenen zijn bovengenoemde klachten op bestuursniveau naar 

tevredenheid afgehandeld voor klagers en daarmee zijn de klachten ingetrokken.  

GMR 
Van de afzonderlijke medezeggenschapsraden op onze 29 scholen is er één lid die de eigen 

medezeggenschapsraad vertegenwoordigt in de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad. In deze raad zitten zowel collega’s als ouders, waarbij de 

vertegenwoordiging in collega’s groter is dan in ouders.  

 

Het tijdelijke voorzitterschap van Monique Dersjant is, na het uitblijven van een andere 

kandidaat, begin schooljaar 2021-2022 structureel geworden. Daniela Deiana heeft het 

secretarisschap op zich genomen vanaf juni 2021 tot het eind van het jaar.  

 

Dit jaar is er in totaal 6 keer vergaderd. Daarnaast is in 2021 een financiële commissie 

opgericht die drie keer bijeengekomen is. Vanwege corona werden de meeste vergaderingen 

digitaal gevoerd via TEAMS. Voorafgaand aan de vergaderingen met het college van 

bestuur, vergaderde de GMR zonder CvB om de belangrijkste zaken voor te bespreken en 

vragen per onderwerp te inventariseren.  
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Corona stond iedere vergadering geagendeerd. Na de scholensluiting eind 2020 en begin 

2021 stonden de verschillende scholen voor de opgave opgelopen leerachterstanden in te 

halen. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is meerdere malen besproken in de 

GMR. Zo werd er ingestemd met een percentage van 3% afdracht voor de stichting om 

tegemoet te komen in de extra werkzaamheden voor HR.  

 

6 scholen vallen onder de regeling arbeidsmarkttoelage die door het ministerie van OCW is 

toegekend. Door de personeelsgeleding van de GMR is ingestemd met de regeling en 

uitbetaling van deze toelage. De idee achter de regeling is collega’s te binden aan de 

scholen met het grootste risico op onderwijsachterstanden. Alhoewel deze toelage wenselijk 

is, is ook de zorg uitgesproken dat deze regeling leidt tot perverse prikkels, zoals het 

lerarentekort vergroten op scholen die niet onder de regeling vallen, of collega’s die 

teruggaan in werktijdsfactor omdat de toelage toegekend is.  

 

Andere punten waarop de (P)GMR instemming of een positief advies op heeft gegeven 

waren wijzigingen in het medezeggenschapsstatuut inzake MR-ISD, het protocol 

medicijnverstrekking en het verrichten van medische handelingen, het bestuursformatieplan, 

het financieel beleid, meerjarenbegroting 2022-2026 en de visie beschreven in de notitie 

Governance Laurentius Onderwijs-Opvang. Waar nodig is de GMR voorzien door de 

werkgroep financiën in advies.  

 

De GMR heeft passend afscheid van Saskia Schenning genomen en was zowel met de 

personeelsgeleding als de oudergeleding vertegenwoordigd in de 

benoemingsadviescommissie voor de nieuwe voorzitter CvB. In oktober heeft een positieve 

ontmoeting met Klaas Tigelaar plaatsgevonden. De GMR ziet de samenwerking met veel 

vertrouwen tegemoet. 

 

Ook was er een goede samenwerking en prettig contact met de raad van toezicht, die 

tweemaal is aangesloten bij een vergadering. De GMR stemde in met het verzoek van de 

RvT voortaan het lid RvT voor te dragen met het bestuurlijk-juridisch profiel.  

 

De GMR was vertegenwoordigd in de benoemingsadviescommissie voor een nieuw lid voor 

de RvT ter vervanging van Veronique van ’t Westeinde. In oktober is Babette Lammerts 

voorgedragen aan de GMR met een positieve instemming tot gevolg. Ook met haar wachtte 

de GMR een prettige kennismaking. 

 

Aan het einde van 2021 nam onze secretaris Daniela Deiana afscheid van de GMR. Zij is 

vriendelijk bedankt voor haar bijdragen en inspanningen. In 2022 zal er binnen de GMR 

gezocht worden naar een nieuwe secretaris.  

 

Raad van toezicht 
Taken raad van toezicht 
De raad van toezicht, lid van de VTOI-NVTK (Vereniging voor Toezichthouders van 
Onderwijs Instellingen/Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvang), 
toetst of het college van bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken 
voldoende oog heeft voor het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke 
functie van de stichting. Ook toetst de raad van toezicht of het college van bestuur daarbij 
een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de 
stichting betrokken zijn. Verder ziet de raad van toezicht toe op een adequate uitoefening in 
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de omgang met de Code Goed Bestuur en de verantwoording daarop bij eventuele 
afwijkingen van deze Code. De verantwoordelijkheden van de raad van toezicht zijn:  

• het zorgdragen voor het goed functioneren van het college van bestuur;  

• het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht o.a. op de 

naleving van wettelijke voorschriften, rechtmatige verwerving en rechtmatige 

en doelmatige besteding van middelen; 

• het functioneren als adviseur en klankbord van het college van bestuur;  

• het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke 

functie en doelstellingen van de stichting en de risico's;  

• het vooraf goedkeuren van beslissingen van het college van bestuur indien 

dat volgens de statuten moet. 

 

2021 in het kort 
Inleiding 
De raad van toezicht kijkt terug op een mooi jaar waarin vele ontwikkelingen zijn voortgezet. 
Tevens is dit jaar waarin per 1 augustus ook afscheid is genomen van de voorzitter college 
van bestuur mevrouw (Saskia) Schenning, die een nieuwe betrekking heeft aanvaard als lid 
college van bestuur van ROC mboRijnland. De raad van toezicht spreekt waardering uit voor 
haar verdiensten binnen de Laurentius Stichting, is trots op wat zij heeft bereikt samen met 
Ton Christophersen, lid college van bestuur, en wenst haar alle goeds toe in haar nieuwe 
functie. De raad van toezicht heeft in haar opvolger, de heer (Klaas) Tigelaar, een uitstekend 
opvolger gevonden. In september is op gepaste wijze afscheid genomen van Saskia 
Schenning.  
 
De samenstelling van de raad van toezicht is in 2021 gewijzigd. We hebben afscheid 
genomen van mevrouw (Veronique) van ’t Westeinde, die besloten heeft na een 
zittingstermijn van vier jaar het lidmaatschaap van de raad van toezicht niet in een tweede 
termijn te continueren. Mevrouw (Babette) Lammerts is per oktober aangesteld als lid van de 
raad van toezicht. De heer (Ron) Lelieveld is in oktober herbenoemd voor een nieuw 
zittingstermijn.  
 
De rol van het intern toezicht is in beweging. Onder invloed van wetgeving gericht op het 
verzwaren van de rol van het intern toezicht in publieke organisaties, krijgt de taak van de 
raad van toezicht steeds meer gewicht. Goed toezicht dient het publiek belang en vervult de 
maatschappelijke opdracht door zorg te dragen voor de kwaliteit, de continuïteit en de 
verantwoording van de kinderopvang en het onderwijs. De, door de kwaliteitscommissie van 
de VTOI-NVTK opgestelde, Code Goed Toezicht8 wordt gehanteerd door de RvT.  
 
Hoe gaat het met de Laurentius Stichting? 
De raad van toezicht heeft op diverse manieren informatie ingewonnen in verband met de 

taakvervulling. Zo zijn er - naast het reguliere overleg met het college van bestuur - scholen 

digitaal bezocht. Een gedeelte van het directeurenoverleg en de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad zijn digitaal en fysiek bijgewoond. Regelmatig heeft de voorzitter 

van de raad van toezicht ook op wat meer informele wijze gesprekken met de voorzitter van 

het college van bestuur over actuele zaken binnen de stichting. Al deze contacten zijn goed 

verlopen en doordat er een positieve instelling heerst, zijn zij zeer van dienst geweest bij de 

taakuitvoering van de raad van toezicht.  

 

Een aantal punten had dit jaar volop de aandacht:  

Het plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’ 

 
8 code-goed-toezicht.pdf (vtoi-nvtk.nl) 

https://vtoi-nvtk.nl/content/kwaliteitscommissie/code-goed-toezicht.pdf
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Aan de 11 thema’s, die als een rode draad door alle geledingen van de organisatie lopen, 

wordt door de kerngroepen van het directeurenoverleg en het bestuursbureau invulling 

gegeven. De thema’s worden bezien op de situatie in 2023: wat is het verwachte resultaat? 

hoe wordt dat aangepakt? wat is er voor nodig? en welke relatie heeft het thema met de 

kernwaarden? Dit plan van aanpak ‘Op weg naar 2023’ is in 2019 vastgesteld, maar blijft op 

basis van voortschrijdend inzicht een ontwikkeldocument. Het ‘SBP 2019-2023’ en het plan 

van aanpak ‘Op weg naar 2023’ vormen het kader voor de te ontwikkelen jaarplannen per 

schooljaar.  

 

Onderwijs & opvang 

Ook in 2021 was extra aandacht voor onderwijs & opvang. Het uitgangspunt dat iedere 

school zich ontwikkelt naar een (Integraal) KindCentrum zal meerdere beleidsperiodes 

beslaan en ruimte geven aan scholen daar hun eigen tijdpad in te kiezen. Instemming is 

verleend op de beschreven visie. Opdracht is gegeven om met een plan van aanpak te 

komen. Onder de stichting ressorteren al een aantal (I)KC’s en Stichting Kinderspeelzaal. De 

ontwikkeling hiervan zal de raad van toezicht de komende jaren volgen.  

Ter voorbereiding op besluitvorming en vergroten van kennis op dit onderwerp heeft een 

delegatie van de raad van toezicht een collegiaal gesprek gevoerd met de raad van toezicht 

van schoolbestuur Blosse in Heerhugowaard. Blosse heeft een vergelijkbaar traject om 

onderwijs en kinderopvang te integreren doorlopen.  

 

Kwaliteit van het onderwijs 
De ingezette ontwikkelingen met betrekking tot strategisch kwaliteitsmanagement zijn 
voortgezet en uitgebouwd. Scholen ontwikkelen zich richting fase 3 uit het strategisch 
kwaliteitsmanagement en worden daarin ondersteund door de beleidsmedewerkers 
onderwijs & kwaliteit en de kerngroep onderwijs. De kwaliteit van de scholen is een 
terugkerend en vast agendapunt en wordt voorbereid door de RvT-commissie 
onderwijskwaliteit en strategisch kwaliteitsmanagement. Hierin zitten naast leden van de 
RvT, ook de voorzitter van het CvB en de beleidsmedewerkers onderwijs & kwaliteit.  
 
De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit en de beschikbaarheid 
van de collega’s. Het lerarentekort en de werkdruk in het basisonderwijs staan hoog op de 
agenda van de raad van toezicht, evenals de invulling van directievacatures.  
Het werven en behouden van collega’s is een dagelijks punt van aandacht binnen het 
bestuur. Alle mogelijke communicatiekanalen worden hiervoor ingezet. Waar in 2020 de 
invulling van vacatures met name in de binnenstad van Den Haag en in Rijswijk een zorg 
waren ziet de raad van toezicht dat deze zorg zich heeft uitgebreid naar alle gemeenten 
waar scholen van Laurentius zitten. Het onderwerp lerarentekort is een terugkerend 
onderwerp van gesprek in de commissie onderwijskwaliteit en strategisch 
kwaliteitsmanagement.  
 
Kengetallen, tertiaalcijfers, ziekteverzuimcijfers en conceptbegroting 2022 
Volgens afspraak kwamen de financiële rapportages en overige relevante informatie en 
kengetallen aan bod ter bespreking met het CvB. De dalende trend in verzuimcijfers die zich 
de afgelopen jaren liet zien heeft zich niet voortgezet in 2021. Voor het eerst is hier, als 
gevolg van corona, weer een stijgende lijn te zien.   
De auditcommissie is meegenomen in de financiële planning- & controlcyclus en heeft 
hierover aan de raad van toezicht een verslag en advies uitgebracht. De auditcommissie 
heeft een gesprek gevoerd met de externe accountant om zich een beeld te vormen over de 
afdoening van de bevindingen van de accountant en de verbeteringen van het financieel 
beheer. Dit alles is gericht op het naleven van wettelijke voorschriften, rechtmatige 
verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen.  
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In de planning- & controlcyclus is aan de orde geweest de benoeming van de externe 
accountant en het verloop van de jaarlijkse accountantscontrole. De jaarrekeningcontrole 
2020 is goed verlopen en er is aandacht geweest voor en geacteerd op de geconstateerde 
verbeterpunten.  
 
Werkgeverschap 
De benoemingsadviescommissie is erin geslaagd een geschikte opvolger te vinden in de 
heer (Klaas) Tigelaar als nieuwe voorzitter van het college van bestuur. In de aanloop naar 
de wervingsprocedure is het onderwerp identiteit ter sprake gekomen. De raad van toezicht 
heeft uitgesproken dat het uitdragen van de katholieke identiteit en het onderschrijven van de 
normen en waarden van de stichting van bovengeschikt belang zijn ten opzichte van 
katholiek gedoopt zijn. Leden van de raad van toezicht hebben hierover contact gehad met 
het bisdom van Rotterdam.  
 
Corona 
Over de complexiteit van het omgaan met corona is standaard gerapporteerd in 
vergaderingen van de raad van toezicht. Ook de wekelijkse updates en brieven die verstuurd 
werden door het CvB na gehouden persconferenties en bij belangrijke ontwikkelingen in 
relatie tot corona zijn door de leden ontvangen.  
 
Wet bestuur toezicht rechtspersonen (WBTR) 
Op 1 juli is de WBTR van kracht geworden. Afgesproken is alle statutaire wijzigingen in één 
keer door te voeren en gelijk op te laten lopen met het proces rondom de herziening van de 
governance Laurentius onderwijs & opvang.  
 
Professionalisering van de raad van toezicht 
Vrijwel alle leden van de raad van toezicht hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
zich nader te scholen op het gebied van toezicht. Het opleidingsaanbod van de VTOI is 
daarbij het uitgangspunt. Nieuwe leden van de raad van toezicht volgen standaard de 
leergang ‘De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang’ en wisselen informatie 
en kennis uit met een collega lid uit de raad van toezicht.  
 
Mogelijke belangenverstrengeling 
De heer (Maarten) Knoester heeft per 1 januari 2021 twee nieuwe bezoldigde functies 
bekleed: voorzitter ombudscommissie BOVO Haaglanden en voorzitter Klachtencommissie 
Aanmelden PO Den Haag. In de vergadering van oktober 2020 heeft de heer Knoester een 
mogelijke belangenconflict gemeld aan de raad van toezicht met betrekking tot zijn functie bij 
BOVO Haaglanden. Daarbij is afgesproken dat indien het een leerling van een 
Laurentiusschool zou betreffen, hij gebruik maakt van het verschoningsrecht.  
In de vergadering van december is het mogelijke belangenconflict met betrekking tot de 
functie bij Aanmelden PO Den Haag besproken. Ook daar is afgesproken dat er gebruik 
gemaakt zal worden van het verschoningsrecht indien het een leerling van een 
Laurentiusschool betreft. De kans zal echter klein zijn, dat er een klacht in wordt gediend, 
aangezien de Haagse scholen geen leerlingenplafond hanteren.  
De raad van toezicht heeft geen bezwaar op het uitoefenen van beide functies door de heer 
Knoester.  
 

Vergoedingsregeling 
De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht bedraagt maximaal €4.000,- per lid en 

de voorzittersvergoeding bedraagt €6.000,-. De vergoeding valt binnen de Wet Normering 

Topinkomens (WNT) en binnen de door de VTOI geadviseerde normering.  
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Vergaderingen en de inhoud daarvan 
Er is in 2021 zes keer regulier vergaderd. Tijdens deze vergaderingen wordt door de raad 

toezicht gehouden op het naleven van wettelijke voorschriften, rechtmatige verwerving en 

rechtmatige en doelmatige besteding van middelen. Hierover wordt tijdens de vergaderingen 

het goede gesprek gevoerd. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: 

  
goedkeuring  advies  informatie 

Medezeggenschapsstatuut     x  

Protocol medicijnverstrekking en het verrichten 
van medische handelingen op scholen 

    x  

Financieel beleidskader x    
 

Codes Goed Bestuur en Goed Toezicht x   
 

Treasurystatuut x   

Mandaat- & procuratieregeling    x 

Werkgeverschap CvB x   

Meerjaren onderhoudsplanningen   x 

Financieel beleid  x   

Bestuursformatieplan   x  

Benoeming de heer Tigelaar x   

Begroting 2021 x   

Benoeming mevrouw Lammerts x   

Jaarverslag 2020 x   

Financiële rapportages  x  

Verslagen schoolbezoeken    x 

Laurentius onderwijs en opvang x   

Notitie WBTR   x 

Huurvoorstel kantoor Burgemeestersrand x   

Klassenindeling WNT x   

Onderwijsresultatentabel   x 

Tabel 5 inhoudelijke onderwerpen raad van toezicht 

De auditcommissie en de commissie onderwijskwaliteit en strategisch kwaliteitsmanagement 

zijn afgelopen jaar vier keer en de remuneratiecommissie twee keer bijeengekomen als 

voorbereiding op de vergadering van de raad van toezicht. De jaarlijkse interne evaluatie zal 

eind januari 2022 uitgevoerd en besproken worden. Dat is een bewuste keus geweest, zodat 

de nieuw aangetreden leden een eerste beeld hebben kunnen vormen van de organisatie.   

 

Afronding 

De raad van toezicht wil haar waardering uitspreken aan de collega’s van de stichting voor 

hun inzet in deze bijzondere periode en in het bijzonder aan het CvB vanwege hun aanpak in 

de coronacrisis.  
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Onderwijs & kwaliteit ∙ HR ∙ Huisvesting ∙ ICT ∙  

Inkoop & contractbeheer ∙ Financiën 
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Goed onderwijs op de Laurentiusscholen 
Het bieden van uitstekend onderwijs is waar we voor staan en dat was, net als in 2020, geen 

gemakkelijke opgave. Het lerarentekort is in 2021 steeds nijpender geworden. Het kost 

steeds meer moeite om bevoegde leerkrachten te vinden om de opengevallen plaatsen op te 

vullen. Ook dit jaar dwong corona ons flexibel om te gaan met het geven van 

(afstands)onderwijs. 2021 begon met de schoolsluiting die in 2020 al was gestart en eindigde 

ook met een schoolsluiting van een week. Kregen de leerlingen in deze laatste week een 

week eerder vakantie; de schoolteams hebben deze week vooral benut om de administratie 

e.d. bij te werken en zich voor te bereiden op een eventuele langere schoolsluiting.  

 

Onderwijs & kwaliteit 
Goed onderwijs geven en de basiskwaliteit op orde houden en uitbreiden, is een prachtige 

opdracht. Daarnaast is er sinds 2020 meer doorgepakt op de eigen aspecten van kwaliteit en 

ambities. Zo is een mooi palet van ontwikkelniveaus en lesmodellen ontstaan binnen onze 

scholen, naast de verschillende onderwijsconcepten. Al onze scholen zijn voldoende 

beoordeeld door de Onderwijsinspectie. Er zijn scholen die bezig zijn met de basiskwaliteit 

versterken, zoals de Rosaschool, De Piramide en de Petrus Dondersschool, scholen die zich 

oriënteren op het aanmelden voor de waardering ‘goed’ bij de Onderwijsinspectie, zoals de 

Godfried Bomansschool, de Titus Brandsma en De poolster en natuurlijk alles wat daar nog 

tussen zit. 

 

In het ‘Strategisch beleidsplan 2019-2023’ staat beschreven waar al onze scholen aan 

werken. Daarvan is werken aan strategisch kwaliteitsmanagement er één van. Andere 

doelen  waar de scholen zich op ontwikkelen zijn toekomstgericht onderwijs en 

eigenaarschap.  

De kwaliteit van het onderwijs heeft bij al onze scholen prioriteit en is bijna elke dag 

onderwerp van gesprek is op verschillende niveaus. 

 

Kwaliteitszorg 
Strategisch kwaliteitsmanagement 

In 2018 is begonnen met het ontwikkelen van strategisch kwaliteitsmanagement voor de 

periode 2019-2023. Hiervoor is een beleidsnotitie opgesteld waarmee in januari 2019 door 

alle geledingen is ingestemd. De notitie beschrijft een groei in onze stichting en scholen van 

kwaliteitsactiviteiten naar strategisch kwaliteitsmanagement in 4 fasen, waarbij alle 

domeinen, processen en activiteiten planmatig en in samenhang samenwerken om het 

kwaliteitsmanagement te waarborgen. Onderdeel van dit geheel is een kwaliteitsmatrix, die 

de 5 vragen van kwaliteit verbindt aan de domeinen van het waarderingskader 2017 van de 

Onderwijsinspectie.  

 

In 2020 en 2021 is verdere invulling gegeven aan de onderdelen van het strategisch 

kwaliteitsmanagement op bovenschools- en op schoolniveau. Nadat in het najaar van 2019 

de kwaliteitsmatrixen op de scholen zijn besproken, zijn de scholen vanaf 2020 aan de slag 

gegaan met een verdere uitwerking van de bevindingen van de 0-meting. Dit gebeurde 

vooral op schoolniveau, maar ook tijdens het dirov en de verschillende lokale overleggen. 

Uitwerking was onderwerp van gesprek en hierin trokken de scholen met elkaar op.  

In augustus 2021 is er een nieuw waarderingskader opgesteld door de Inspectie. Dit 

betekende dat een aantal standaarden op de domeinen anders werden ingevuld, uitgebreid 

of werden vervangen. Om hier een goed vervolg aan te geven, is de matrix die is opgesteld 
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aangepast aan het nieuwe kader en in het dirov gepresenteerd en in kleinere groepen 

besproken.  

 

In het ‘Strategisch beleidsplan 2019-2023’ is de ambitie uitgesproken om al onze scholen in 

2023 naar fase 3 van ons kwaliteitsbeleid te laten groeien. Hier is in 2021 uitvoering aan 

gegeven door al onze directies het kwaliteitsbeleid te laten presenteren in de 

managementgesprekken en daarin de koppeling te laten leggen tussen de verschillende 

kwaliteitsprocessen en de samenhang tussen de verschillende domeinen. Begin 2022 wordt 

deze aanpak geëvalueerd en wordt er bekeken wat de volgende stap kan zijn in 

doorontwikkeling. Ook zal de koppeling met de kwaliteitsmolen ‘kwaliteit in beweging’ en het 

‘continu verbeteren’ meegenomen worden in die volgende stap.   

 

Net als in 2020 heeft ook in 2021 geen enkele interne audit plaatsgevonden vanwege de 

coronacrisis. De auditoren staan gereed om in 2022 weer aan de slag te gaan. Om de 

kwaliteit van de scholen toch te kunnen waarborgen, zijn met name de 2 

beleidsmedewerkers onderwijs en kwaliteit vaak ingezet door de scholen om mee te kijken 

en te sparren.  

 

Zicht op ontwikkeling 

Na de gezamenlijke bijeenkomst ‘zicht op ontwikkeling’ in januari is de verwachting 

uitgesproken dat alle scholen zelf, aansluitend aan hun ontwikkelproces, er mee aan de slag 

zouden gaan. Ook is er door de beleidsmedewerker een kwaliteitskaart ‘Zicht op 

ontwikkeling’ opgesteld en gedeeld met de scholen, waarin een uitwerking van de lange, 

middellange en korte cyclus is opgenomen. Een aantal scholen heeft die kwaliteitskaart 

omarmd, schoolspecifiek gemaakt en de cycli tegen het licht gehouden. Hierbij geldt weer 

dat het een en ander werd bemoeilijkt door de coronacrisis die vlak na de bijeenkomst 

uitbrak en heel 2021 invloed heeft gehad op kwaliteitsprocessen. De volgende stap om 

verdieping in dit proces te realiseren is dat de beleidsmedewerkers onderwijs & kwaliteit in 

gesprek gaan met directies, de intern begeleiders en teams over de opbrengsten en het 

analyseren daarvan.  

 

Schoolkaarten 

Mede door de komst van onze nieuwe voorzitter Klaas Tigelaar is het idee ontstaan om 

schoolkaarten op te stellen voor intern gebruik. Hierop worden overzichtelijk een aantal 

kwaliteitsdomeinen en ontwikkeldomeinen genoteerd per school om goed beeld te hebben 

op de ontwikkeling van de school. Enerzijds om ondersteunend te zijn naar de scholen toe 

op basis van relevante informatie, anderzijds om scholen aan elkaar te koppelen en hiermee 

het gezamenlijk leren te bevorderen. Deze schoolkaarten zullen in de loop van 2022 kunnen 

worden gebruikt in de ontwikkelgesprekken met de scholen.  

 

Onderwijsprestaties 
Twee jaar corona heeft een boost gegeven aan de digitalisering binnen het onderwijs, maar 

het laat ook zijn sporen na. De Nationaal Programma Onderwijs: NPO-middelen die 

beschikbaar zijn gesteld zijn welkom, echter het laat ook de krapte op de arbeidsmarkt zien 

binnen het onderwijs. Op veel scholen is de wens de middelen in te zetten voor extra handen 

in de klas, helaas zijn die extra handen niet overal beschikbaar. De opgelopen 

groeivertragingen, op cognitief en op sociaal-emotioneel gebied, worden met interventies uit 

de menukaart passend aangepakt op iedere Laurentiusschool.  
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De middelen zijn beschikbaar gekomen en ingezet vanaf september. De eerste resultaten 

zullen in het voorjaar van 2022 beschikbaar komen en worden geanalyseerd door 

schoolteams en de collega’s van onderwijs & kwaliteit.  

 

In 2020 heeft er door de coronacrisis geen eindtoets in groep 8 plaatsgevonden. De 

Onderwijsinspectie heeft daarom besloten om het nieuwe resultatenmodel toe te passen op 

de schooljaren ‘17-‘18, ‘18-‘19 en ’20-‘21. Dit betekent dat de resultaten van de eindtoetsen 

2018, 2019 en 2021 zijn gebruikt om de percentages referentieniveau uit te rekenen. Hiervan 

is een bestuursoverzicht opgesteld. Helaas blijkt dat een aantal scholen lagere scores heeft 

behaald in 2021 dan de signaleringswaarde en dit heeft ook enige weerslag op het 3-jaars 

gemiddelde. Hierdoor scoren twee scholen onvoldoende op 1F, te weten de Mgr. Bekkers en 

de Piramide en één school onvoldoende op 2F/1S in dit gemiddelde, te weten Petrusschool.  

Over 2021 alleen zijn er 5 scholen die de referentieniveaus niet behaald hebben. 

 

Onze Laurentius Praktijkschool heeft een percentage van 97,3% bestendige uitstroom in 

2021. Het overgrote deel van de leerlingen stroomt uit naar arbeid (22%), naar arbeid en 

leren (28%) en naar leren (26%).  

26% van de leerlingen heeft een diploma entree-opleiding behaald binnen de verblijfsduur 

van het Praktijkonderwijs. 37% van de leerlingen heeft een erkend (branche)certificaat 

behaald met civiele waarde en 33% van de leerlingen heeft één of meer (Boris) 

Praktijkverklaringen behaald.  

 

Onderwijsinspectie 
Uit het onderzoeksverslag9 van het verkorte bestuurstoezicht in 2020, is gebleken dat er 

geen indicaties zijn van risico’s bij onze Sichting en haar ressorterende scholen.  

Het uitgebreide bestuurstoezicht zal vermoedelijk in november 2022 plaatsvinden waarbij het 

nieuwe toezichtkader 2021 geldend zal zijn. Zodoende heeft er in 2021 geen 

inspectiebezoek plaatsgevonden op bestuursniveau en op de scholen.  

 

Onderwijskundige zaken 
Online onderwijs 

Ook in 2021 zijn er twee perioden van schoolsluiting geweest, waarbij in de laatste 

schoolweek van december geen online onderwijs heeft plaatsgevonden. Door de 

maatregelen van thuisblijven bij besmettingen, moest er door schoolleiding en teams flexibel 

worden omgegaan met fysiek onderwijs en online onderwijs.  

Daarnaast zijn er voldoende weken op veel scholen fysiek onderwijs gegeven in combinatie 

met online onderwijs. Door de ervaringen in 2020 hebben de scholen toch goede kwalitatieve 

instructielessen kunnen geven via TEAMS en kon er snel worden geschakeld.  

 

Helaas zijn niet alle kinderen op deze manier goed bereikt en hebben veel kinderen last 

gehad van de twee coronajaren met heel ander onderwijs. Dit zal waarschijnlijk mede de 

reden zijn dat de opbrengsten op de eindtoets van 2021 bij sommige scholen nogal 

 
9 Onderzoek bestuur en scholen – Compacte variant 26 november 2020 toezichtresultaten 

https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl/detail?id=252486&code=40928&parentId=252486&typeNaam=Bevoegd%20Gezag&type=Bevoegd%20Gezag&sector=Bestuur&name=Laurentius%20Stichting%20voor%20Kathol.%20Primair%20Onderwijs&address=Burgemeestersrand,%202625%20NV,%20Delft
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tegenviel. De regering heeft onderkend dat er vele 

kinderen zijn die last hebben gehad van de 

schoolsluitingen en de andere manier van onderwijs. 

Daarom is besloten om het onderwijs te ondersteunen 

met flinke subsidies om leerachterstanden en -

vertragingen aan te pakken met het NPO. Al onze 

scholen hebben een schoolscan gemaakt van de 

leerachterstanden en achterstanden in de sociaal-

emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Deze 

schoolscan hebben zij gebruikt om gerichte 

interventies te kunnen plegen uit de menukaart NPO. 

De meeste interventies die zijn gekozen, zitten op het 

vlak van: 

• extra personeel ten bate van kleinere 

groepen en instructies aan kleine 

groepjes kinderen om hiaten op te 

lossen; 

• sociaal-emotioneel leren; 

• cultuureducatie; 

• interventies gericht op de executieve 

functies van leerlingen; 

• professionalisering van het schoolteam ten behoeve van de 

schoolontwikkeling; 

• Digitale technologie (devices) en andere leermiddelen. 

Het aandeel van inhuur van personeel niet in loondienst is 9,2% van de totale kosten NPO in 

2021 geweest.  

 

Insteek is hierbij ook geweest dat zoveel mogelijk ingezet is op de aansluiting met het 

school- en jaarplan en duurzame schoolontwikkeling, zodat ook als de gelden wegvallen de 

scholen de onderwijskwaliteit hoog kunnen houden.  

De directies van de scholen hebben daar zelf de regie in gehad en verantwoorden zich aan 

het CvB in de managementgesprekken die 2x per jaar worden gevoerd. De plannen zijn in 

overleg met de teams op de scholen tot stand gekomen, waarna de medezeggenschapsraad 

hier instemming op heeft verleend. Communicatie met de ouders gedurende dit proces heeft 

steeds plaatsgevonden.  

 

In overleg met de directeuren en na instemming van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad is er besloten om 3% van de NPO-middelen in te zetten voor 

bovenschoolse inspanningen. Deze middelen werden ingezet op 3 onderwerpen: 

• aanvullende ondersteuning vanuit het bestuursbureau: ICT, HR, subsidie en 

NPO-verantwoording en onderwijs & kwaliteit; 

• inhoudelijke bovenschoolse initiatieven, bijvoorbeeld extra aanbod Laurentius 

leert; 

• faciliteren samenwerking tussen en over scholen heen wat betreft 

onderwijsinhoudelijke interventies.  

 

Leerlingen en gezinnen die extra zorg nodig hadden 

Veel scholen hebben overleg gehad met de gemeente, het samenwerkingsverband en 

jeugdzorg over leerlingen en gezinnen die extra zorg nodig hadden. Dit kon gaan om een 

onveilige situatie thuis of het gedrag van kinderen dat thuis moeilijk hanteerbaar was. Voor 

Figuur 7 menukaart NPO 
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deze kinderen is naar noodopvang gezocht en geboden. Op al onze scholen is noodopvang 

gerealiseerd, vaak in samenwerking met de kinderopvang. Noodopvang is niet alleen 

geboden voor die leerlingen die recht hadden op noodopvang, vanwege het beroep van 

ouders, maar ook aan die leerlingen waarvan school van mening was dat zij kwetsbaar zijn.  

 

Jaarlijkse monitor sociale veiligheid: geen handhaving door de Onderwijsinspectie 

De Onderwijsinspectie heeft bepaald om afname van de monitor sociale veiligheid niet te 

verplichten. Dit omdat scholen niet in de gelegenheid waren om het af te nemen en te 

beoordelen.  

 

Eindtoets groep 8 en schooladvies voortgezet onderwijs 

Het voorlopig schooladvies is tot stand gekomen aan de hand van de waardevolle informatie 

uit het leerlingvolgsysteem van 8 jaar basisschooltijd en het deskundige overleg tussen de 

leerkrachten, intern begeleiders en directieleden. De eindtoets van groep 8 is een gegeven 

dat na het schooladvies pas duidelijk wordt. De uitslag van deze toets kan, in het geval van 

een hoger advies dan het schooladvies, worden gebruikt om het schooladvies naar boven bij 

te stellen. In veel gevallen is dit ook gebeurd. In het onderwijskundige rapport geven de 

scholen hun input aan het voortgezet onderwijs. 

 

 

Figuur 8 eindadviezen groep 8 
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Onderzoek en ontwikkeling 

Voor de komende jaren blijft strategisch kwaliteitsmanagement, toekomstgericht onderwijs 

en eigenaarschap bovenaan op de agenda’s staan, naast natuurlijk het waarborgen van de 

basiskwaliteit, het door ontwikkelen naar goed en het verder werken aan eigen aspecten van 

kwaliteit en ambities. We gaan goed monitoren waar de scholen staan en gezamenlijk 

optrekken om dit verder vorm te geven.  

 

Toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

Onze basisscholen staan open voor alle leerlingen. We vragen ouders de katholieke 

identiteit van de Stichting te respecteren. Een leerlingenstop kan ingesteld worden wanneer 

sprake is van onvoldoende capaciteit van uitbreiding lokalen, of incidenteel in een bepaalde 

groep. Als een leerling op school aangemeld wordt en de ondersteuning niet geboden kan 

worden (zoals beschreven in het schoolondersteuningsplan), zal de school de ouders helpen 

een passende school te vinden voor het kind, al dan niet in samenwerking met andere 

scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband (zorgplicht).    

 

Het aanmeldbeleid zoals dat in Den Haag ontwikkeld is, wordt door onze vijf Haagse scholen 

gehanteerd. Zij hanteren geen leerlingplafond.  

 

Voor de SBO-school geldt, dat een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het 

samenwerkingsverband afgegeven moet worden. Om toegelaten te worden tot de 

Praktijkschool is een TLV nodig van de Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning 

(CTO).  

 

Internationalisering 
De leerlingen van nu zijn wereldburgers. Internationalisering wordt op onze scholen 

belangrijk gevonden. Niet alleen worden in het curriculum landsgrenzen overschreden door 

zaakvakken met elkaar te verbinden, leerlingen zelf op onderzoek te laten gaan bij IPC- of 

PYP-onderwijs of Engels vanaf de kleuterklas. Ook het daadwerkelijk onderwijzen van 

internationale leerlingen vindt plaats.  

 

De Mgr. Bekkersschool in Delft is in januari 2020 officieel kandidaat school geworden van 

het International Baccalaureaat. Zij werken met het Primary Years Programme en zijn 

daarmee de 3e reguliere basisschool in Nederland die dit curriculum in de Nederlandse taal 

uitvoert. In oktober 2021 heeft een consulent IB een pre-autorisatie uitgevoerd waarbij de 

school er erg positief uitkwam. Verwacht wordt dat de Mgr. Bekkerschool in juli 2022 de 

autorisatie kan aanvragen bij het International Baccalaureaat, zodat zij de titel IB-

Worldschool mogen dragen.  

 

Onze International School Delft Primary heeft een diverse instroom aan leerlingen van 

expats die voor korte of langere tijd in Nederland komen werken of studeren. Deze leerlingen 

stromen vaak door naar de International School Delft Secondary van Lucas Onderwijs waar 

een goede samenwerking mee is.  
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Tevens heeft onze Zuidwester in Den Haag een groep voor nieuwkomers. Steeds meer 

scholen, zoals de Wilgenhoek en de Kwakel in Berkel en Rodenrijs en De Oostpoort en 

Gabriëlschool in Delft hebben te maken met kinderen van nieuwkomers of expats die 

onderwijs komen volgen. Hiervoor moeten dan maatwerkoplossingen worden gezocht om 

deze leerlingen NT2-

onderwijs te kunnen 

bieden.  

 

Internationalisering zal 

de komende jaren – met 

het oog op 

toekomstgericht 

onderwijs – deel blijven 

uitmaken van het 

onderwijs, zodat de 

kinderen optimaal 

voorbereid worden op de 

samenleving van nu en 

de toekomst.  

 

HR 
De doelen die de school en de organisatie zich stellen zijn het uitgangspunt van strategisch 

personeelsbeleid. In samenwerking met een adviseur van het vervangings- en 

participatiefonds en de collega’s van HR is een uitleg gegeven over strategische 

personeelsplanning (SPP). Voor twee scholen is een strategische personeelsplanning 

gemaakt als pilot.  

SPP is een continu proces gericht op de verbinding van strategische keuzes met de 

doelstellingen. Het levert veel op: de juiste persoon op het juiste moment, met de juiste 

kwaliteiten, op de juiste plek tegen de juiste kosten. 

 

Taskforce  
In de wetenschap dat de Laurentius Stichting de komende jaren te maken krijgen met 

personeelstekort en het verbeteren van de onderwijskwaliteit is het essentieel de 

strategische formatieplanning binnen de organisatie structureel te borgen. Voor dit vraagstuk 

is de taskforce opgericht.  

 

Binnen de taskforce zijn het college van bestuur, directeuren en collega’s van het 

bestuursbureau vertegenwoordigd. Er wordt nauw samengewerkt om zicht te krijgen op de 

ontwikkelingen in de formatie en de leerlingenstromen. Op basis van strategische 

formatieplanning kan beter worden geduid welke inspanningen er geleverd moeten worden 

op het gebied van in-, door-, en uitstroom van collega’s. 

 

De taskforce richt zich op het personeelstekort. Dit tekort wordt geprobeerd op te lossen door 

beter te werven in onze zoektocht naar nieuw personeel. Aangezien alle collega besturen te 

maken hebben met dit tekort leidt het bewandelen van dezelfde weg niet tot het gewenste 

resultaat. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat er iets anders nodig is. Het doel van deze 

taskforce is hierdoor als volgt omschreven, ‘Onderwijs van de toekomst’. Hoe die toekomst 

eruitziet is niet bekend en het zal om gezamenlijke inspanning vragen om daar zicht op te 

krijgen en uitvoering aan te geven. Het gaat om een fundamentele verandering en een 

aanpak voor de langere termijn. 

Figuur 9 ISD Primary en ISD Secondary 
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Met betrekking tot instroom is in 2021 geïnvesteerd in het doelgroepenbeleid rond 

zijinstromers, stagiaires, en deeltijdstudenten en is verdere invulling gegeven aan een up-to-

date recruitmentproces. Eind december is het HR-team versterkt met een recruiter. Daarmee 

kunnen we volop inzetten op de werving en selectie en de onboarding van de nieuwe 

collega’s voor het onderwijs. Met het oog op het personeelstekort en onze vacatures is dit 

een welkome aanvulling. 

 

Bij de werving wordt gewerkt langs het principe van vroegtijdig binden en boeien van 

aanstaande collega’s. De personeelsfunctionarissen voeren regie op dit proces door 

potentiële collega’s te matchen met (eventuele) uitstaande vacatures. Zij hebben zicht op de 

personele formatie en de bezetting van de scholen en zijn aangesloten bij de 

begrotingsgesprekken met de scholen. Deze formatie en bezetting is, als onderdeel van de 

schoolbegroting 2022-2026, opgenomen in Capisci en sluit aan bij de leerlingontwikkeling 

over deze periode. Door proactief om te gaan met ontwikkelingen in deze meerjarige 

formatie en bezetting, wordt met de schooldirecties een antwoord gegeven op het 

personeelstekort. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn anticiperen op pensioneringen, 

externe en interne mobiliteit, vervangingen, doelgroepenbeleid, samenwerkingsrelaties met 

Pabo Thomas More Hogeschool, Pabo Hogeschool Leiden, Pool West en de werving van 

leerkrachten via onze eigen site Werken bij.  

Interne mobiliteit wordt opgepakt als dit zich voordoet. Bijvoorbeeld door een vraag van een 

leerkracht of een directeur. Ook hier wordt ingezet om interne mobiliteit meer voorspelbaar te 

maken door vroegtijdig in de gesprekken met directies en de personeelsfunctionarissen zicht 

te hebben op collega’s die graag van school zouden willen veranderen. Strategische 

personeelsplanning helpt hierbij. 

 

Het actualiseren van het functiehuis  
Een onderwerp van het onderhandelaarsakkoord10 is het actualiseren van het functiehuis 

voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) en directies. In ons functiehuis zijn voor 

de directiefuncties, de voorbeeldfuncties, die door de sociale partners zijn vastgesteld, D12 

en D13 opgenomen. Voor enkele specialistische functies was dit niet mogelijk en zijn 

specifieke functiebeschrijvingen opgesteld welke gewaardeerd zijn volgens de 

functiewaarderingen in het PO11.  

 

De notitie ‘Heroverwegen en of actualiseren OOP en directiefuncties’ is in 2020 opgesteld en 

toegelicht. Het heeft geleid tot een aantal aangepaste functies. Het komen tot een 

beargumenteerde toewijzing van de D12 of D13 functie voor toekomstige directeuren moet 

nog gebeuren. Bureau Leeuwendaal is betrokken bij dit proces en begeleidt hierin. De 

kerngroep personeel is betrokken bij dit proces. De uitwerking hiervan zal in 2022 verder 

vorm krijgen. Daarna kan het functiehuis voor het onderwijsondersteunend personeel en 

directies formeel vastgesteld worden.  

 

Herijking gesprekkencyclus  
Een goed gesprek tussen collega en leidinggevende leidt tot betere prestaties en hogere 

betrokkenheid. Het voeren van ‘het goede gesprek’ is hierbij van belang en wordt 

onderschreven door directie en bestuur.  

Vanuit de organisatie is er behoefte aan een gestructureerde aanpak rondom leren en 

ontwikkelen, die bijdraagt aan een betere prestatie op de lange termijn. In de dagelijkse 

 
10 cao-PO 2019-2020 
11 Functiewaarderingssysteem PO 

https://www.werkenbijlaurentius.nl/
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praktijk wordt er echter een spanning ervaren tussen de tijd en energie die nodig is om de 

cyclus vorm te geven en het resultaat dat dit oplevert. Een aantal directeuren heeft 

aangegeven niet tevreden te zijn met de huidige invulling van de gesprekkencyclus, mede 

door het instrument dat hiervoor ingezet wordt. De verdere uitwerking zal komend schooljaar 

vorm krijgen. De kerngroep personeel neemt samen met HR hierin het voortouw. 

 

Modernisering participatiefonds  
Het vervangingsfonds en participatiefonds is bezig met het hervormen en verbeteren van de 

dienstverlening. De modernisering van het participatiefonds zal per 1 augustus 2022 gaan 

gelden. Het uitgangspunt is dat ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om de 

eigen werkloosheidskosten beperkt te houden.  

 

Ieder schoolbestuur betaalt een eigen bijdrage van 50% en er wordt 50% vergoed vanuit het 

fonds. Dit geldt bij elk ontslag zijnde einde dienstverband dat tot werkloosheidskosten leidt. 

Voldoet het ontslag aan een van de beëindigingsgronden in het reglement en voldoet het 

schoolbestuur aan de inspanningsverplichting om het ontslag te voorkomen? Dan kan de 

werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te verlagen tot 10%.  

 

Deze modernisering zal naar verwachting, in eerste instantie, een sterk kostenverhogend 

effect hebben. Mogelijk zullen de te betalen premies, op een later moment, wel gaan dalen. 

De samenloop van de aangekondigde modernisering met het aannemen van extra personeel 

voor het uitvoeren van het NPO en andere corona gerelateerde programma’s kan het 

financieel risico wat gelopen wordt bij (tijdelijk) personeel behoorlijk verhogen.  

In de kaderbrief en meerjarenbegroting is aandacht besteed aan de modernisering van het 

participatiefonds. Via deze weg zijn de directeuren geïnformeerd over de aankomende 

wijzigingen. Toch is de exacte impact van deze modernisering nog onduidelijk. In de loop 

van volgend jaar zal meer zicht zijn op de impact en kan ondersteund worden waar nodig.  

 

Arbo 
Er wordt gestreefd naar optimale arbeidsomstandigheden voor onze collega’s. Het 

arbobeleid is gericht op het voorkomen en het beheersen van ziekteverzuim en op 

de waarborging van de veiligheid en gezondheid van collega’s. Om dit te bereiken worden de 

scholen op een zodanige wijze georganiseerd, dat onaanvaardbare risico’s in principe zijn 

uitgesloten. Op bestuurs- en op schoolniveau worden hiervoor jaarlijks realistische doelen en 

streefcijfers vastgesteld en geëvalueerd. Verder is het streven om collega’s duurzaam en 

vitaal in te zetten en te behouden. Speciale aandacht gaat uit naar de inzet van nieuw 

personeel, ouderen, zwangeren, zijinstromers, lio-ers, herintreders, stagiaires en collega’s 

met een structureel functionele beperking.  

 

Verzuimcijfers  
Het coronavirus heeft afgelopen jaar weer een grote ontwrichtende invloed op de organisatie 

gehad en uiteraard ook op het dagelijks functioneren van de collega’s op allerlei manieren. 

Daarnaast heeft deze pandemie ook tot gevolg dat het een verstrekkende invloed heeft op 

de gezondheid en privélevens van collega’s en hun naasten. Er is 

vanwege het coronavirus een behoorlijk beroep gedaan op de 

veerkracht van onze collega’s. De Laurentius Stichting heeft en 

houdt hier oog voor. Onder andere door het voeren van gesprekken 

tussen de leidinggevende en de collega’s en het vormgeven aan 

datgene wat nodig is op individueel niveau en / of organisatieniveau 

om uitval te voorkomen, de duur van de uitval te bekorten en zorg te 

dragen voor een duurzame terugkeer. Voorbeelden hiervan zijn 

Figuur 10 
boostervaccinaties 
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faciliteren en toezien op de naleving van de basisadviezen, de intensieve inzet van de 

bedrijfsarts zowel preventief als curatief, structurele inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk, 

persoonlijke coaching en begeleiding, dagelijkse afstemming tussen schoolleiders en het 

bovenschoolse coronacrisisteam, afgesloten samenwerking met de snelteststaat Delft en de 

mogelijkheid aan alle collega’s geboden 

om in december vervroegd een 

boostervaccinatie te laten prikken om de 

bescherming tegen het coronavirus hoog 

te houden. 

 
Direct bij de aanvang van de coronacrisis 
in maart 2020 hebben wij onderscheid 
gemaakt, en processen ingericht, tussen 
ziekteverzuim, het op grond van 
overheidsbeleid behoren tot een 
risicogroep en quarantaine. Hiermee 
hebben wij de sturing op het verzuim 
enigszins weten vast te houden, echter 
hebben wij in onze prognoses rekening 
gehouden met een mogelijke stijging van 
het verzuim. Door de lange aanhoudende periode van corona en de impact van uitgestelde 
en afgezegde gezondheidszorg maakt dat wij als werkgever geconfronteerd werden en 
worden in de aankomende jaren, met een hoger verzuimpercentage, langere verzuimduur, 
hogere frequentie en zeer complexe casuïstiek. Dit is terug te zien in onze cijfers over 2021. 
 
Het verzuimpercentage voor de totale organisatie is in 2021 voor eerst in tien jaar gestegen 
naar 5,93% bestaande uit 5,48% verzuim tot 1 jaar en 0,45% verzuim tussen 1 en 2 jaar. De 
ziekmeldingsfrequentie is 0,91, het percentage nulverzuim 49,08% en het aantal gemiddelde 
verzuimdagen 27,56. 
 

 
Figuur 12 verzuimpercentages 

 

Figuur 11 stijlging verzuim 2021 
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Figuur 13 gemiddelde 
ziektedagen 

  

  
Figuur 14 meldingsfrequentie 

 

  

 
Figuur 15 percentage 
nulverzuim 

 

 
Ondanks de invloed van corona op het verzuim liggen de resultaten niet ver van de gestelde 
doelen. Bijzonder is de blijvende dalende trend in het percentage langdurig verzuim, het 
verzuim tussen 1 en 2 jaar, de WIA-uitstroom, met een resultaat van 0,45%. 
 
Directies hebben zich wederom kunnen laten adviseren door het arboteam en er was 
coaching on the job mogelijk. Verder is er door de inzet van plan V(italiteit), in samenwerking 
met het participatiefonds, doorgepakt met de doorontwikkeling van leiderschap op het gebied 
duurzame inzetbaarheid bij leidinggevenden. 
Collega’s konden (online) deelnemen aan inspiratiesessies op duurzame inzetbaarheid, 
generatiemanagement, werkgeluk, jobcrafting & jobcarving, het voeren van het goede 
gesprek en strategische personeelsplanning.  
 
De verzuimcijfers zijn in alle overlegorganen van de organisatie een vast agendapunt 

en worden jaarlijks in het managementgesprek met het 
college van bestuur besproken.  
 
Arbocoördinator en preventiemedewerker  
Op bestuursniveau is een arbocoördinator werkzaam. 
Deze is binnen de kaders van het arbobeleidsplan 
verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -
uitvoering. Op organisatie- en op schoolniveau 
zijn hiervoor preventiemedewerkers aangewezen. De 
preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het 
verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en 
evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak, het 
mede uitvoeren op 
school van arbomaatregelen zoals beschreven in het plan 

van aanpak en het adviseren aan en overleggen met de medezeggenschapsraad. Alle 
scholen beschikken over één of meerdere preventiemedewerker(s).  
 

De inzet van de arbocoördinator en de preventiemedewerkers heeft voornamelijk in het 
teken gestaan van de corona gerelateerde zaken en het bijdragen aan het zo veilig mogelijk 
maken van de werkomstandigheden.  
 
Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)  

2021 is het 4e jaar en daarmee het laatste jaar van de RI&E planning & control 

cyclus binnen de Laurentius Stichting. In 2022 start een nieuwe vierjaarlijkse cyclus 

waarvoor de voorbereidingen zijn getroffen. 

Sprekend Laurentius 

Even uit de 

onzichtbaarheid: de 

bedrijfsarts en de 

bedrijfsmaatschappelijk 

werker 

https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/89/9d/899d5c8a-c6b8-4b62-9af6-e75215bd13c9/eelco_van_stokkum_tanja_herbert_sl_mei_2021.pdf
https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/89/9d/899d5c8a-c6b8-4b62-9af6-e75215bd13c9/eelco_van_stokkum_tanja_herbert_sl_mei_2021.pdf
https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/89/9d/899d5c8a-c6b8-4b62-9af6-e75215bd13c9/eelco_van_stokkum_tanja_herbert_sl_mei_2021.pdf
https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/89/9d/899d5c8a-c6b8-4b62-9af6-e75215bd13c9/eelco_van_stokkum_tanja_herbert_sl_mei_2021.pdf
https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/89/9d/899d5c8a-c6b8-4b62-9af6-e75215bd13c9/eelco_van_stokkum_tanja_herbert_sl_mei_2021.pdf
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Op alle scholen zijn de plannen van aanpak in 2021 geactualiseerd en besproken met 

de medezeggenschapsraad. Hiermee beschikken alle scholen, inclusief 

het bestuursbureau over een actuele en extern getoetste RI&E met plan van aanpak.   

 

Bedrijfshulpverlening (BHV)  
Ruim 230 BHV’ers hebben een (online) herhalingscursus gevolgd en alle nieuw aangestelde 

BHV’ers hebben een (online) basistraining gevolgd bij een extern deskundig 

opleidingscentrum. Alle deelnemers hebben hiervoor een certificaat ontvangen met een  

geldigheidsduur van 1 jaar. Alle scholen en het bestuursbureau beschikken over voldoende 

en getrainde BHV’ers.  

  
Alle scholen van de Laurentius Stichting hebben minimaal 1 keer een ontruimingsoefening 
gehouden.   
 
Registratie en melding van arbeidsongevallen  
Afgelopen jaar hebben zich geen arbeidsongevallen voorgedaan die wettelijk en direct 

gemeld moeten worden bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.   
 

Psychosociale arbeidsbelasting/ongewenste omgangsvormen  
Voor alle collega’s is een externe samenwerking afgesloten met een deskundig bureau voor 
een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en een 
klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen.  
 
Er is in 2021 tweemaal een beroep gedaan op de vertrouwenspersoon Omgangsvormen, 
éénmaal in het kader van verbale agressie en één keer in het kader van pesten, welke 
vertaald kan worden als ‘werk onaangenaam of onmogelijk maken’. De melders hebben de 
wijze waarop zij bejegend werden door de leidinggevende, als ongewenst ervaren. Deze 
collega’s hadden voldoende aan het advies en het luisterend oor van de 
vertrouwenspersoon. Zij hebben deze gevoelens of ervaring vervolgens zelf bij hun 
leidinggevende bespreekbaar gemaakt. Omdat het een klein aantal meldingen betreft, kan er 
geen nadere toelichting worden gegeven, zonder het risico te lopen van herleidbaarheid. 
 
Er zijn geen integriteitskwesties, kwesties op het gebied van seksuele intimidatie, kwesties 
op het gebied van een dreigend conflict of kwesties op het gebied van discriminatie bij de 
vertrouwenspersoon Omgangsvormen gemeld. 
 
Ook zijn er geen klachten gemeld bij de klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen.  
 

Trauma opvang  
Op één school binnen de Laurentius Stichting is een team betrokken geraakt bij een 
schokkende gebeurtenis. Om deze reden is een extern gespecialiseerd 
traumabegeleiding ingezet. De begeleiding bestond uit passende eerste (groeps)opvang op 
school, een groepssessie, individuele opvolging (indien aan de orde), nazorg en 
evaluatiegesprekken.   
 

Collectieve regelingen en vitaliteit   
Voor de collega’s is ruim €15.000, - gedeclareerd bij Loyalis voor de inzet van interventies op 
het gebied van preventie, re-integratie en duurzame inzetbaarheid vanuit de collectieve 
arbeidsongeschiktheid verzekering. Ruim 98% van de collega’s is deelnemer van deze 
verzekering die financiële bescherming biedt bij arbeidsongeschiktheid. 
 
Collega’s kunnen gebruik blijven maken van collectieve ziektekostenverzekeringen waardoor 
zij besparen op de premie en gebruik kunnen maken van pakketten die afgestemd zijn op het 
onderwijs. Dit jaar waren hiervoor drie partijen geselecteerd. 
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Ook is de samenwerking gecontinueerd met een externe partij die op structurele basis alle 
collega’s voorziet van vitamines in de vorm van een fruit box in de teamkamer.  
 
Ruim 330 collega’s maken gebruik van de fiscaal voordelige bedrijfsfitness regeling.  
 

Beleid over uitkeringen na ontslag 
Het personeelsbeleid is erop gericht om in voorkomende gevallen in goed onderling overleg 

te komen tot het nemen van afscheid van elkaar. ln alle gevallen worden buiten de wettelijke 

(transitie)vergoedingen geen andere vergoedingen toegekend. Uitzonderingen hierop 

vormen maatwerk, waarbij geringe bedragen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij 

outplacementtrajecten en/ of het faciliteren van opleidingen wordt geboden wanneer het 

vertrekkende personeelslid buiten het onderwijs wil gaan werken. 

 

ABP Pensioenbeelden 
De pensioenregeling zorgt voor een oudedagsvoorziening voor collega’s, aanvulling van de 

inkomsten bij arbeidsongeschiktheid en uitkering voor nabestaanden bij overlijden. Alle 

collega’s in het primair en voortgezet onderwijs zijn collectief deelnemers in de 

pensioenregeling van overheid en onderwijs, die wordt uitgevoerd door ABP. 

Pensioenpremies worden door Laurentius en de collega’s samen betaald. 

Doorgaans betaalt de Laurentius zo'n 70 procent en de collega’s ongeveer 30 procent. 

 

Huisvesting 
De onderhoudsjaarplannen per school zijn uitgewerkt. Deze zijn vastgesteld aan de hand 

van de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen die in 2020 zijn opgesteld. De 

onderhoudsparameters zijn opgenomen in een eigen software beheerstool: O-prognose. 

Hierdoor kunnen per schoolgebouw weloverwogen keuzes gemaakt worden in het planmatig 

onderhoud.  

Uitgangspunt bij het onderhoud is veilig, heel, sober en voldoen aan wet- en regelgeving. In 

het afgelopen en komend jaar ligt de focus van het onderhoud op het bouwkundig herstel 

met de basis op orde, waaronder dak, kozijnen en installaties worden verstaan.  

 

De directies geven via de kerngroep huisvesting, duurzaamheid & materialen (HDM), vanuit 

het ‘Strategisch beleidsplan 2019-2023’ sturing door aan te geven wat voor hen nog meer 

van belang is.  

 

Het Integraal huisvestingsplan (IHP) Rijswijk is goedgekeurd door de schoolbesturen en 

vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin is afgesproken dat in de komende vijf jaar De 

Piramide wordt uitgebreid. Tevens is vastgelegd dat in de komende 15 jaar onderzocht wordt 

of renovatie of nieuwbouw plaatsvindt bij de Petrusschool en de Mariaschool.  

Het IHP van Den Haag is geactualiseerd en daarin is opgenomen dat De Zuidwester in de 

komende twee jaar wordt onderzocht op renovatie. De Petrus Donders staat voor 2032 op de 

planning voor nieuwbouw. Beide scholen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling Den 

Haag Zuidwest.  

 

Ventilatie 

Ventilatie heeft veel aandacht gehad vanwege corona. Ventilatie van alle schoolgebouwen 

was in 2020 al in kaart gebracht en de inventarisatiegegevens aangeleverd bij het Landelijke 

Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Om bewustmaking onder de aandacht te brengen, 
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zijn door de collega’s van huisvesting meerdere webinars georganiseerd over ventileren en 

gebruik van CO2-meters in de klaslokalen.  

De overheid heeft een subsidieregeling voor ventilatie op scholen opengesteld om 

ventilatieproblemen op te lossen. Van deze regeling kunnen we, gezien de voorwaarde dat 

70% van de kosten gedragen moet worden door de gemeente en de schoolbesturen, niet ten 

volle profiteren. Voor de basisscholen Het Baken en de Pius X zijn aanvragen voor deze 

subsidieregeling uitgezet en toegekend. 

 

Opgeleverde projecten 
Rosaschool Den Haag 

Het dak van de Rosaschool is volledig vernieuwd en geïsoleerd met de huidige 
duurzaamheidseisen. Binnen de school zijn aanvullend geluidswerende maatregelen 
getroffen tussen de klaslokalen en zijn de CV-installaties vervangen. 
 

De Gouden Griffel Lansingerland   

Hoewel de oplevering van de Gouden Griffel aan de Annie M.G. Schmidtlaan in Berkel en 

Rodenrijs reeds lang achter ons ligt, is het schoolgebouw door de gemeente in 2021 eindelijk 

overgedragen met een ingebruikgevingsovereenkomst. De reden hiervoor was dat het dak 

van de Gouden Griffel niet waterdicht was. Vanaf meet af aan lekten de dakramen. 

Verschillende reparaties zijn uitgevoerd, maar niet naar behoren. Na uitvoerig extern 

onderzoek is geadviseerd om het dak geheel te vervangen. In het voorjaar is het dak 

meervoudig onderhands aanbesteed en tijdens de zomervakantie is het dak vervangen. De 

gemeente heeft de kosten op zich genomen het dak volledig te vervangen en het dak is 

aanvullend geïsoleerd, waarna de overdracht kon plaatsvinden.  

 

Op de locatie Gouden Griffel (Theo d’Orsingel) zijn twee noodlokalen geplaatst die de 

leerlingengroei voor de komende twee jaar kunnen opvangen. De voorbereidingen voor een 

permanente uitbreiding in 2023 zijn in gang gezet. 

 

Lopende projecten 
Jenaplanschool De Kwakel Berkel en Rodenrijs  

Jenaplanschool De Kwakel krijgt samen met de Prins Willem-Alexander (van schoolbestuur 

Het Spectrum)  in 2022 een nieuw schoolgebouw. Het team van De Kwakel heeft een 

nadrukkelijke rol gespeeld bij de wensen voor inrichting van het gebouw, passend bij het 

onderwijsconcept.  

De buitenschoolse opvang en het peutercentrum van Stichting Kinderspeelzaal krijgen een 

plek in het gebouw, zodat de school zich richting een intergraal kindcentrum kan 

ontwikkelen. De oplevering van het energieneutrale schoolgebouw zal plaatsvinden in juli 

2022.  

 

Tanthof Delft  

Verspreid over de wijk Tanthof zijn zes scholen van drie besturen (Librijn, SCO Delft en 

Laurentius Stichting) operationeel. Voor Laurentius zijn dat de scholen de Bonte Pael en de 

Regenboog. Het teruglopend aantal leerlingen in de wijk en de onderhoudsstaat van de 

gebouwen maken een 

herbezinning op het 

onderwijs en de 

huisvesting in de wijk 

noodzakelijk. In 

oktober is een 

bestuurlijk overleg met 
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de wethouder geweest. Nadat de wethouder, mede door inspraak van inwoners, niet met de 

gewenste keuze (3 scholen op 1 locatie) verder kon, zijn er allerlei scenario’s beoordeeld die 

recht kunnen doen aan de bezwaren, financieel en ruimtelijk mogelijk zijn en in tijd relatief 

snel tot ontwikkeling kunnen komen.  

 

Besloten is dat het scenario twee scholen in West en één school in Oost de beste uitkomst 

kent en gerealiseerd kan worden op de bestaande schoollocaties. De Laurentius Stichting en 

SCO Delft zullen hun school in Tanthof West en Librijn in Tanthof Oost vestigen. Het proces 

zal in 2022 starten van ontwerp, omgevingsvergunning, sloop en bouw. 

 

SBO Laurentius 

In november heeft de gemeente Delft aangegeven vier lokalen op de wissellocatie aan de 

Griegstraat 4 in Delft te willen gebruiken voor het huisvesten van de nieuwe Islamitische 

school. Op deze locatie is onze SBO-school gehuisvest en worden de verschillende 

projecten met het speciaal onderwijs en de jeugdzorg gefaciliteerd. Vorig jaar is daar de 

Kleutervleugel geopend: een samenwerking tussen het SBO, het SO, de gemeente en 

jeugdzorg vanuit het Dekkend Netwerk PPO Delflanden voor kwetsbare leerlingen uit de 

regio. Vanuit het samenwerkingsverband PPO Delflanden is een inhoudelijke reactie 

gegeven dat deze ontwikkeling op die locatie niet wenselijk is. 

Afgesproken is om in gezamenlijkheid de feitelijke situatie te beoordelen vanuit de ruimtelijke 

mogelijkheden alsook de onderwijsinhoudelijke beoordeling.  

 

Duurzaamheid 

Laurentius zal de komende jaren uitvoering geven aan de 

wet informatieplicht energiebesparing. 12 De 

energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van 

ledverlichting bij scholen met hoog energieverbruik, zijn 

vanaf 2021 in uitvoering en worden op natuurlijke 

momenten uitgevoerd. 

 

De gemeente Lansingerland heeft in 2020, vanuit het 

IHP, een duurzaamheidsonderzoek uitgevoerd. Daaruit is 

gekomen dat in 2021 gestart wordt met duurzaamheidswerkzaamheden bij de Gouden 

Griffel (A.M.G. Schmidtlaan) en het aanbrengen van een ventilatiesysteem in combinatie met 

het gasloos maken van Het Baken. 

Er is bij de ‘Specifieke uitkering ventilatie op scholen’13 (SUVIS-regeling) een aanvraag 

gedaan voor het verbeteren van de ventilatie bij Het Baken. 

 

Meer ruimte voor nieuwe scholen 
De nieuwe wet ‘meer ruimte voor nieuwe scholen’ 14 die vanaf 1 juni 2021 is ingevoerd, 

moderniseert de regels om een nieuwe school in het basis- en voortgezet onderwijs op te 

richten. Er wordt beter gekeken of er voldoende belangstelling is voor een nieuwe school en 

of deze voldoende kwaliteit kan bieden. 

 

Laurentius heeft in 2021 een aanvraag ingediend voor een initiatief in de nieuwe wijk 

Wilderszijde in de gemeente Lansingerland. Hier zal vanaf 2023 gestart worden met de bouw 

van 4000 woningen tot 2035.  

 
12 Informatieplicht voor bedrijven en instellingen | RVO.nl | Rijksdienst 
13 Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) | RVO.nl | Rijksdienst 
14 Staatsblad 2020, 160 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) 

Figuur 16 totaal verbruik 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/informatieplicht-energiebesparing/bedrijven-en-instellingen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-160.html
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De aanvraag voor ‘IKC Het Avontuur’ is in behandeling bij 

het ministerie van OCW. Eén van de voorwaarden om 

een nieuwe school te mogen stichten, is dat wij kunnen 

aantonen dat er voldoende belangstelling is voor 

de nieuwe school. De belangstellingsmeting gaat online via 

ouderverklaringen. Met een ouderverklaring geven ouders 

aan dat ze uw initiatief steunen. Wij hebben voldoende 

ouderverklaringen ontvangen. Daarnaast is ons initiatief 

door de gemeente Lansingerland vanuit de gemeentelijke 

zienswijze beoordeeld als het best passende initiatief: 

artikel. In 2022 geeft het ministerie uitsluitsel of ons initiatief positief zal worden beoordeeld. 

 

De Laurentius Stichting staat positief tegenover de intentie van de nieuwe wet. Het is voor 

initiatiefnemers eenvoudiger een school op te richten en voor bekostiging in aanmerking te 

komen. De praktische uitwerking van de wet kent echter diverse knelpunten die 

aanpassingen behoeven: 

• het behalen van voldoende ouderverklaringen is veranderd tot een soort 

competitie en werkt segregatie tussen schoolbesturen in de hand, terwijl het 

gewenst is in een onderwijslandschap met een toenemend lerarentekort 

samen te werken; 

• de rol van de gemeente en de minister van OCW in de toewijzing is te 

beperkt. In Lansingerland zijn veel meer en gelijksoortige initiatieven 

ingediend dan waar volgens de leerling prognoses ruimte voor is. Het is 

onduidelijk hoe hierin de keuzes worden gemaakt, waarbij wellicht 

versplintering of versnipperde leegstand dreigt; 

• onduidelijkheid heerst ook in de afspraken van het op overeenstemming 

gericht overleg tussen gemeente en schoolbesturen en de nieuwe scholen. Dit 

raakt de lange termijn plannen van de onderwijsinspanning bij gelijkblijvende 

leerlingaantallen.  

Bovengenoemde knelpunten zijn gedeeld met de PO-Raad en het ministerie van OCW.  

 

ICT  
Aanbesteding IT-beheer onderwijs 

Volgend op de voorbereidingen die in het 2e kwartaal 2020 gestart waren is van mei tot juli 

2021 een marktconsultatie gehouden voor IT-beheer. In oktober 2021 is een Europese 

aanbesteding IT beheer op de markt gezet, waarvoor de inschrijvingen vlak voor de 

kerstvakantie ontvangen zijn. Doel van deze aanbesteding is om per 1 mei 2022 een 

contract af te sluiten voor de maximale duur van 8 jaar. Speerpunten binnen deze 

aanbesteding zijn een hoge mate van dienstverlening, veiligheid, implementatie en 

doorontwikkeling naar de toekomst.  

 

Voor het opstellen van de eisen voor de aanbesteding IT-beheer hebben we input opgehaald 

bij onze collega’s via een uitgezette vragenlijst over het huidige en gewenste ICT-gebruik. De 

diverse groep bestond onder andere uit leerkrachten, directies, MT-leden, collega’s van het 

bestuursbureau, ICT-coaches.  

We hebben inzicht gekregen in geleerde lessen ten tijde van het onderwijs op afstand.  

 

Resultaten uit de vragenlijst laten zien dat onze collega’s hun digitale vaardigheden met een 

7.5 scoren en die van hun leerlingen met een 6.4.  

Figuur 17 IKC Het Avontuur 

https://laurentiusstichting-live-db33827b6ff54-393f6d8.aldryn-media.com/filer_public/db/61/db61b06f-b42b-48c6-ae1d-a7227b9acfbf/20210914_brochure_initiatief_-_ikc_het_avontuur.pdf
https://www.laurentiusstichting.nl/organisatie/nieuws/gemeente-lansingerland-prijst-laurentius-initiatief-nieuwe-school-aan-bij-minister-slob-ikc-het-avontuur-sluit-het-beste-aan-op-onze-ambities-voor-wilderszijde/
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Teams is één van de meest gebruikte applicaties in het afgelopen jaar om onderwijs op 

afstand te kunnen realiseren en om in contact te zijn met leerlingen, collega's en ouders.  

Een groot deel van de collega’s geeft aan dat de komende 5 jaar ICT een steeds 

belangrijkere rol zal innemen binnen het onderwijs. 

 

 
Figuur 108 gebruik Teams tijdens de 2e lockdown 

Digitaal geletterde collega’s 

Om leerlingen te kunnen begeleiden digitaal geletterd te worden en ICT effectief in te zetten 

in het onderwijs wordt nadrukkelijk ingezet op ICT-vaardigheid van de collega’s. Hiertoe 

worden via onze huisacademie, Laurentius leert, diverse workshops, cursussen en webinars 

aangeboden. Hierdoor blijven collega’s hun digitale vaardigheden ontwikkelen.  

Een mooi voorbeeld hiervan is het webinar omtrent Office365 waarbij verschillende 

toepassingsmogelijkheden van Teams worden uitgelegd.  

 

Digitale geletterdheid stond voor onze ICT-coaches centraal. Tijdens de ICT-studiedagen is 

aandacht besteed aan de vier aspecten van digitale geletterdheid. Hierbij is de focus gelegd 

op implementatie binnen de school en inspiratie en motivatie van collega’s hiermee aan de 

slag te gaan binnen de lessen.  

 

Microsoft365-audit  

Onze Office365-omgeving is doorgelicht door een externe partij: Microsoft Gold Certified 

Partner. Uit deze audit is een adviesrapport gekomen met verbeterpunten op het gebied van 

beveiliging en AVG. Deze verbeterpunten hebben we samen met onze IT-beheerder 

geprioriteerd, ingepland en uitgevoerd. Een aantal punten is op de langere termijn 

geschoven, omdat die meer voorbereiding vergen en een grotere impact zullen hebben voor 

de eindgebruikers. Een voorbeeld hiervan is het kunnen synchroniseren van data uit 

Office365 met privé devices.  

 

Pentest 

In samenwerking met APS IT-diensten en Holm Security is meegedaan aan een 

beveiligingspilot voor primair onderwijs. Tijdens deze pilot zijn alle externe poorten en de 

websites doorgelicht op eventuele vulnerabilities (beveiligingsrisico’s). Deze zijn ingeschaald 

op medium, high en critical. Hieruit bleek met name de gebouwbeheersystemen een risico te 

vormen. Hierop hebben we met vaart ingezet op het afsplitsen van de 

gebouwbeheerssystemen op ons IT-netwerk. Dit zorgt ervoor dat bij een eventuele 
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succesvolle hack op een gebouwbeheerssysteem de hacker niet kan doordringen tot het IT-

netwerk van de school.  

 

Multi-Factor Authenticatie 

In 2021 is de laatste fase van de uitrol Multi-Factor Authenticatie uitgerold. Nu zijn alle 

accounts van collega’s voorzien van MFA: een inlogmethode waarbij een collega twee 

stappen succesvol moet doorlopen om toegang te krijgen tot Office365. 

 

Hardware  

Van vrijgekomen NPO-gelden wilden meerdere scholen op korte termijn devices voor 

leerlingen aanschaffen. Centrale inkoop van deze devices lag gezien de wenselijkheid van 

een snelle doorlooptijd minder voor de hand. Op basis van het Inkoopbeleid is decentrale 

inkoop toegestaan. Meervoudig onderhandse aanbestedingen werden tot dan toe op 

decentraal niveau heel weinig uitgevoerd, omdat op schoolniveau de drempel die hiervoor 

geldt niet snel wordt overschreden. Scholen hadden daarom voor deze aanschaffen 

handvatten nodig om zelfstandig meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedures uit te 

kunnen zetten. De inkoop- en contractmanager en de ICT-beleidsmedewerker hebben hier 

samen een handleiding inclusief formats voor scholen voor geschreven, hetgeen het 

decentraal inkopen van deze devices door de scholen mogelijk heeft gemaakt.  

Daar is door scholen dankbaar gebruik van gemaakt. Deze 

uitbreiding van devices heeft ervoor gezorgd dat in ons netwerk 

extra switches en accespoints zijn bijgeplaatst. 

 

Afgesproken is dat alle collega’s in 2022 beschikken over een 

eigen device. Afgelopen jaar is het gelukt een derde van onze 

collega’s te voorzien van een eigen device, waardoor nu twee 

derde van onze collega’s in het bezit zijn van een eigen device. 

De devices zijn aangeschaft via een Europese aanbesteding 

waarbij SIVON als winnaar naar voren is gekomen.  

 

 

De nieuw geleverde devices worden in Intune gehangen, waardoor ze vanuit de Cloud 

worden beheerd. Onze International School Delft en de collega’s op het bestuursbureau zijn 

inmiddels overgestapt op Intune. Hiermee zijn de eerste stappen gezet die nodig zijn om in 

de nabije toekomst de centrale server uit te faseren.  

 

Op school zijn alle devices van directie en administratie vervangen.  

 

Uitbreiding Glaslokaal 

De scholen in Rijswijk en Nootdorp zijn in dit kalenderjaar overgestapt van coax naar het 

glasvezelnetwerk van Stichting Glaslokaal Den Haag. Eén van de scholen in Rijswijk: 

Petrusschool, ligt te ver van de glasvezelring en is daarom nog niet overgestapt op 

glasvezel. Op de Petrusschool na, maken nu allen ressorterend onder laurentius gebruik van 

een glasvezelverbinding.  

 

Inkoop- & contractbeheer 
De Laurentius Stichting besteedt jaarlijks meerdere opdrachten aan, zowel meervoudig 

onderhands als Europees, afhankelijk van de contract- of opdrachtwaarde. Gezien het grote 

aantal contracten dat in 2021 op de aanbestedingskalender stond heeft de focus vooral 

gelegen in het ervoor zorgen dat contracten rechtmatig aanbesteed werden. Dat betekent 
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dat reeds in 2020 gestarte aanbestedingstrajecten afgerond werden, nieuw afgesloten 

contracten geïmplementeerd werden en nieuwe aanbestedingsprocedures zijn voorbereid en 

in de markt zijn gezet.   

 

Multifunctionals 

In 2019 is een Europese aanbesteding voor multifunctionele printers gestart. Door de 

coronamaatregelen, is de planning van deze aanbesteding wat uitgesteld en is in september 

2020 per 1 februari een overeenkomst met Canon is gesloten voor de duur van 60 maanden. 

De implementatie van dit contract verliep niet zonder problemen en nam de eerste drie 

maanden van 2021 in beslag waardoor de startdatum van het nieuwe contract iets later viel, 

namelijk op 1 april 2021. Vernieuwend aan deze overeenkomst is dat wordt gewerkt vanuit 

de Cloud, het printen en scannen gekoppeld is aan een persoonlijk account en 

netwerkprinters verleden tijd zijn.  

 

Externe inhuur 

In het 2e kwartaal van 2020 zijn we aangehaakt bij een groep van 29 schoolbesturen in de 

regio Rotterdam en Den Haag, die de handen ineen hebben geslagen in de zoektocht naar 

goede vervanging in het geval van uitval van leraren. Samen hebben we de inhuur van 

leraren, leraarondersteuners en onderwijsassistenten in het basisonderwijs en het speciaal 

onderwijs aanbesteed. 

Op 1 januari 2021 zijn de raamovereenkomsten, voortvloeiend uit de gezamenlijke 

aanbesteding, van start gegaan. Deze overeenkomsten hebben een initiële looptijd van twee 

jaar en lopen van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022. Daarna kunnen de 

raamovereenkomsten tweemaal met de duur van één jaar verlengd worden. 

De inkoop- en contractmanager en collega’s van HR, werken nauw samen om de gemaakte 

afspraken op te volgen. 

 

Meubilair  

In het eerste kwartaal is de Europese aanbesteding meubilair afgerond waarmee in het 

derde kwartaal van 2020 gestart was met de voorbereidingen. Per 1 juni 2021 is voor een 

maximale duur van zes jaar, een nieuwe raamovereenkomst afgesloten voor de aankoop 

van meubilair op de scholen. Mooi aan de nieuwe overeenkomst is de hoge kwaliteit van 

dienstverlening en de hoge kwaliteit van de producten tegen een aantrekkelijk tarief.  

 

Arbodienstverlening 

Na de zomervakantie is bij een vijftal arbodienstverleners een meervoudig onderhandse 

procedure voor arbodienstverlening uitgezet. De huidige arbodienstverlener gaat met 

pensioen waardoor de aanbesteding dient plaats te vinden. De krapte op de markt van 

arbodienstverleners is nijpend. Er is dan ook maar één inschrijving in deze procedure 

ontvangen. De inschrijving van deze partij is door het beoordelingsteam aan de hand van het 

vooraf aan partijen kenbaar gemaakte beoordelingskader beoordeeld, maar op basis van de 

lage score op kwaliteitsniveau en daarmee onvoldoende vertrouwen niet aan deze partij 

gegund. In 2022 zal zo snel mogelijk met een geschikte partij in onderhandeling worden 

gegaan voor het afsluiten van een nieuwe overeenkomst voor arbodienstverlening.  
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Financiën 
Balans 
De volgende opstelling is voor de analyse van de financiële positie, die is gebaseerd op de 

gegevens uit de balans (€ x 1.000). 

 

Op korte termijn beschikbaar  31-12-2021 31-12-2020 

Liquide middelen 17.278 9.465 

Vorderingen 4.650 5.366 

Kortlopende schulden -7.784 -7.707 

Werkkapitaal 14.144 7.124 
 

  

Vastgelegd op lange termijn   

Immateriële vaste activa 51 65 

Materiële vaste activa 8.188 7.599 

Financiële vaste activa 47 73 

Totaal vaste activa  8.286 7.737  
  

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 
22.430 14.861 

 
  

Deze financiering vond plaats met   

Eigen vermogen publiek 13.573 6.923 

Eigen vermogen privaat 529 200 

Voorzieningen 8.329 7.738  
22.430 14.861 

   

Balans (€ x 1.000) 31-12-2021 31-12-2020 

Activa   

Immateriële vaste activa 51 65  

Materiële vaste activa 8.188 7.599 

Financiële vaste activa 47 73 

Vorderingen 4.650 5.366  

Liquide middelen 17.278 9.465   
30.214 22.568  

Passiva   

Eigen vermogen publiek 13.573 6.923  

Eigen vermogen privaat 529 200  

Voorzieningen 8.329 7.738  

Kortlopende schulden 7.784 7.707   
30.214 22.568  

Tabel 6 balans 

Immateriële, materiële en financiële vaste activa 

De waarde van de immateriële en materiële vaste activa (vooruitbetaling licenties, aanschaf 

inventaris, ICT, gebouwen, overige bedrijfsmiddelen en leermethoden, na aftrek van 
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afschrijvingen) is per saldo met € 575K toegenomen. 

De totale investeringen in 2021 bedroegen € 2.174K. Hiervan is € 666K gefinancierd vanuit 

het NPO. Vanuit de reguliere bekostiging is € 1.508K geïnvesteerd. De investeringen in ICT 

zijn fors hoger dan begroot, grotendeels doordat het NPO de mogelijkheid gaf om 

digitalisering (ondersteunend aan het NPO-programma) te versnellen. De investeringen in 

leermiddelen zijn, zelfs inclusief het deel wat vanuit NPO-middelen aangeschaft is, lager dan 

begroot. Hier zien wat dat er steeds meer een verschuiving plaats vindt naar digitale 

leermiddelen (licenties) in combinatie met werkboekjes. 

 

Vorderingen 

De vorderingen zijn afgenomen met € 716K. De afname is met name toe te schrijven aan de: 

• lagere vordering huisvestingsprojecten op de verschillende gemeentes (€ 593K); 

• lagere compensatie transitievergoedingen (€ 57K); 

• hogere te ontvangen subsidie OCW (€ 230K); 

• lagere vooruit ontvangen kosten (€ 259K)  

 

De lagere vordering huisvestingsprojecten wordt voornamelijk veroorzaakt door de hoge 

vordering eind 2020 op de gemeente Delft inzake de renovatie van de Cornelis Musius. 

In 2021 is de vordering op het UWV gedaald, er zijn in 2021 minder transitievergoedingen 

uitbetaald. De vooruit ontvangen kosten zijn lager doordat er in 2021 minder facturen 

verwerkt zijn die (deels) betrekking hebben op het volgende boekjaar dan in 2020. 

 

Liquide middelen 

Uit het kasstroomoverzicht is af te lezen welke posten de stand van de liquide middelen 

hebben beïnvloed. De toename ten opzichte van 2020 wordt grotendeels door het hoge 

resultaat veroorzaakt. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen kan, uitgezonderd stelselwijzigingen, alleen wijzigen door het resultaat. 

De toename van het eigen vermogen bedraagt € 6.979K en is gelijk aan het behaalde 

resultaat in 2021. Binnen het vermogen is een bestemmingsreserve NPO gevormd van € 

1.594K. Het eigen vermogen dient voor de dekking van de risico’s en financiering van 

materiële vaste activa. 

 

Voorzieningen 

De stand van de voorzieningen ten opzichte van 2020 is toegenomen met € 591K. De 

voorziening onderhoud is gestegen met € 653K. Deze stijging wordt verklaard doordat er in 

2021 veel onderhoud vergoed is vanuit de gemeente. Ook is er op basis van de 

geactualiseerde meerjarenonderhoudsplannen van de locaties besloten om cyclisch 

onderhoudslasten lager dan € 7.500 exclusief btw niet meer ten laste te brengen van de 

voorziening onderhoud. Dit resulteert in een stijging van de onderhoudskosten en een daling 

in de onttrekking van de onderhoudsvoorziening. 

De personele voorzieningen zijn met € 62K gedaald. Deze daling wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de voorziening langdurig zieken, veroorzaakt door een daling van het 

aantal langdurig zieken dat naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zal zijn om 

werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.  
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Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2020 toegenomen met € 77K. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door:  

• Lagere stand van de crediteuren (€ 83K); 

• hogere belastingen en pensioenen (€ 373K); 

• hogere schuld inzake pensioenen (€ 84K); 

• hogere vakantiegeld reservering (€ 135K); 

• lagere te besteden subsidie OCW (€ 597K); 

• hogere schuld gemeente (€ 99K); 

• hogere overlopende passiva ( € 81K)  

 

De crediteuren dalen voornamelijk doordat een grote factuur van de gemeente Rijswijk vorig 

jaar per jaareinde nog niet betaald was. In 2021 is deze factuur eerder ontvangen en 

daardoor ook betaald binnen het boekjaar. 

De hogere schulden inzake de salaris gerelateerde posten houden direct verband met de 

hogere salariskosten (indexatie en meer personeel per jaareinde) in combinatie met de 

uitbetaling van de cao-stijging (met terugwerkende kracht over heel 2021) en 

arbeidsmarkttoelage in december 2021. 

De daling van de te besteden subsidie OCW wordt veroorzaakt doordat het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma (IOP), de zijinstroom subsidie en teambeurs allen zijn ingezet in 

2021. Daartegenover staat een stijging van de subsidie RAP-lerarentekort (€ 130K). 

De hogere schuld gemeente zit vooral in een in 2021 ontvangen subsidie van de gemeente 

Den Haag die niet besteed is en een onderbesteding van een subsidie 2020 van de 

gemeente Den Haag die nog afgerekend moet worden (beide SKPZ Den Haag). 

Overlopende passiva stijgen voornamelijk doordat er meer ouderbijdragen vooruit zijn 

ontvangen ten opzichte van voorgaand jaar. 
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Staat van baten en lasten 
De volgende opstelling dient voor de analyse van het resultaat, dat is gebaseerd op de 

gegevens uit de staat van baten en lasten.  

 

€ x 1.000 2021 2021 Verschil 

Baten 
 

Begroting 
 

Rijksbijdragen 67.622 58.715 8.907 

Overige overheidsbijdragen 3.415 3.007 408 

Overige baten 4.491 4.199 292 

Totaal baten 75.528 65.921 9.607  
 

 
 

Lasten  
 

 

Personele lasten 54.720 53.660 1.060 

Afschrijvingen 1.598 1.601 -1 

Huisvestingslasten 5.145 4.944 201 

Overige instellingslasten 7.024 5.512 1.512 

Totaal lasten 68.378 65.717 2.770  
 

 
 

Saldo baten en lasten 7.042 204 6.838  
 

 
 

Financiële baten en lasten en VPB -63 -53 -10  
 

 
 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 6.979 151 6.828 

Tabel 7 staat van baten en lasten 

Baten 

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen zijn in 2021 € 8.907K hoger dan begroot.  

Door indexering en de cao-stijging is de lumpsum bekostiging OCW, zoals we vrijwel jaarlijks 

zien, hoger uitgekomen dan begroot. Daarnaast is er sprake van een aantal aanvullende 

subsidies, veelal in het kader van Corona, die bij het opstellen van de begroting nog niet of 

slechts deels bekend waren: 

- NPO, IOP en EHK (totaal € 6.146K); 

- asielzoekers en overige vreemdelingen (€ 470K meer dan begroot); 

- arbeidsmarkttoelage (€ 296K, niet begroot); 

- hogere inkomsten samenwerkingsverbanden (€ 577K) 

- extra middelen G5 gemeenten (€ 228K) 

 

Door de Coronacrisis komen er veel extra middelen vrij:  

- NPO 2021-2022 (en 2022-2023); 

- Inhaal en ondersteuningsprogramma (IOP)  

- Extra hulp voor de klas (EHK) 

- Achterstandenbeleid Rijswijk en Delft (opgenomen onder de Overige 

overheidsbijdragen) 

Het is een enorme uitdaging om met het weer opkomende lerarentekort hier goed invulling 

aan te geven. We sturen nu vooral op de looptijden van de subsidies (wat moet wanneer, 

niet alles kan tegelijk) en de plannen (wat willen we en wat kunnen we met de handen die we 

hebben). Voor het deel van het NPO 2021 is een bestemmingsreserve gevormd. 

Daarnaast is naar aanleiding van het NPO de regeling bijzondere bekostiging asielzoekers 

en overige vreemdelingen verruimd. Door de verruiming kunnen scholen extra ondersteuning 
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bieden aan asielzoekers en overige vreemdelingen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn. 

Daarnaast heeft de ISD voor het eerst deze bekostiging aangevraagd. Totaal heeft dit een 

positief effect van € 470K t.o.v. de begroting. 

Voor de komende 2 schooljaren komt er een arbeidsmarkttoelage voor schalen met een 

hoge achterstandsscore beschikbaar. Voor een zestal scholen is voor het schooljaar 2021-

2022 een arbeidsmarkttoelage van € 711K beschikbaar gekomen, € 296K is verantwoord in 

2021. Dit komt neer op een toelage van gemiddeld zo’n 7,5% per school. 

De inkomsten van de samenwerkingsverbanden zijn hoger dan begroot. Dit wordt deels 

veroorzaakt doordat er meer arrangementen zijn beschikt dan waar in de begroting rekening 

mee is gehouden (hier staan echter ook hogere kosten tegenover, effect op het resultaat 

verwaarloosbaar). Daarnaast zijn er extra gelden beschikbaar zijn gesteld door de 

samenwerkingsverbanden voor het verbeteren van de zorg op de school en heeft onze SBO 

een bedrag van € 80K ontvangen voor het opzetten van een twice exceptionals groep. 

Voor de G5 gemeenten zijn extra middelen beschikbaar gesteld door het ministerie om het 

leraren tekort terug te dringen. Hiervoor hebben de Haagse scholen van de stichting € 228K 

beschikbaar gekregen.  

 
Overige overheidsbijdragen 

De toegekende gemeentelijke subsidies zijn € 408K hoger dan begroot. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt doordat de uiteindelijke toegekende subsidie van gemeente Delft 

en Rijswijk voor onderwijsachterstandenbeleid is verhoogd met € 250K. 

Daarnaast zijn er een aantal kleinere verschillen ten opzichte van de begroting. De 

klokuurvergoeding van de ISD was niet opgenomen in de begroting (€ 36K), de vergoeding 

voor de vakantiescholen zijn in de loop van 2021 aangevraagd en niet opgenomen in de 

begroting (€ 58K), nieuwkomers vergoeding gemeente Den Haag zijn in 2021 aangevraagd 

(€ 39K). Daar tegenover is de schakelklas regeling komen te vervallen, deze was voor € 85K 

opgenomen in de begroting.  

 

Overige baten 

De overige baten komen € 292K hoger uit dan begroot. Door de Corona maatregelen zien 

we dat de incidentele verhuur vanuit (sport-) verenigingen minder groot is, waardoor deze 

inkomsten lager uitkomen (-€ 84K). Extra inkomsten ESF zorgen ervoor dat de overige baten 

echter € 93K hoger dan begroot uitkomen.   

De ouderbijdragen binnen de scholen zijn€ 88K hoger dan begroot, dit komt deels door het 

leerlingaantal en deels door een verhoging van de bijdragen. Daarnaast zien we binnen de 

opvang een positief verschil van € 15K ten opzichte van de begroting. Bij Lansingerland, 

Delft en IKC de Gouden Griffel zien we een positief verschil van € 118K door meer groei dan 

verwacht werd. Daar tegenover staat de opheffing van Midden-Delfland (- € 68K) en een 

gestopte locatie in Den Haag (- € 23K). Tot slot zijn er diverse incidentele bedragen 

ontvangen (gezonde school, groen schoolplein, sprankelbank e.d.) waar in de begroting 

geen rekening is gehouden. 

 

Lasten 

Personele lasten 

De totale personele lasten zijn € 1.060K hoger dan begroot.  

Hiervan zit € 2.061K in de lonen en salarissen, wat veroorzaakt wordt door de cao-stijging, 

arbeidsmarkttoelage en meer personeel (deels door de verschillende Corona subsidies).  

De mutatie van de voorziening langdurig zieken € 163K lager dan begroot (er was een 

dotatie begroot, waar in werkelijkheid een vrijval heeft plaatsgevonden). Er heeft minder 

inhuur van personeel plaatsgevonden (€ 372K). Binnen het onderwijs is er minder ingehuurd 
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bij ziekte of andere vervangingen, maar is er wel sprake geweest van inhuur directie waar in 

de begroting geen rekening gehouden was. Binnen de opvang zien we een verschuiving van 

het invullen van de vacatures door vast personeel in plaats van inhuur derden. Door de 

Corona maatregelen zijn de scholing en schoolbegeleidingskosten lager dan begroot (€ 

208K), daarnaast zijn scholingskosten die ten laste van de Corona subsidies gemaakt zijn 

onder de projectkosten verantwoord. Onder de overige personeelskosten zijn er minder 

kosten voor zij-instromers gemaakt (minder instroom dan verwacht) en is vrijwel geen sprake 

geweest van calamiteiten (€ 82K lager dan begroot). 

 

Afschrijvingen 

Ondanks hoger investeringen in materiele vaste activa zijn de afschrijvingslasten 

overeenkomstig het bedrag wat hiervoor begroot is. Dit zit enerzijds in het moment van 

investeren (later in het jaar) en een verschuiving tussen de activasoorten en daarmee 

afschrijvingstermijn. 

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 201K hoger dan begroot. Dit betreft voor € 240K 

onderhoudskosten. Deels wordt dit veroorzaakt door hogere jaarlijkse onderhoudskosten 

(bijvoorbeeld de installatie bij de Cornelis Musius). Daarnaast kunnen door gewijzigde 

veronderstellingen bij de opbouw van de voorziening groot onderhoud minder 

onderhoudskosten ten laste van de voorziening gebracht worden. Kosten voor energie en 

water zijn € 74K lager uit dan begroot. De begroting is hier uit voorzichtigheid wat hoger 

opgenomen, de realiteit is meegevallen. De overige huisvestingslasten komen € 58K hoger 

uit dan begroot. Dit zit vooral in extra uitgaven voor de schoolpleinen / tuin. Door een 

toename aan groene schoolpleinen nemen hier ook de kosten toe.  

 

Overige instellingslasten 

De overige instellinglasten zijn € 1.512K hoger dan begroot. Doordat de kosten voor Capisci 

niet waren opgenomen in de begroting van de Laurentius stichting, komen de kosten voor 

administratie en beheer € 33K hoger uit. Daarnaast worden er extra werkzaamheden bij het 

PMOS afgenomen door de Stichting Kinderspeelzalen. Deze werkzaamheden werden 

voorheen verricht door een eigen administrateur. 

De accountantskosten komen € 22K hoger uit dan begroot door nakomende kosten uit 2020 

en specifieke controles gemeentelijke subsidies. 

De leermiddelen komen € 365K hoger uit dan begroot door overgang naar licenties en 

overgang naar Snappet (hierdoor lagere investeringen in leermiddelen). Daartegenover 

staan lagere beheerkosten ICT door latere aanbesteding en uitstel van bepaalde ICT-

projecten. De projectlasten zijn € 1.160K hoger dan begroot, voor een groot deel betreft dit 

kosten die gemaakt zijn ten laste van de verschillende Corona subsidies en hogere kosten 

voor arrangementen (baten voor arrangementen stijgen ook).  

 

Door de samenloop van de verschillende aanvullende subsidies en het lerarentekort nemen 

de kosten niet evenredig toe, wat een hoog resultaat voor 2021 tot gevolg heeft. Waar 

mogelijke is extra personeel aangetrokken en daarnaast zijn er keuzes gemaakt in de taken 

van het personeel om de programma’s van de verschillende subsidies toch uit te kunnen 

voeren. Binnen het NPO vormen we een bestemmingsreserve om het mogelijk te maken dit 

geld goed te kunnen volgen en langer over de tijd in te kunnen zetten. 
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Financiële kerncijfers   
Op grond van de kengetallen is er net als voorgaande jaren sprake van een sterke financiële 

positie. De financiële positie is volgens de maatstaf van het ministerie voldoende om 

eventuele tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen is toereikend.  

 

Balans (€ x 1.000) 2021 2020 2019 

Activa    

Immateriële vaste activa 51 66  80  

Materiële vaste activa 8.188 7.599  7.470  

Financiële vaste activa 47 73  0 

Vorderingen 4.650 5.366  4.716  

Liquide middelen 17.278 9.465  9.255   
30.214 22.568  21.521  

Passiva    

Eigen vermogen publiek 13.573 6.923  7.566  

Eigen vermogen privaat 529 200  380  

Voorzieningen 8.329 7.738  6.490  

Kortlopende schulden 7.784 7.707  7.086  

 30.214 22.568  21.521  

    

Staat van baten en lasten (€ x 1.000)    

Baten    

Rijksbijdragen 67.622 59.322 57.126 

Overige overheidsbijdragen 3.415 3.020 3.249 

Overige baten 4.491 4.023 4.127 

 75.528 66.365 64.502 

Lasten    

Personele lasten 54.720 54.856 51.420 

Afschrijvingen 1.598 1.562 1.519 

Huisvestingslasten 5.145 5.219 4.863 

Overige instellingslasten 7.024 5.611 5.844 

Totaal lasten 68.486 67.249 63.646 

    

Saldo baten en lasten 7.042 -884 856 

Financiële baten en lasten -63 61 -39 

Resultaat 6.979 -823 817 
Tabel 8 financiële positie 

Kengetallen 2021 2020 2019 
Signalerings- 

waarde 

Solvabiliteit 74,24% 65,85% 67,08% <30% 

Liquiditeit 2,82 1,92 1,97 < 0,75 

Huisvestingsratio 7,51% 7,76% 7,64% >10% 

Weerstandsvermogen 18,67% 10,73% 12,32% <5% 

Rentabiliteit 9,24% -1,24% 1,28% <-10% 

Bovenmatig publiek eigen vermogen 1,13 0,63 0,71 > 1,00 
Tabel 9 kengetallen 

Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet 
worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 
Indien het eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover de totale 
passiva, is de norm 30%. Hier zit de solvabiliteit ruim boven. 



50 
 

 
Liquiditeit 
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de 
vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden. Dit cijfer geeft aan in welke 
mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan zonder dat de 
continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht. In het algemeen wordt een norm 
van 0,75 voldoende geacht. Deze norm wordt ruim gehaald. 
 
Huisvestingsratio 
De huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de huisvestingslasten plus de 
afschrijvingen ten opzichte van de totale lasten. Een ratio lager dan de norm geeft aan dat er 
niet bovenmatig veel aan de huisvestingsfaciliteiten wordt uitgegeven. De norm is 10%, de 
afgelopen jaren laten een stabiel percentage zien wat onder deze norm ligt. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de 
opgetelde totale en financiële baten. De norm is minimaal 5%. Hier ligt het 
weerstandvermogen ruim boven. De stijging in 2021 wordt veroorzaakt door het relatief hoge 
resultaat veroorzaakt door veel aanvullende baten (voornamelijk IOP, EHK, NPO), waarbij de 
lasten niet evenredig zijn gestegen. 
 
Rentabiliteit 
Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen de winst en de baten die tot deze 
winst hebben geleid. In het bedrijfsleven heeft de rentabiliteit een andere betekenis dan voor 
een schoolbestuur, waar het rendement vaak wordt gemeten aan de hand van resultaten van 
leerlingen. Het ministerie kijkt over het algemeen naar de rentabiliteit over een periode van 3 
jaar (of langer). Hierbij houdt men een signaleringsgrens van 0% aan.  
De bovenstaande tabel toont de rentabiliteit voor een periode van 1 jaar, waarbij een norm 
van -10% geldt. De rentabiliteit blijft hier ruim boven. 
 
Bovenmatig publiek eigen vermogen 
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2020 een nieuwe formule ontwikkeld voor het 
berekenen van een signaleringswaarde voor de bovengrens van de reservepositie van de 
besturen in alle onderwijssectoren. De Inspectie benadrukt daarbij dat deze 
signaleringswaarde voor het eigen vermogen geen norm is, maar een startpunt voor een 
gesprek. Een bestuur kan immers goede redenen hebben om tijdelijk meer eigen vermogen 
aan te houden dan de signaleringswaarde. De signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen 
vermogen is dan (0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27) + (boekwaarde resterende 
materiële vaste activa) + (omvangafhankelijke rekenfactor 15x totale baten). Een ratio boven 
1,00 is bovenmatig. De stijging in 2021 wordt veroorzaakt door het relatief hoge resultaat 
veroorzaakt door veel aanvullende baten (voornamelijk IOP, EHK, NPO), waarbij de lasten 
niet evenredig zijn gestegen. Hierdoor stijgt deze ratio boven de signaleringswaarde. Als de 
bestemmingsreserve NPO uit de berekening wordt gehaald komt de ratio voor 2021 uit op 
1,00, wat gelijk is aan de signaleringswaarde. 
 
Toelichting kengetallen 
Jaarlijks wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen kritisch bezien. Het beleid van het 
bestuur is erop gericht om de vermogenspositie in balans te brengen met de noodzaak om 
tegenvallers en risico’s op te kunnen vangen en daarmee de toekomst van de stichting 
blijvend te garanderen. 
Bovenstaande kengetallen van de Stichting voldoen alle ruim aan de norm. Binnen de 

Stichting is geen sprake van bovenmatig eigen vermogen, als de bestemmingsreserve voor 

 
15 0,05 voor besturen met totale baten van € 12 miljoen en hoger. 
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NPO buiten beschouwing gelaten wordt. Hieruit kan worden geconcludeerd worden dat de 

Stichting financieel gezond is en voldoende middelen in het onderwijs investeert. 

 

Overige 
Allocatie van middelen en onderwijsachterstandenbeleid 
Het ministerie van OCW berekent op basis van BRIN-nummer de beschikbare subsidie 
inclusief onderwijsachterstanden. De Laurentius Stichting kent de middelen aan de scholen 
toe conform OCW, minus:  

• Een afdracht voor het stichtingskantoor (voornamelijk personele kosten en 

huisvesting);  

• een afdracht voor het dragen van de collectieve lasten (ICT, onderhoud, 

administratieve lasten, personeel (voornamelijk Arbo, tegemoetkomingen verlof en 

ziekte, HR doelgroep beleid, Laurentius Leert, werving) en onvoorzien); 

• een vermindering voor de daling of een verhoging voor de groei van het aantal 

leerlingen in de loop van een schooljaar.  

 

De lumpsummiddelen inclusief onderwijsachterstanden worden ingezet om de formaties en 
groepen op de scholen zodanig te faciliteren dat er voldoende kwaliteit gewaarborgd kan 
worden. De gemeente Den Haag, Delft, Rijswijk en Midden-Delfland stellen middelen ter 
beschikking via hun desbetreffende onderwijsbeleid. De middelen worden aangevraagd door 
de school en in hun geheel toegekend aan de school. 
 

De allocatie van middelen en afdrachten zijn vastgelegd in het financieel beleidskader, wat in 
overleg met de directeuren wordt opgesteld. De GMR geeft advies, de RvT verleent 
instemming en het college van bestuur stelt het financieel beleidskader vast. 
 

Inzet werkdrukmiddelen 
Door alle directies is in overleg met het team en de MR een werkverdelingsplan opgesteld 
waar de inzet van de werkdrukmiddelen zijn vastgesteld. De middelen zijn ingezet voor extra 
handen in de klas en ondersteuning van de schoolorganisatie (personele lasten).  

Bestedingscategorie   Besteed bedrag  (€ x 1.000) 

Personeel 2.173 

Materieel - 

Professionalisering - 

Overig - 
Tabel 10 inzet werkdrukmiddelen 

Daarnaast wordt er op de scholen kritisch gekeken naar hoe zaken anders en slimmer 
georganiseerd kunnen worden en waar mogelijk met kleinere klassen gewerkt kan worden. 
 
Convenantmiddelen Praktijkschool 

In het kader van het convenant ‘Aanpak lerarentekort’ zijn extra middelen ontvangen voor het 

praktijkonderwijs. Voor de inzet van de middelen is aanpak bepaald die met het team en in 

de MR zijn besproken. De middelen zijn ingezet voor extra formatie, bijvoorbeeld voor 

emotionele remediëring, en begeleiding startende leerkrachten.  

 
Inzet prestatiebox 
In 2021 (tot en met juli 2021) is evenals voorgaande jaren aanvullende financiering 
ontvangen van het Rijk uit de ‘Prestatiebox’. Met ingang van schooljaar 2021-2022 is de 
prestatiebox komen te vervallen.  
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Deze middelen zijn volgens de 4 actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord met name 
ingezet voor talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame 
onderwijsverbetering, professionele scholen en doorgaande ontwikkellijnen. Daarnaast zijn 
de eerder ingezette trajecten op o.a. kunst en cultuur (zoals Kunstmenu en het inrichten van 
nieuwe Vindplaatsen), techniek en kwaliteitsverbetering gecontinueerd of verder uitgebreid.  

Zo is een deel van deze middelen ingezet voor teamtrainingen en cursussen voor 
leerkrachten en MT-leden in het kader van het verder professionaliseren van de teams. 
Hierbij stonden het verhogen van de opbrengsten centraal. Er is geïnvesteerd in 
kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement om de kwaliteit van het onderwijs verder te borgen. 
Er is meer doorgepakt op de eigen aspecten van kwaliteit en ambities. Enkele scholen zijn 
bezig met het versterken van de basiskwaliteit. Bij al deze activiteiten stonden 
professionalisering van leraren en schoolleiders, opbrengstgericht werken, beter presteren 
en ambitieuze leercultuur, bèta en techniek, excellente en hoogbegaafde leerlingen centraal. 
Net als bij de kwaliteitsagenda is er sprake van een sterke overlap tussen onze eigen doelen 
en de doelen uit de prestatiebox. Daarom hebben wij deze middelen mede ingezet als 
ontwikkelingsgelden in de school. Direct dan wel indirect bekostigen wij daarmee het 

realiseren van genoemde doelen. 

Treasurybeleid en -verslag 2021 
Voor het treasurybeleid gelden de volgende algemene doelstellingen:  
1. voldoende liquiditeit; 
2. lage financieringskosten; 
3. risicomijdende uitzettingen; 
4. kosteneffectief betalingsverkeer; 
5. beheersen en bewaken financiële risico’s. 
 

In 2021 is het treasury herschreven, waarbij als basis de handreiking treasurystatuut van de 
PO-Raad gehanteerd is. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in het beleid. 
Daarnaast is in 2021 de overstap naar Schatkistbankieren gemaakt. 
 
Het vermogensbeheer binnen de stichting wordt gevoerd door het college van bestuur. De 
overtollige liquide middelen zijn in 2021 op de rekening van Schatkistbankieren geplaatst. De 
stichting voldoet in 2021 aan de voorwaarden vastgesteld in het treasurystatuut. Dit 
treasurystatuut voldoet aan de regeling beleggen, lenen en derivaten die sinds 15 juni 2016 
van toepassing is op onderwijsinstellingen. De Laurentius Stichting maakt geen gebruik van 
financiële instrumenten. 

Toelichting investeringsbeleid 
Het investeringsbeleid gaat uit van gedegen investeringsplannen voor bijvoorbeeld ICT, 
meubilair, onderwijsleerpakketten en gebouwen en terreinen. Daarbij wordt een onderscheid 
gemaakt naar nieuwe en vervangingsinvesteringen. Financieel wordt getoetst of de 
afschrijvingslasten passen binnen het budgettaire kader en of de investeringen mogelijk zijn 
gezien de liquiditeitspositie. De investeringen worden opgevolgd binnen de planning & 
controlcyclus van Laurentius Stichting. De investeringen zijn veelal onderdeel van contracten 
die aanbesteed worden. We zien dat investeringen in onderwijsleerpakketten afnemen 
doordat er meer gebruik gemaakt gaat worden van licenties. Laurentius Stichting is geen 
economisch eigenaar van de schoolgebouwen. Nieuwbouw en ingrijpende verbouw van 
scholen wordt vergoed door de gemeenten. Om die reden vindt over deze projecten overleg 
met de gemeente plaats over de noodzakelijke werkzaamheden en de financiering daarvan. 
Het bestuursbureau/facilitaire zaken verricht het projectbeheer van deze projecten. Waar 
mogelijk vinden investeringen in energiebesparende maatregelen plaats met een 
terugverdienperiode of aanvullende garanties door de gemeenten ten aanzien van de 
investering door Laurentius Stichting. 
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Toekomstparagraaf 

In het kader van regelgeving van het ministerie van OC&W dient elk jaarverslag een 

paragraaf te bevatten waarin relevante zaken worden gemeld die een relatie hebben met de 

risicobeheersing. In de toekomstparagraaf zijn de cijfers weergegeven van de Laurentius 

Groep. De grondslag voor de gegevens van de toekomstparagraaf is de meerjarenbegroting 

2022-2026, balans (en daarmee ook kengetallen) gecorrigeerd voor de eindbalans van 2021. 

 
Financieel continuïteitstoezicht van de Inspectie 
Het financieel toezicht van de Inspectie heeft twee toezicht arrangementen: 

1. Basistoezicht: het toezicht beperkt zich tot de jaarlijkse risicoanalyse aan de hand 
van de jaarcijfers; 

2. aangepast financieel continuïteitstoezicht: de financiële continuïteit van het 
onderwijs is binnen afzienbare termijn in het geding. De inspectie vraagt het 
bestuur een verbeterplan op te stellen en volgt de uitvoering daarvan met een 
intensiteit passend bij de ernst van de situatie. 

 
De door de Inspectie gehanteerde financiële risicoanalyse is verscherpt. De gehanteerde 
indicatoren voor het primair onderwijs worden hieronder weergegeven met ter vergelijking de 
uitkomst van dezelfde indicatoren, zoals deze berekend worden voor de Laurentius Stichting. 
 
Indicatoren Inspectie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Signalerings- 
 

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting  waarde 

Solvabiliteit 74,24% 72,41% 73,09% 72,85% 72,90% 73,73% <30% 

Liquiditeit 2,82  2,54   2,67   2,67   2,75   2,97  < 0,75 

Huisvestingsratio 7,51% 7,52% 7,74% 7,92% 7,94% 8,01% >10% 

Weerstandsvermogen 18,67% 18,72% 20,17% 20,59% 20,56% 21,80% <5% 

Rentabiliteit 9,24% -0,25% 0,99% -0,50% -0,02% 1,34% <-10% 

Bovenmatig publiek 
eigen vermogen 

1,13  1,03   1,10   1,11   1,16   1,32  > 1,00 

Tabel 11 indicatoren inspectie 

Op basis van de bovengenoemde indicatoren is het basistoezicht van toepassing en hoeft 
niet gevreesd te worden dat de continuïteit van de Stichting in het geding is. 
 
Vanaf 2021 komt het bovenmatig publiek eigen vermogen boven de signaleringswaarde. Dit 
wordt veroorzaakt door het relatief hoge resultaat veroorzaakt door veel aanvullende baten 
(voornamelijk IOP, EHK, NPO), waarbij de lasten niet evenredig zijn gestegen. Als de 
bestemmingsreserve NPO uit de berekening wordt gehaald komt de ratio voor 2021 uit op 
1,00, wat gelijk is aan de signaleringswaarde.  
 
De huidige ratio’s zijn (meer dan) gezond te noemen. Naar de toekomst toe zien we echter 
wel een aantal ontwikkelingen die naar verwachting een negatief effect op het resultaat (en 
vermogen) zullen hebben, maar gezien de onzekerheid nog niet financieel zijn meegenomen 
in de begroting. Zodra er meer inzicht is op de impact van de wijziging van de waardering 
van de onderhoudsvoorziening, de modernisering van het participatiefonds en de benodigde 
financiële investering in het aantrekken en behouden van onderwijspersoneel zullen ook de 
ratio’s nader bekeken worden. Dit zal naar verwachting een nadelig effect hebben op de ratio 
bovenmatig publiek vermogen. 
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Leerlingontwikkeling 
 
Leerlingaantallen 

  
Prognose Prognose Prognose Prognose 

 
1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025 

Leerlingen jonger 8 jaar 4.300 4.218 4.263 4.293 4.296 4.343 

Leerlingen 8 jaar en ouder 4.344 4.338 4.272 4.232 4.253 4.202 

  8.644 8.556 8.535 8.525 8.549 8.545 

SBO 132 152 150 150 150 150 

Praktijk (VO) 163 160 160 160 160 160 

Aantal leerlingen 8.939 8.868 8.845 8.835 8.859 8.855 

Tabel 12 leerlingaantallen 

Het verloop van het aantal leerlingen toont een vrij stabiel beeld. Na een aantal jaren van 
lichte daling voorzien we richting 2024 weer een stijging. Per individuele school zien we hier 
wel een wisselend beeld. Scholen die sterk stijgen (> 40 tussen 2021 en 2025) zijn de Pius 
X, de Piramide, de Gabriëlschool, de Mgr. Bekkersschool en de Gouden Griffel. Scholen die 
sterk dalen (> 40 leerlingen tussen 2021 en 2025) zijn de st. Jozefschool, de Mariaschool 
Den Hoorn, de Willibrord en de Christoffel. We kijken scherp naar de oorzaken hiervan, 
veelal zit dit in demografische factoren. Naast een vraagstuk rondom personeel (en vooral 
het behouden van personeel binnen de Stichting) ontstaan hier ook vraagstukken rondom 
huisvesting (leegstand). Bij deze krimp wordt de algemene lijn gevolgd om de formatie aan te 
passen aan het leerlingaantal.  
Uitgangspunt hierbij is dat in de basis per 25 leerlingen een groepsleerkracht bekostigd kan 
worden. Er wordt (deels) afgeweken van deze lijn als voorzien wordt dat er een potentie tot 
leerling groei inzit door toepassing van een wijk overstijgend onderwijsconcept (Mgr. 
Bekkersschool en Cornelis Musiusschool), er een bijzondere opdracht ligt (scholenschuif in 
Tanthof) of indien er extra middelen zijn die kleinere klassen kunnen bekostigen 
(achterstandsgelden of niet besteed NPO-geld na 2022-2023). Gezien het lerarentekort is de 
verwachting dat er stichting breed geen sprake zal zijn van boventalligheid. 
 
In de onderstaande tabel is de verhouding weergegeven over de onderbouw en bovenbouw 
van de leerlingen. Dit beeld is goed te noemen. 
 

 
Figuur 19 leerlingen 
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Formatieontwikkeling (onderwijs) 

FTE 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025 

DIR 40 42 42 42 42 

OP 514 512 491 474 466 

OOP 136 139 122 121 120 

Totaal 690 692 655 637 628 

Waarvan NPO 42 69    

Tabel 13 formatie 

Er is een duidelijk beeld dat de formatie in 2021 en 2022 hoger is door het NPO. Vanaf 2023 
stabiliseert dit redelijk, deels loopt inzet op NPO-geld nog door. Vanaf 2024 en 2025 loopt de 
formatie terug. Dit wordt veroorzaakt door natuurlijk verloop (pensioenen) en door 
taakstellingen per school waar de leerlingen teruglopen. Naar verwachting zitten er voor het 
schooljaar 2025-2026 (gezien het leerlingaantal) nog wat verborgen (niet opgenomen) 
vacatures in de begroting. Gezien het lerarentekort verwachten we stichting breed dat er 
geen sprake zal zijn van boventalligheid. De uitdaging is om de interne mobiliteit goed te 
organiseren en leerkrachten voor de Stichting te behouden. 
 
Balansontwikkeling 

€ x 1.000 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 
Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

Activa       

Immateriële vaste activa 51  40   29   18   7   -    

Materiële vaste activa 8.188  9.006   8.707   8.430   7.781   6.972  

Financiële vaste activa 47  47  47 47 47 47 

Vorderingen 4.650  1.926   1.926   1.926   1.926   1.926  

Liquide middelen 17.278  19.080   20.159   20.173   20.883   22.678   
30.214  30.100  30.868 30.594 30.644 31.623 

Passiva       

Vermogen publiek  13.573  13.256 13.825 13.361 13.216 13.996 

Vermogen privaat  529   665   799   923   1.052  1.185 

Voorzieningen  8.329   8.395  8.461 8.527 8.593 8.659 

Kortlopende schulden  7.784   7.784   7.783   7.783   7.783   7.783  
 30.214   30.100  30.868 30.594  30.644  31.623 

Tabel 14 balansontwikkeling 

Balans 

De materiële vaste activa worden gefinancierd met het eigen vermogen en een gedeelte 

vanuit de voorzieningen. De financiering vanuit de voorzieningen kan een probleem zijn als 

er teveel aan de voorzieningen wordt onttrokken.  

 

De vermogenspositie van de Laurentius zal in 2022 afnemen. Enerzijds is dit het gevolg van 
de afboeking van de vordering op OCW, anderzijds verwachten we in 2022 een positief 
resultaat vanuit (wat we waar het NPO middelen betreft middels de vorming van een 
bestemmingsreserve later zullen inzetten).  
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Resultaatontwikkeling en segmentatie 

€ x 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 2026  
 Werkelijk   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting  

Baten 
      

Rijksbijdragen  67.622   65.047   63.534   60.402   60.386   60.690  

Overige overheidsbijdragen  3.415   3.631   3.426   3.408   3.408   3.408  

Overige baten  4.491   4.224   4.215   4.250   4.274   4.300   
 75.528   72.902   71.175   68.060   68.068   68.398  

Lasten       

Personele lasten  54.720   58.251   56.548   55.082   54.801   54.288  

Afschrijvingen  1.598   1.600   1.592   1.570   1.566   1.490  

Huisvestingslasten  5.145   5.493   5.453   5.412   5.405   5.401  

Overige instellingslasten  7.024   7.700   6.838   6.294   6.272   6.265   
 68.486   73.044   70.431   68.358   68.044   67.444   

      

Saldo baten en lasten 7.042  -142   744   -298   24   954   
      

Financiële baten en lasten en 
VPB 

                   
-63          -39      -41  

                 
-42  

                 
-41  

                 
-41   

      

Resultaat                 
6.979  -181  

              
703  

                
-340  

                 
-16  

                 
913  

Tabel 15 resultaatontwikkeling 

 € x 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

   Werkelijk   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting   Begroting  

Baten             

Laurentius scholen  71.161   68.377   66.639   63.511   63.495   63.797  

Kinderspeelzalen en IKC’s  4.367   4.525   4.536   4.548   4.574   4.601  

   75.528   72.902   71.175   68.059   68.069   68.398  

Lasten 
      

Laurentius scholen  64.579   68.694   66.070   63.975   63.639   63.017  

Kinderspeelzalen en IKC’s  3.971   4.389   4.402   4.424   4.446   4.468  

 Resultaat  68.550   73.083   70.472   68.399   68.085   67.485  

Laurentius  6.582   -317   569   -464   -145   780  

Kinderspeelzalen en IKC's  396   136   134   124   129   133  
  6.978   -181   703   -340   -16   913  

Tabel 16 segmentatie resultaatontwikkeling 

Het totaalresultaat van de begroting 2022 is € 181K negatief, dit is uit te splitsen naar een 
regulier resultaat van € 1.121K negatief en een resultaat op NPO van € 940K positief. 
Gecorrigeerd voor het effect van de afboeking van de vordering op OCW (€ 2.725K als 
gevolg van overgang naar nieuwe bekostiging) is het reguliere resultaat € 1.645K positief, 
totaalresultaat €2.543K positief. De kinderopvang heeft een jaarlijkse positieve bijdrage van 
~ € 130K. 
 
Dit resultaat geeft een wat vertekend beeld, door de besteding en verantwoording van het 
NPO enerzijds en het lerarentekort anderzijds. In de meerjarenbegroting zien we dat door de 
omvang van de incidentele middelen (ook al in 2021) en samenloop van het NPO met het 
lerarentekort de besteding van deze middelen ook nog later plaatsvindt dan schooljaar 2022-
2023. Kort gezegd wij ontvangen veel middelen in 2022 en 2023 die in de jaren erna ook nog 
tot uitgaven leiden. In 2022 (gezuiverd voor de afboeking van de vordering OCW) en in 2023 
zien we grote voordelige exploitatieresultaten en in 2024 en 2025 nadelige 
exploitatieresultaten. De latere jaren normaliseren weer naar een positief exploitatieresultaat. 
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De positieve resultaten vanuit het NPO (niet besteed binnen de schooljaren 2021-2022 en 
2022-2023) nemen wij op in een bestemmingsreserve. Op deze manier kunnen deze 
middelen gevolgd worden en kunnen we deze ook na schooljaar 2022-2023 nog benutten. 
We zullen hierbij nadrukkelijk kijken naar de individuele situatie op de school en op basis van 
onderliggende plannen en een risicoanalyse met elkaar besluiten hoe we deze middelen 
vanuit de bestemmingsreserve in zullen zetten. We houden hierbij ook rekening met de 
mogelijke effecten van de modernisering van het participatiefonds. 
In 2025 en 2026 loopt de formatie terug door pensioneringen. Hierdoor kan een deel van het 
personeel dat is aangetrokken binnen het NPO indalen in de formatie. Daarnaast zullen er 
vacatures ontstaan, die nog niet in alle gevallen meegenomen zijn in de begroting. Hierdoor 
ontstaat een wat hoger positief resultaat in 2026. 
Naar de toekomst toe zien we tevens nog wel een aantal ontwikkelingen die naar 
verwachting een negatief effect op het resultaat zullen hebben, maar gezien de onzekerheid 
nog niet financieel zijn meegenomen in de begroting. Zodra er meer inzicht is op de impact 
van de wijziging van de waardering van de onderhoudsvoorziening, de modernisering van 
het participatiefonds en de benodigde financiële investering in het aantrekken en behouden 
van onderwijspersoneel zullen deze een plek krijgen in de meerjarenbegroting. 
 
Binnen deze begroting is er, overeenkomstig het financieel beleid, ruimte gemaakt voor 

onvoorziene zaken (~€ 500K per jaar). Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:  

Een belangrijke voorwaarde is dat bij de opstelling van de begroting van de scholen alle 

risico’s in beeld zijn en voor zover te kwantificeren ook besluitvorming krijgen in de begroting. 

De basis is een goede begroting voor alle scholen, bestuursbureau en bovenschools. Ook is 

een belangrijk uitgangspunt dat de begroting taakstellend is en dat éénieder zich inspant om 

het onderwijs binnen de begroting te realiseren. 

Er kan daarom niet zondermeer een beroep gedaan worden op het bovenschoolse budget 

voor onvoorziene omstandigheden. Om hier een beroep op te doen wordt een kort voorstel 

gedaan door de directie van de school of door de leidinggevende van het bestuursbureau. 

Het voorstel wordt beoordeeld door de business controller op basis van drie vragen: 

1. Is de omstandigheid onvoorzien, dat wil zeggen was het niet bekend bij het 

opstellen van de begroting?  

2. Is de omstandigheid onuitstelbaar, kan er niet in de tijd geschoven worden en 

behandeld worden bij een volgende begroting?  

3. Is de omstandigheid onomkeerbaar, dus niet te voorkomen? 
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Ontwikkeling liquiditeit  
€ x 1.000 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten Werkelijk 

 
Begroting  

 
Begroting  

 
Begroting  

 
Begroting  

 
Begroting  

Saldo baten en lasten  6.979   2.544   703   -340   -16   913  

Overige mutaties EV  -     -2.725   -     -     -     -    
 

 6.979   -181   703   -340   -16   913  
 

 
     

Afschrijvingen                 
1.598  

           
1.600  

              
1.592  

              
1.570  

              
1.566  

              
1.490  

Mutaties werkkapitaal       

 - Vorderingen  716   2.725   -     -     -     -    

 - Kortlopende schulden  77   -     -     -     -     -    
 

 793   2.725   -     -     -     -    

Mutaties voorzieningen  591   66   66   66   66   66  
 

 9.961   4.210   2.361   1.296   1.616   2.469  

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

      

Investeringen materiele vaste 
activa 

 -2.172   -2.407   -1.282   -1.282   -906   -674  

Financiële vaste activa  26   -     -     -     -     -    
 

 -2.146   -2.407   -1.282   -1.282   -906   -674  

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

      

Mutatie overige langlopende 
schulden 

 -     -     -     -     -     -    

 
      

Mutatie liquide middelen  7.815   1.803   1.079   14   710   1.795  

Tabel 17 liquiditeit 

Liquide middelen 
In 2022 zal de liquiditeit naar verwachting met € 1.803K toenemen. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het positieve resultaat, verlaagd door het feit dat de investeringen hoger 
zijn dan de afschrijvingen. 
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Risicoanalyse 2022 
Binnen de P&C-cyclus worden de risico’s benoemd en vindt de opvolging plaats. Dat 

betekent dat deze risico’s onderdeel vormen van voortgangsrapportages, de begroting en het 

jaarverslag en het inhoudsrijke gesprek hierover tussen directies en het CvB. Het doel 

hiervan is om de risico’s tijdig te signaleren, maatregelen te treffen en op te volgen in 

hoeverre de risico’s daadwerkelijk optreden. Het komend jaar wordt een verbeterslag 

doorgevoerd waarbij de gekwantificeerde risico’s leidend zijn voor de bepaling van het 

weerstandsvermogen van Laurentius Groep en haar entiteiten. 

In de meerjarenbegroting is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen van 

de leerlingaantallen. Er blijven onzekerheden bestaan die een financieel risico voor de 

stichting zijn. Onderstaand de risico’s met de meeste impact. 

 
Tabel 18 risicoanalyse 

Risico omschrijving  Consequentie van het 

optreden van het risico  

Inschatting 

bedrag  

Risico 

begroting  

Mitigerende maatregel  

1. Prognose 

leerlingaantallen 

opgenomen in de 

begroting worden niet 

gerealiseerd.  

Gevolg is dat de baten lager 

zullen uitvallen.  

Bate per leerling 

is gemiddeld € 

6K. 

Middel Ingrijpen in de begroting en het 

formatieplan van volgend jaar. 

2. Doordecentralisatie van 

kosten groot onderhoud 

per 1 januari 2015. 

 

Wijziging verslaggeving 

groot onderhoud. 

De schoolbesturen zijn zelf 

verantwoordelijk voor de kosten 

van het groot onderhoud. De 

daarvoor bestemde middelen 

worden vanaf die datum 

rechtstreeks overgemaakt naar 

het schoolbestuur. 

 

De voorziening groot onderhoud 

zal mogelijk volgens de 

componenten methode berekend 

moeten worden (is nu een 

egalisatie voorziening). 

Onbekend, 

historisch zien we 

dat de vergoeding 

voor onderhoud 

te laag is.  

 

 

 

Eerste inschatting 

€ 5 mln - € 6 mln 

(onttrekking 

vanuit het 

vermogen). 

Echter definities 

nog onduidelijk. 

Mogelijk zal een 

deel van het 

onderhoud 

geactiveerd 

moeten worden, 

dit zal juist een 

positief effect op 

het vermogen 

hebben. 

Middel/ Hoog Actualisatie van de MJOP’s 

geven een goed beeld van de 

te verwachten onderhoudslast. 

De verwachting is dat deze last 

toeneemt. In meerjarig 

perspectief is rekening 

gehouden met de toename. 

 

Eerste inschatting berekening 

onderhoudsvoorziening volgens 

de componentenmethode is 

gemaakt. De verwachting is nu 

echter dat een (groot) deel van 

de voorziening mogelijk vrij zal 

vallen en dat er sprake zal zijn 

van activeren en afschijven. 

Zolang de definities niet 

vastgesteld worden en 

onduidelijk is wat de exacte 

timing van de invoer van de 

richtlijn is, zal een 

daadwerkelijke impact 

berekening nog niet gemaakt 

kunnen worden.  

3. Ontwikkelingen bij de 

invoering van “Passend 

onderwijs”.  

Door de invoering van passend 
onderwijs is het budget vanuit het 
SWV gewijzigd. Voor de 
basisscholen betekent dit dat er 
weliswaar meer basisbekostiging 
is, waaruit lichte arrangementen 
bekostigd moeten worden 
ongeacht of dit er veel of weinig 
zijn. 
Voor het SBO is de impact groot. 
De leerlingen die nu nog op het 
SBO terechtkomen hebben een 

€ 5K per 

arrangement 

Middel Directeuren goed informeren 

over de financiële 

mogelijkheden vanuit het 

ondersteuningsplan 

Voor het SBO is er een 

oplossing gevonden in het 

behouden van de bekostiging 

op basis van de 2% regeling. 

Door het voornemen van de 

minister om de 

bekostigingssystematiek voor 
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veel zwaardere indicatie terwijl de 
bekostiging te laag is om de juiste 
zorg te bieden.   

de SBO’s te vereenvoudigen en 

gelijkte trekken met de 

systematiek van het (V)SO zal 

deze afspraak komen te 

vervallen. Om voor de lange 

termijn zekerheid te hebben 

over de financiering van de 

SBO zal met het 

samenwerkingsverband worden 

onderzocht of gekomen kan 

worden tot een vaste 

vergoeding, nodig om de SBO-

voorziening op een gezonde 

manier in stand te houden. 

4. 

Vervangingsproblematiek. 

Door tekorten op de arbeidsmarkt 
zijn vervangingen voor ziekte of 
zwangerschap niet tot nauwelijks 
in te vullen. 

Onbekend. Hoog Opzetten van een flexibele schil 

eventueel in samenwerking met 

andere besturen en gemeente. 
 

Duurzaam inzetbaar houden 

van personeel door inzet van 

bedrijfsmaatschappelijk werk, 

preventieve spreekuren van de 

bedrijfsarts en inzet op 

begeleiding van 

arbeidsconflicten. 

5. Gemeentelijke subsidie 

Den Haag  

De gemeentelijke subsidies 

vanuit het beleidsplan “Kwaliteit 

als Kompas”   maken een 

substantieel deel uit van de 

exploitatie van de Haagse 

scholen. 

60% van de subsidie is ingezet in 
formatie. 

€ 850K per jaar Middel Het beleid vanuit de gemeente 

Den Haag is tot 2021 

vastgelegd. Het meedoen in 

bestuurlijk overleg over de 

subsidie 2021 en verder geeft 

tijdig duidelijkheid over de te 

nemen acties. 

6. Onrendabele bezetting 

schoolgebouwen. Het 

leegstandbeleid.  

Leegstaande lokalen en boven 

normatieve m2 boven de 

verordening brengen ook kosten 

met zich mee. Er wordt geen 

vergoeding voor leegstand 

gegeven vanuit de rijksoverheid. 

 

Duurzaamheidsinvesteringen met 

een terugverdientijd van >5 jaar 

hebben een groot afbreukrisico. 

 

Onbekend  Middel  In het IHP-afspraken maken 
over het scholenlandschap in 
de wijken of stadsgebieden, 
zodat er een beperkte 
leegstand over de verschillende 
scholen ontstaat. 
 
Gebruik maken van de 
leegstand door de ruimten in te 
zetten voor Kinderopvang.  
 

7. Arbeidsmarkt krapte 

(intern)  

Onvoldoende gekwalificeerd 
personeel 

Onbekend, heeft 

naast financiële 

impact ook grote 

impact op 

onderwijskwaliteit.  

Hoog Er is ingezet op de 

professionalisering van de  
Arbeidsmarktcommunicatie en 
recruitment. Daarnaast wordt 
een doelgroepen-benadering 
toegepast om toekomstige 
leerkrachten te boeien en aan 
ons te binden. In de begroting is 
ruimte gecreëerd voor 
leerwerkplekken van zij-
instromers en zijn middelen in 
meerjarig perspectief 
beschikbaar voor het treffen van 
aanvullende maatregelen. 
Daarnaast is een taskforce 
opgericht (korte- en lange 
termijn) om het 
personeelstekort op een 
innovatieve wijze tegemoet te 
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treden. Daarbij is de focus ook 
gericht op het behouden van 
leraren voor Laurentius 
Stichting 
 
Werving voor gekwalificeerd 

personeel vanuit regio i.p.v. per 

individuele school. 

8.  Arbeidsmarkt krapte 

(extern) 

Krapte bij onze 

samenwerkingspartners zoals 

gemeenten en 

samenwerkingsverbanden. Dit 

kan leiden tot vertragende 

besluitvorming (bijvoorbeeld het 

niet op tijd kunnen aanvragen van 

subsidies of vertraging op 

plannen zoals het IHP). 

Daarnaast vertraging van 

doorverwijzing van leerlingen 

richting het speciaal 

(basis)onderwijs en daardoor 

meer druk op de scholen. 

 

Onbekend Laag Aangesloten blijven bij 

verschillende overleggen en 

deze problematiek aankaarten.  

Gezamenlijk met andere 

besturen en met onze 

samenwerkingspartners blijven 

toewerken naar een goede 

oplossing waarbij we met elkaar 

blijven meedenken. 

8. Bijzondere bekostiging 

asielzoekers en overige 

vreemdelingen. 

Er is niet bekend hoe lang deze 
regeling op de huidige verruimde 
wijze zal doorlopen. 

€ 450K per jaar Middel Er is een voorzichtige 

inschatting gemaakt van de 

omvang van deze bekostiging. 

Individuele impact bij de 

onderlinge scholen is niet groot. 

Uitzonderingen hierop zijn de 

ISD en de Zuidwester. 

9. Modernisering 

participatiefonds. 

Met ingang van 1 augustus 2022 
is de modernisering 
participatiefonds van kracht. Dit 
betekent dat we geconfronteerd 
kunnen worden met aanzienlijke 
werkeloosheidslasten. Deze 
uitkeringslasten hebben daarmee 
een negatieve invloed op de 
exploitatie. 

Onbekend Hoog We zullen per jaar de verwachte 

impact bepalen en bekijken of 

we een deel van de NPO-

reserves kunnen inzetten om de 

kosten te dekken waar 

vertrekkend personeel zijn 

grondslag kent binnen het NPO. 
 

Ons HR-beleid zal daarop 

gericht zijn en zal door de 

financiële malus vanuit het 

participatiefonds op dit punt 

extra aandacht krijgen voor wat 

de toepassing hiervan zal zijn 

binnen de leidinggevende rol 

van bestuur en directies. 

 

We zullen loopbaantrajecten/ 

werk naar werk trajecten 

moeten inkopen. 

 

We zullen meer juridische 

dienstverlening moeten 

inkopen. 

10.  Verklaring omtrent 

goed gedrag (VOG) 

Niet voldoen aan wet- en 

regelgeving. 
Door de arbeidsmarkt krapte, 
uitval en vervanging van 
medewerkers, is de behoefte 
naar gekwalificeerd, hoog. Dit 
maakt dat men snel wil 
schakelen. Het zou kunnen 

Onbekend Laag Imagoschade en niet voldoen 

aan wet- en regelgeving. 
 

Door werkproces met Dienst 

Justis, gaat het aanvragen van 

een VOG sneller en 

gemakkelijker. 
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voorkomen, door de snelheid, dat 
een leerkracht nog niet in bezit is 
van een VOG alvorens deze start 
met werken. 

10. Vereenvoudiging 

bekostiging 

De impact op de Stichting en de 
individuele scholen is met  een 
OCW-tool voor schooljaar 
2021/2022 berekend. De 
meerderheid van de scholen 
hebben hier geen significant 
voor- of nadeel van, enkele 
scholen uitgezonderd. 
Deze tooling geeft nog geen 
inzicht in de effecten van het 
verschil in peildatum aantal 
leerlingen. 

Stichting: 

nagenoeg nihil 

 

Per school: 

verschillen liggen 

tussen de +3% en 

-3% 

Laag Zodra er meer duidelijk is, 

zullen we een volledige impact 

analyse per school uitvoeren. 

Met ingang van de 

meerjarenbegroting 2023 zal de 

vereenvoudiging van de 

bekostiging als basis 

gehanteerd worden. 

11.  Stijgende kosten 

grondstoffen (ICT) 

Kosten voor ICT (met name 
hardware) stijgen, begroting ICT  
(afdracht vanuit de scholen voor 
ICT) groeit mogelijk niet mee. 

Onbekend Middel Inventariseren en inschatten 

wat de verwachting is voor de 

korte en langere termijn. 

Vervolgens onderzoeken hoe 

dit bekostigd kan worden. 

12.  Spanningen m.b.t. tot 

Oost-Europa kan leiden 

tot explosieve toename 

hacks en datadiefstal 

Risico op een aanval op de 
beveiliging door hacking, phishing 
of malware wat kan resulteren in 
financiële- en imagoschade. 

Onbekend Laag Met het opschalen van de 

beveiliging kun je de kans op 

een hack niet uitsluiten maar 

wel verkleinen. Onderzoeken 

hoe dit bekostigd kan worden. 

13.  Veranderende wet- 

en regelgeving 

In het onderwijs zien we dat er 
veel gebeurt op het gebied van 
wet- en regelgeving. Daarnaast 
kan er sprake zijn van interne 
veranderingen waar wet- en 
regelgeving op van toepassing is. 
Recente voorbeelden zijn de wet 
‘Meer ruimte voor nieuwe 
scholen’ met nieuwe toetreders, 
het voornemen vrijwel gratis 
kinderopvang en veranderingen 
in wet- en regelgeving m.b.t. 
kinderopvang (bijvoorbeeld kind-
leidster ratio). We dienen alert te 
zijn op wijzigingen en ons aan te 
passen aan en in te spelen op 
veranderende wet- en 
regelgeving. 

Onbekend Middel We dienen alert te zijn op 

wijzigingen en ons aan te 

passen aan en in te spelen op 

veranderende wet- en 

regelgeving. We hebben kennis 

en experts in huis die de 

veranderingen volgen, 

daarnaast huren we kennis in 

indien een specifieke situatie 

zich voordoet waarvan we nog 

geen of onvoldoende kennis 

hebben. 

 

Waar mogelijk financiële ruimte 

inbouwen om veranderingen op 

te kunnen vangen (voornamelijk 

binnen de opvang). 
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Passend onderwijs ∙ Gemeenten ∙ Pabo’s ∙  

Samenwerkingen in relatie tot het lerarentekort 
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Laurentius en haar omgeving 
Onze scholen en bestuur werken voortdurend in verbinding met andere relevante 

organisaties om het beste onderwijs voor onze leerlingen te realiseren. Onze International 

School Delft Primary werkt bijvoorbeeld nauw samen met de International School Secondary 

van Lucas Onderwijs om de leerlingen van expats zo goed als mogelijk door te laten 

stromen. 

Niet alleen vanuit onze maatschappelijke opdracht, maar vooral vanuit onze visie: we willen 

immers onze leerlingen optimaal voorbereiden om straks als zelfstandige, verantwoordelijke 

en gelukkige burgers hun plek te vinden in de maatschappij.   

 

Passend onderwijs 
De Laurentius Stichting is een regiobestuur met scholen in 6 verschillende gemeenten. Dat 

houdt in dat we vertegenwoordigd zijn in 3 samenwerkingsverbanden: Passend Primair 

Onderwijs Delflanden (PPO Delflanden), Voortgezet Onderwijs Delflanden (VO Delflanden) 

en Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH). Klaas 

Tigelaar, onze voorzitter college van bestuur, is DB-lid bij de samenwerkingsverbanden PPO 

Delflanden en SPPOH en RvT-lid bij VO Delflanden. De zorgstructuur is beschreven in hun 

ondersteuningsplan. 

 

Vorig jaar hebben de samenwerkingsverbanden hun ondersteuningsplannen geëvalueerd en 

doelen geformuleerd. Op 1 augustus zijn de nieuwe ondersteuningsplannen van de drie 

samenwerkingsverbanden, waarin Laurentius vertegenwoordigd is, in werking getreden. 

Deze zijn te vinden op de websites van de samenwerkingsverbanden.  

 

Na vaststelling van de ondersteuningsplannen hebben de scholen hun 

schoolondersteuningsprofielen (SOP) herzien en aangepast op de nieuwe 

ondersteuningsplannen. Het SOP is te vinden op de website van de school. Doel van het 

SOP is dat wordt weergegeven hoe de basisondersteuning, zoals afgesproken binnen het 

samenwerkingsverband, wordt vormgegeven. Het maakt inzichtelijk hoe de 

basisondersteuning eruit ziet en op welke wijze de school mogelijk nog meer biedt dan het 

afgesproken niveau. Het betreft hier het niveau van extra ondersteuning. 

 

Kerndoelen zijn geformuleerd voor alle leerlingen, echter de weg naar deze doelen toe 

verschilt. Onze scholen bieden het beste onderwijs, dat aansluit bij de onderwijsbehoeften en 

talenten van onze leerlingen. Uiteraard passend binnen de mogelijkheden van de school. 

Elke school bepaalt hoe zij dit vormgeeft. Veelal worden de middelen ingezet voor een 

zorgteam/zorgcoördinator, extra taalonderwijs, digitale hulpmiddelen, aanbod voor 

hoogbegaafde kinderen, programma’s voor dyscalculie en professionalisering. We hebben 

daarnaast gezien dat de werkdrukmiddelen met name ingezet zijn om meer handen in de 

klas te krijgen, zodat kinderen met een ondersteuningsbehoefte meer aandacht krijgen.   

 

Er is binnen Laurentius een zorgstructuur opgebouwd waarin de IB-er op school een 

belangrijke rol speelt. Met deze zorgstructuur wordt invulling gegeven aan de preventieve en 

licht curatieve zorg, allen vallend onder de basisondersteuning die elke Laurentiusschool 

biedt. Voor zwaardere zorg wordt gebruik gemaakt van financiële middelen die beschikbaar 

worden gesteld vanuit het samenwerkingsverband.  

19 scholen vallen onder PPO Delflanden. Dit zijn de scholen in Delft, Midden-Delfland, 

Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Scholen kunnen bij dit samenwerkingsverband 

preventieve ondersteuning aanvragen, dat is een laagdrempelige ondersteuning binnen de 
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basisondersteuning. Preventieve ondersteuners vanuit bureau PPO Delflanden denken mee 

met vragen vanuit de scholen. 57 keer is daarvan gebruik gemaakt. In onderstaande tabel is 

een overzicht van de afgegeven arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen aan onze 

scholen.  

 

Met de financiële middelen vanuit het samenwerkingsverband wordt invulling gegeven aan 

de doelstelling om zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij onderwijs te geven. Het 

doorverwijspercentage van Laurentiusscholen naar SBO en cluster 3 en 4 ligt lager dan 

gemiddeld. 

 

Laurentius Stichting PPO 
Delflanden  

SPPOH    

Arrangementen       

Arrangementen 204  63   

Arrangementen hoogbegaafdheid    2    

    

 Toelaatbaarheidsverklaringen       

Speciaal basisonderwijs 56  20   

Speciaal onderwijs laag 10 
 

  

Speciaal onderwijs midden 3   

Speciaal onderwijs hoog 0   

Speciaal onderwijs  4  
Tabel 19 overzicht arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen afgegeven door samenwerkingsverband 

Dubbel-bijzondere leerlingen 

In augustus is op de SBO Laurentius een klas gestart voor dubbel-bijzondere hoogbegaafde 

leerlingen. Vanuit het dekkend netwerk passend onderwijs kwam het verzoek leerlingen 

passend onderwijs te geven, die in het reguliere onderwijs niet tot hun recht komen.  

 

Dubbel-bijzondere leerlingen zijn kinderen met een combinatie van kenmerken van 

begaafdheid en kenmerken van leer- en / of gedragsproblemen. Bij deze leerlingen levert de 

stoornis zoveel belemmeringen op dat niet herkend wordt dat de leerling ook begaafd is en 

een hoog ontwikkelingspotentieel heeft. De leer- en / of gedragsproblemen zijn zo groot dat 

binnen het domein van de stoornis deze niet door de begaafdheid gecompenseerd kunnen 

worden. In het gedrag van deze treedt de stoornis daardoor op de voorgrond.    

 

Daarnaast is er een groep leerlingen waarbij de begaafdheid en stoornis elkaar maskeren. 

Dat zijn de begaafde leerlingen met een leer- of ontwikkelingsstoornis waarbij begaafdheid 

en de stoornis elkaar als het ware opheffen en de leerling een ‘gemiddelde’ leerling lijkt te 

zijn.  

 

De school richt zich op een afgestemd onderwijsaanbod per leerling. Vanwege de 

complexiteit vindt samenwerking plaats met zorgexperts, onderwijsinhoudelijke experts, 

vakinhoudelijke deskundigen en de samenwerkingsverbanden voor het primair en voortgezet 

onderwijs. Veel wordt in het werk gesteld om deze leerlingen de aandacht, zorg en passend 

onderwijsaanbod te bieden, die zij verdient.  

 

Gemeenten 
Een belangrijke samenwerkingspartner zijn onze 6 gemeenten. In Den Haag, Delft en 

Rijswijk zijn intensieve samenwerkingen, waarbij ambtelijke overleggen ter voorbereiding zijn 
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op de bestuurlijke overleggen. Op deze manier kunnen de bestuurders goed voorbereid 

worden op besluitvorming met de gemeente.  

 

Het is wederom een extra intensief jaar geweest, dankzij corona. In de veiligheidsregio 

Haaglanden was met grote regelmaat een conference call om af te stemmen hoe te 

handelen op corona tussen onderwijs, kinderopvang en de gemeente Den Haag. Vanwege 

bestaande structuren en geleerde lessen uit voorgaand jaar kon snel geschakeld worden en 

ingesprongen worden op de situatie van dat moment. Scholen zijn bekwaam geraakt in het 

bieden van noodopvang en het schakelen tussen fysiek, digitaal en hybride onderwijs. De 

samenwerkingsrelaties tussen scholen en kinderopvangpartners zijn in veel gevallen 

versterkt en gebouwd is aan vertrouwen. 

 

Niet alleen de scholen hebben financiële middelen vanuit het Rijk ontvangen om opgelopen 

leervertragingen in te lopen, ook de gemeenten hebben NPO-middelen ontvangen. In alle 

gemeenten is overleg geweest met schoolbesturen om deze extra gemeentelijke middelen 

passend in te zetten en aan te sluiten bij de behoeften van de scholen. In de gemeenten Den 

Haag, Rijswijk en Delft is hier ambtelijk over gesproken, alvorens bestuurlijk een besluit 

daarop te nemen. In de andere gemeenten is dit bestuurlijk afgestemd en is de gemeente 

met een voorstel gekomen.  

NPO-gelden vanuit de gemeenten worden ingezet op de volgende thema’s: 

• zorg in en om school; 

• sport, bewegen en gezondheid; 

• taal-, cultuur- en natuureducatie; 

• aanbod ondersteuning leerkrachten; 

• jeugdhulp / jeugdzorg. 

Alhoewel de NPO-middelen niet ingezet mogen worden voor de kinderopvang, kunnen 

collega’s vanuit de kinderopvang een zeer grote en wenselijke bijdragen leveren in het 

terugdringen van opgelopen achterstanden.   

 

Taalschool Delft 

Om de nieuwkomers zo goed mogelijk op te vangen in het primair onderwijs is in 2020 het 

projectplan Taalschool opgesteld door een werkgroep vanuit de drie schoolbesturen: 

Laurentius, SCO Delft en Librijn, in samenwerking met de gemeente Delft.  

De intentie was om deze in 2021 van start te laten gaan.  

 

Door het geringe aantal nieuwkomers in het eerste kwartaal van dit jaar werd niet meer 

voldaan aan één van de criteria om deze taalschool te laten starten.  

In gezamenlijkheid hebben de schoolbesturen afgesproken dat er per bestuur een eigen 

opvang of taalklas georganiseerd wordt. 

 

Voor Librijn is het de Daltonschool geworden, voor SCO de Horizon (locatie Poptahof) en 

voor de Laurentius Stichting de Mgr. Bekkersschool. De taalcoördinator zal de nieuwkomers 

begeleiden op de Bekkersschool.  

Eén van de uitgangspunten is dat de drie opvangscholen zich ontwikkelen richting 

expertisecentra NT-2 en alle scholen in Delft van advies kunnen voorzien op vragen rondom 

NT-2. 
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Pabo’s 
Thomas More Opleidingsschool 

Van de 29 Laurentius scholen is meer dan de helft een actieve opleidingsschool. Samen met 

de Pabo Thomas More, maken wij ons sterk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten 

in de school. 

 

Zeven besturen werken samen in de opleidingsschool van de Thomas More. Onze 

opleidingsscholen hebben een voortrekkersrol binnen de Stichting om de kwaliteit van het 

opleiden van studenten op de basisscholen te verbeteren.  

De stichting heeft met een deel van deze subsidie een collega als bovenschoolse 

schoolopleider aangesteld, die met de opleidingsscholen en de andere besturen samenwerkt 

in de Thomas More Opleidingsschool. Daarnaast hebben de schoolopleiders van onze 

opleidingsscholen ambulante tijd voor deze taak gekregen en is een Pabo-opleider bij 

Thomas More vanuit Laurentius gedetacheerd. 

 

De samenwerking tussen de Pabo en onze Stichting is zo opgezet dat opdrachten de theorie 

en praktijk met elkaar verbinden. Op elk van de deelnemende scholen is een schoolopleider 

actief, die samen met de directeur van de school zorgdraagt voor de kwaliteit van het 

opleiden van studenten op de punten van plaatsing en begeleiding van studenten. De 

Thomas More Hogeschool steekt in op drie onderdelen: 

• samen opleiden in de opleidingsschool: kwaliteitsverbetering in het opleiden 

van studenten;  

• samen onderzoeken via het Praktijkcentrum: praktijkcentrum met 4 lectoraten: 

professionalisering, passend onderwijs, natuur en ontwikkeling kind, 

vernieuwingsonderwijs; 

• samen professionaliseren: Thomas More Leiderschapsacademie voor 

scholing en nascholing.  

De impact van corona op de uitvoering van Samen Opleiden was groot. Opleidingsscholen 
waren in alle omstandigheden maximaal bereid om studenten te ontvangen en studenten 
werden waar mogelijk ingezet om het online-onderwijs van basisscholen en de opvang van 
kwetsbare kinderen te ondersteunen.  
 
De prioriteit lag in 2021 op het doorgang laten vinden van het ‘primaire proces’ van Samen 
Opleiden: het begeleiden van studenten bij het leren in praktijk en het mogelijk maken dat 
afstudeerders zonder vertraging hun eindassessment inclusief praktijkdeel konden uitvoeren. 
 

Hogeschool Leiden 

De banden met de Hogeschool Leiden zijn nauwer aangehaald om meer structureel samen 

te werken in het opleiden van Pabo-studenten. Het gaat met name om studenten die de 

flexibele deeltijdstudie doen en om zijinstromers. Vanwege de samenwerking met de 

Thomas More, heeft Laurentius Stichting voor een andere invulling van de samenwerking 

gekozen. Er is vanaf april een tussenvorm gekozen tussen een stageschool en een 

samenwerkingsschool. Een gedetacheerd stagebegeleider ondersteunt hierbij.   

 

Samenwerkingen in relatie tot het lerarentekort 
Samen voor de Haagse Klas 

Klassenwerk is eind 2020 overgegaan in Samen voor de Haagse Klas. Alle Haagse 
schoolbesturen en scholen werken in gezamenlijkheid aan de huidige uitdagingen binnen het 
onderwijs, zoals het lerarentekort.  
Samen voor de Haagse Klas, legt de focus op de huidige uitdagingen en de toekomst en is 

https://www.samenvoordehaagseklas.nl/
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ontstaan vanuit de landelijke 4-jarige subsidies G5 zijinstromers en G5 Noodplan aanpak 
lerarentekort. 
De twee aandachtsgebieden zijn: 

• vernieuwen en verbeteren van het zijinstroomtraject; 

• vertalen en invoeren van de maatregelen uit het Noodplan Den Haag.  
 

In goed overleg komen projecten in deze programma’s tot stand en worden enkele 

programma’s voortgezet vanuit Klassenwerk, zoals de begeleidingspool, de vakkracht en het 

zichtbaar maken van Haagse vacatures. 

 

Pool West 

Vanaf augustus 2016 werkt Laurentius samen met 19 andere schoolbesturen in een 

regionale vervangingspool:  Pool West. Het is een regionale vervangingspool voor het 

primair onderwijs in de regio Delft, Den Haag, Lansingerland, Leiden, Pijnacker-Nootdorp, 

Westland, Zoetermeer en Zuidplas.  

 

Pool West werkt met het webbased systeem InvalPool. InvalPool brengt niet alleen vraag en 

aanbod bij elkaar. Het systeem is ook bedoeld om regie te voeren over het aantal 

vervangingsaanstellingen om ongewenste verplichtingen te voorkomen. Pool West heeft een 

intermediaire rol en heeft zelf geen vervangers in dienst. De vervangers zijn in dienst van het 

bestuur met een tijdelijke vervangingsvacature.  

In InvalPool worden alle kortdurende (minder dan 2 weken) en langdurende 

vervangingsvacatures binnen de stichting geplaatst. Kortdurende vervangingsvacatures 

worden via Pool West ingevuld zonder tussenkomst van HR. Langdurige 

vervangingsvacatures worden onder regie van HR ingevuld. Dit omdat HR een actieve rol 

heeft in recruitment van deze langdurige vervangers.  

 

Pool West ontving in 2021 322 kortdurende vervangingsverzoeken van de Laurentius 

Stichting, waarvan de vervangingsgraad 54% was.  
Van de 108 langdurige invalverzoeken was de vervangingsgraad 67%. De vervangingsgraad 

totaal was voor de Laurentius Stichting 65% op 3230 invalverzoeken. 

 

Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) 

De RAP heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen het personeelstekort 

gezamenlijk aan te pakken. Pool West is penvoerder voor deze subsidie namens de 

Laurentius Stichting.  

De subsidie wordt ingezet voor het aantrekken en begeleiden van zijinstromers pabo-

studenten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. Daarnaast wordt de subsidie 

ingezet voor de opleiding van schoolopleider of leerkrachtondersteuner.  

 

Kunst Onderwijs Organisatie 

In samenwerking met Pool West en Kunst Onderwijs Organisatie worden vier docenten uit 

de kunstsector door Laurentius opgeleid tot leerkracht. Deze collega’s werken op de scholen 

De Zuidwester, De Buutplaats en de Rosa basisschool in Den Haag en volgen de opleiding 

via InHolland. De leerkrachten zijn voor één dag werkzaam op school en volgen daarnaast 

de pabo en hebben hun werkzaamheden op hun eigen vakgebied. Studiekosten worden 

betaald vanuit de RAP-subsidie. 

 

Student voor educatie 

Het primair onderwijs heeft te maken met een aanzienlijk lerarentekort. Gelijke kansen van 

leerlingen staat mede daardoor onder druk. Duidelijk is geworden dat de werkdruk van de 

https://www.poolwest.nl/
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leerkracht sterk is toegenomen en de onderwijskansen van leerlingen afgenomen. Tijdens 

corona en de periode van afstandsonderwijs is deze ontwikkeling verder doorgezet.  

 

Gestart in september is een pilot met vier Laurentiusscholen waarin studenten van de TU 

Delft leerkrachten ondersteunen in het terugdringen van achterstanden bij leerlingen en om 

de werklast bij de leerkrachten te verminderen. Dit is samen met De Social Hub geïnitieerd 

en deels gesubsidieerd vanuit de gemeente Delft. Aangezien De Social Hub voor het eerst 

als werkgever optreedt, omdat de studenten daar in dienst komen, heeft Laurentius 

ondersteuning geboden in de totstandkoming van De Social Hub als werkgever. Vanuit 

ketenverantwoordelijkheid vonden we het van belang daar een rol in te spelen. Enerzijds om 

te zorgen dat goed werkgeverschap tot stand komt voor de studenten, anderzijds 

risicobeperking voor De Social Hub door mee te denken en te ondersteunen.  

 

Na enkele opstartproblemen zijn drie studenten begonnen op de scholen De Bonte Pael, 

Mgr. Bekkers, International School Delft en de Cornelis Musius. Na een positieve evaluatie is 

eind 2021 besloten op te schalen naar 10 scholen, waarbij scholen van collega besturen ook 

de mogelijkheid hebben hieraan deel te nemen. Laurentius leert heeft twee basistrainingen 

verzorgd op het gebied van pedagogiek en didactiek aan de studenten die deelnemen.  

 

Extra hulp voor de klas 

Het kabinet heeft 240 miljoen euro beschikbaar gesteld waarmee scholen in het po, vo, mbo 
en hbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in coronatijd. Voor het 
primair onderwijs gaat het om 102 miljoen euro.  
Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten 
meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken. Kortom interventies om de continuïteit 
zoveel mogelijk te borgen en in te zetten op de gevolgen van corona in het onderwijs.  
 
Namens Laurentius is Pool West penvoerder en is aan Laurentius een bedrag van ruim één 
miljoen beschikbaar gesteld.  
Laurentius Stichting maakt hier gebruik van door onder andere parttimers extra in te zetten 
op bijvoorbeeld remedial teaching. Daarnaast worden externen ingehuurd om met kleine 
groepjes leerlingen aan de slag te gaan leerstof te herhalen, zodat het beter beklijft.  
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Laurentius bindt, boeit en ontwikkelt 
De gretigheid om als organisatie met alle collega’s te willen blijven ontwikkelen is voelbaar. 

Zo kunnen we het beste uit onze leerlingen halen. Met trots nemen we jullie mee in 

‘Laurentius leert’. 

 

Laurentius leert 
Onze huisacademie zit boordevol activiteiten waar maandelijks aan deelgenomen kan 

worden. Er is een diversiteit in het aanbod wat betreft vorm, doelgroep en inhoud. Zo wordt 

het volgende aangeboden: 

• trainingen; 

• cursussen; 

• workshops; 

• webinars; 

• onderwijscafés; 

• netwerken via interne specialisten; 

• bovenbestuurlijk netwerk met de Academies van andere schoolbesturen in 

Den Haag.  

Het aanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van de scholen, collega’s en 

gekoppeld aan de praktijk.  

 

Het aanbod is zowel gekoppeld aan een doelgroep als 

doelgroep overstijgend. Centraal staat het leren van en 

met elkaar. Het aanbod wordt maandelijks onder de 

aandacht gebracht van alle collega’s. Dit gebeurt naast 

een e-mail ook met promotiefilmpjes die via ‘Laurentius 

leert’ TV aangeboden worden.  

 

Corona was ook binnen Laurentius leert voelbaar, 

omdat corona perikelen ervoor zorgden dat collega’s 

minder tijd hadden om deel te nemen aan het mooie 

aanbod. Aanbod dat praktisch en direct toepasbaar was in de praktijk, zoals werken met het 

EDI-model, werd goed bezocht.  

 

We onderscheiden de volgende doelgroepen, zodat het aanbod nog beter kan worden 

afgestemd.  

 
Figuur 21 doelgroepen 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 20 Laurentius TV 
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De netwerken van specialisten die ‘Laurentius leert’ rijk is worden steeds professioneler. In 

een netwerk zitten collega’s die met elkaar kennis delen, intervisie uitoefenen en van elkaar 

leren op een bepaald thema. Ook worden geregeld de nieuwste wetenschappelijke inzichten 

gedeeld en wordt een interessante spreker uitgenodigd.  

 

 
Figuur 22 leernetwerken Laurentius leert 

In oktober is een nieuw netwerk aan het reeds bestaande bestand toegevoegd: 

 
Figuur 23 netwerk wetenschap en technologie 

De netwerkcoördinatoren hebben drie bijeenkomsten gehad met de deelnemers van hun 

netwerk zowel digitaal als fysiek. De netwerkbijeenkomsten van de intern begeleiders en 

hoogbegaafdheid zijn het best bezocht.  

In de evaluatiebijeenkomsten tussen de netwerkcoördinatoren en de coördinator van 

Laurentius leert is besproken hoe de zichtbaarheid van de netwerken vergroot kan worden 

onder de collega’s.  

 

In samenwerking met HR heeft Laurentius leert het onderwijscafé voor nieuwe collega’s 

driemaal georganiseerd in 2021. 
Door de coronamaatregelen heeft dit één keer live plaatsgevonden en twee keer digitaal. 

In november heeft het (digitale) onderwijscafé voor en door de conciërges plaatsgevonden. 

Samen met de collega’s van facilitair werden ervaringen uitgewisseld over facilitaire en 

bouwkundige zaken.  

Dat was leerzaam voor de conciërges onderling, maar zeker ook voor de collega’s van 

facilitaire zaken. De kennisuitwisseling wordt verder vormgeven, zodat samen nog meer 

betekend kan worden voor de kwaliteit en uitstraling van onze schoolgebouwen. 

 

Haagse academies 

Laurentius leert is aangesloten bij het bovenbestuurlijk netwerk in Den Haag. 

Samen met de huisacademies van de Lucas Stichting, SCOH, De Haagse Scholen en 

Stichting Brede Buurtschool wordt dit netwerk gevormd.  

Er hebben diverse bijeenkomsten plaatsgevonden om van en met elkaar te leren en elkaar te 

versterken.  

 

Vanuit de gemeentelijke subsidie ‘leren en innoveren’ hebben de verschillende 

huisacademies bovenbestuurlijke netwerken opgezet. Laurentius leert heeft het 

bovenbestuurlijke netwerk ‘Eigenaarschap’ opgezet. Hierbij is een projectleider en het 

lectoraat ‘Professionaliseren met hart en ziel’ van Thomas More betrokken. Door corona 

hebben het proces en de activiteiten vertraging opgelopen waardoor de eerste contacten en 

gesprekken pas aan het eind van 2021 hebben plaatsgevonden met de drie scholen die zich 
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aangemeld hebben. De Piramide doet vanuit onze Stichting mee. Besloten is dat, vanaf 

2022, ook scholen ressorterend onder bovengenoemde stichtingen mee kunnen doen, die 

buiten Den Haag zitten.  

 

Wetenschapsknooppunt TU Delft 

Het partnerschap met het wetenschapsknooppunt TU Delft is ook in 2021 aangegaan. Echter 

door corona heeft de TU Delft keuzes moeten maken en heeft besloten het team te 

verkleinen. Het professionaliseringsaanbod vanuit het wetenschapsknooppunt is belegd bij 

een externe partner: Maakotheek. Aanbod van workshops en trainingen is hetzelfde 

gebleven.  

 

Na de zomervakantie is geïnventariseerd waar de behoeften en wensen liggen. Duidelijk 

werd dat de behoeften liggen rondom professionalisering en verbinding Wetenschap & 

Techniek en Ontwerpend en Onderzoekend Leren in uitvoering door de Maakotheek. 

Daarnaast is de behoefte om samen te innoveren en deel te nemen aan onderzoek 

uitgevoerd door het wetenschapsknooppunt TU Delft.  

 

Door Laurentiusscholen is minder gebruik gemaakt van het aanbod dan in voorgaande jaren 

vanwege corona. De online workshop voor het jonge kind ‘natuur- en techniekonderwijs bij 

kleuters’ is daarom bovenbestuurlijk uitgezet binnen de Haagse academies. Hier was veel 

animo voor.  

 

Vanuit Wetenschap & Techniek bij de TU Delft is een klankbordgroep geformeerd waar de 

coördinator van Laurentius leert en de directeur van de Mgr. Bekkersschool en leerkracht 

van de Bonte Pael aan hebben deelgenomen. Hen werd gevraagd mee te denken over een 

vernieuwd concept voor 2022. Hieruit is gekomen dat focus wordt gelegd op de volgende 

twee leerlijnen: 

• energie en klimaat; 

• gezondheid.  

Onze 2 scholen zullen dan deelnemen aan een pilot op de leerlijnen ‘gezondheid’ en ‘energie 

en klimaat’.  

 

Uitgesproken 

communicatie 
Het in 2020 in het leven geroepen 

Laurentius Stories heeft een mooi 

vervolg gekregen in 2021. Je ziet en 

hoort daar de verhalen van collega’s 

regelrecht uit de praktijk van onze 

scholen. Op een eigen YouTube-kanaal 

zijn de filmpjes te zien.  

Een ander communicatiemiddel dat 

gebruikt wordt om onszelf te laten zien, 

zijn de social media. LinkedIn, 

Facebook en Instagram worden ingezet 

om de zichtbaarheid van de scholen en 

de organisatie te vergroten. Ook 

worden deze kanalen gebruikt voor de 

werving van nieuwe collega’s. 

 
Figuur 24 communicatiekanalen 

https://youtube.com/playlist?list=PLG26C7V29yoZleafz-C6q8XZYofuv9cob
https://www.linkedin.com/company/laurentiusstichting/
https://www.facebook.com/LaurentiusStichting/
https://www.instagram.com/laurentiusstichting/


74 
 

E-magazine Sprekend Laurentius 
In de afgelopen jaren is het e-magazine Sprekend Laurentius verankerd in de organisatie. 

Het medium is inmiddels ook extern zeer herkenbaar met zijn verhalen en wordt vaak op 

social media gedeeld. 

De kernwaarde ‘samen’ is in wederom een coronajaar een belangrijke: samenwerken, 
samen doen, samen optrekken. Dit laatste kwam nog eens aan het licht in een speciale 
uitgave van het e-magazine Sprekend Laurentius dat ter ere van het afscheid van de 
voorzitter van het college van bestuur Saskia Schenning in juli werd uitgegeven. Deze editie 
kreeg de titel ‘Menselijke warmte – De krachtbron van de Laurentius’ mee. 
 

Laurentius Nu en werkenbijlaurentius.nl 
Onze website www.werkenbijlaurentius.nl richt zich met name op toekomstige collega’s, 

maar ook huidige collega’s kunnen zich op deze website laten inspireren op een eventuele 

volgende stap in hun loopbaan. Ook hier weer veel persoonlijke verhalen van leerkrachten, 

LIO-ers, stagiaires, administratief medewerkers. De website is net zoals Laurentius Nu 

levendig, fraai geïllustreerd en geeft snel de gewenste informatie. 

 

Laurentius in Kenia 
Dat Laurentius sinds 2015 deelneemt aan de onderwijsreizen, georganiseerd door 

Teachers4Teachers, maakt deel uit van haar identiteit. Samen met andere leerkrachten en 

schoolleiders uit het land, maken deelnemers, op basis van gelijkwaardigheid, kennis met 

hun Keniaanse collega’s. Doel is om van elkaar te leren. Ervaringen worden naderhand 

gedeeld, ook op het dirov. Helaas is vanwege corona de onderwijsreis naar Kenia niet 

doorgegaan.  

 

Jokerprijs 
Ditmaal is de Jokerprijs uitgereikt aan de Praktijkschool voor de Sintbox. Op de 

Praktijkschool is tijdens de 

lockdown de samenwerking 

gezocht tussen de vier profielen 

die op school aangeboden 

worden.  

In samenwerking hebben 

leerlingen de Sintbox ontworpen, 

de lekkernijen gemaakt, de 

logistiek en verkoop geregeld. 

Een knap staaltje passend 

onderwijs om leerlingen 

praktijkervaringen bij te brengen 

en betekenisvol onderwijs te 

geven in een lockdown.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25 sintbox Laurentius Praktijkschool 

https://www.laurentiusstichting.nl/organisatie/sprekendlaurentius/
https://sway.office.com/q95KFGLeqUaXOUC0?ref=Link
http://www.werkenbijlaurentius.nl/
https://www.laurentiusstichting.nl/organisatie/beleidenpublicaties/
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B Jaarrekening

B1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

1 Activa

Vaste activa
1.1 Immateriële vaste activa
1.1.1 Goodwill 0 3.000
1.1.1 Vooruitbetaalde licenties 50.932 62.626

50.932 65.626

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 827.842 917.230
1.2.2 Inventaris en apparatuur 7.355.735 6.626.903
1.2.3 Andere bedrijfsmiddelen 4.124 54.589

8.187.701 7.598.722
1.3 Financiële vaste activa
1.3.5 Belastinglatentie 46.851 72.603

46.851 72.603

Totaal vaste activa 8.285.484 7.736.951

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 308.654 358.200
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 2.895.066 2.665.055
1.5.7 Overige vorderingen 1.162.414 2.045.794

4.366.134 5.069.049

1.6 Borg en overige vordering
1.6.2 Borg 284.285 297.387
1.6.3 Overige 0 0

284.285 297.387

1.7 Liquide middelen 17.278.081 9.464.825

Totaal vlottende activa 21.928.500 14.831.261

Totaal activa 30.213.984 22.568.212

€€

31-12-2021 31-12-2020
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2 Passiva

2.1 Groepsvermogen
2.1.1 Stichtingskapitaal privaat 0 0
2.1.1 Algemene reserve publiek 11.731.661 6.625.150
2.1.2 Bestemmingsreserves publiek 1.840.861 297.646
2.1.3 Bestemmingsreserves privaat 528.618 199.835

Totaal groepsvermogen 14.101.140 7.122.631

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personeelsvoorzieningen 958.326 1.021.315
2.2.3 Overige voorzieningen : onderhoud 7.370.579 6.717.175

8.328.905 7.738.490

2.3 Langlopende schulden -                      -                           

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3 Crediteuren 580.811 664.176
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.533.571 2.160.574
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 685.375 601.582
2.4.9 Overige kortlopende schulden 105.821 127.549
2.4.10 Overlopende passiva 3.878.361 4.153.210

7.783.939 7.707.091

Totaal passiva 30.213.984 22.568.212

€
31-12-202031-12-2021

€
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B2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 2021

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 67.621.408 58.714.968 59.321.771
3.2 Overige overheidsbijdragen/subsidies 3.415.212 3.007.383 3.019.966
3.5 Overige baten 4.491.262 4.199.142 4.022.811

75.527.882 65.921.493 66.364.548

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 54.719.593 53.659.626 54.855.921
4.2 Afschrijvingen 1.597.783 1.601.418 1.562.148
4.3 Huisvestingslasten 5.144.908 4.943.910 5.219.373
4.4 Overige lasten 7.023.505 5.512.047 5.611.460

68.485.789 65.717.001 67.248.902

7.042.093 204.492 -884.354

5 Financiële baten en lasten -8.815 -18.881 -6.221

Totaal resultaat 7.033.278 185.611 -890.575

6 Vennootschapsbelasting -54.769 -34.605 67.144

Totaal resultaat 6.978.509 151.006 -823.431

2021
€

Totaal baten

Saldo baten en lasten

€
2020

Totaal lasten

€
Begroting 2021
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B3 Geconsolideerde kasstroomoverzicht 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 6.987.324    -817.210              

Aanpassing voor :
Afschrijvingen 1.597.783        1.562.148        
Mutaties voorzieningen 590.415           1.248.942        

2.188.198    2.811.090            
Mutaties werkkapitaal
 - Voorraden -                       -                       
 - Vorderingen 716.017           -650.453          
 - Effecten -                       -                       
 - Kortlopende schulden 76.848             621.570           

792.865       -28.883                

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 9.968.387        1.964.997       

Ontvangen interest 104              829                      
Betaalde interest/financiële lasten -8.919          -7.050                  

-8.815             -6.221             

9.959.572        1.958.776       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa -                   -                           
Materiële vaste activa -2.172.068   -1.675.879           
Financiële vaste activa 25.752         -72.603                

-2.146.316      -1.748.482      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden -                   -                           

-                      -                      

Mutatie liquide middelen 7.813.256        210.294          

Beginstand liquide middelen 9.464.825    9.254.531            

Mutatie liquide middelen 7.813.256    210.294               

Eindstand liquide middelen 17.278.081      9.464.825       

20202021
€€
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B4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde jaarrekening 2021

Algemeen

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten worden alleen verwerkt indien het waarschijnlijk 
is dat de economische voordelen met betrekking tot de transactie de Stichting zullen toevloeien.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de Stichting zullen 
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en 
de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie (met betrekking tot het actief of de verplichting) niet 
leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. 
Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo). Op basis van de Rjo worden Titel 9 
Boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Rjo).

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

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 jaarrekening is opgesteld in €o's.

Toegepaste standaarden

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
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Afschrijvings- 
percentage in 
maanden

Afschrijvings- 
percentage per 
jaar

Activerings- 
grens in €

• Gebouwen en verbouwingen 120-240-360 20% - 10% - 5% - 3,3% 5.000€                

• Inventaris en apparatuur 240-36 5% - 33% 450€                   

• Ict 60-36 20% - 33% 450€                   

• Leermethoden 96 13% 450€                   

• Andere vaste bedrijfsmiddelen 120-60 10% - 20% 450€                   

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta

Materiele vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

Andere vaste bedrijfsmiddelen
Subsidie ontvangen voor investeringen in materiele vaste activa wordt volgens het model "egalisatie" verwerkt. 

Grondslagen voor consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen 
waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn 
deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden 
uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten 
bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die worden aangehouden om ze te vervreemden worden niet 
geconsolideerd.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden 
uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de Groep 
gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot 
uitdrukking is gebracht.
De geconsolideerde groepsmaatschappijen zijn:

- Laurentius stichting, te Delft
- Stichting Kinderspeelzaal te Delft
- Stiching Kinderspeelzaal Lansingerland, te Delft
- Stichting Kinderspeelzaal Delft, te Delft
- Stichting Kinderspeelzaal Midden-Delfland, te Delft
- Stichting Kinderspeelzaal Den-Haag, te Delft
- IKC de Gouden Griffel, te Lansingerland
- IKC de Bonte Pael, te Delft
- IKC de Regenboog, te Delft
- Stichting Boost BMS, te Delft

Inventaris, ICT en leermethoden
De inventaris, ICT en leermethoden worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd 
op de verwachte economische levensduur. 

Grondslagen enkelvoudige jaarrekening
Op de enkelvoudige jaarrekening zijn dezelfde grondslagen van toepassing als voor de geconsolideerde jaarrekening.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen, ontvangen 
investeringssubsidies en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er 
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

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. 

In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn 660 een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de segmenten voortgezet
onderwijs en primair onderwijs. 
Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van
indirecte kosten over de te onderscheiden onderwijssectoren geschiedt op basis van
een vast bedrag per school en een bedrag per leerling.

Transacties in vreemde valuta
Transacties luidend in vreemde valuta worden in de betreffende functionele valuta van de organisatie omgerekend tegen de geldende 
wisselkoers per de transactiedatum. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden per balansdatum in de functionele 
valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta’s die tegen historische 
kostprijs worden opgenomen, worden in €o’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.

Grondslagen van segmentatie
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Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste activa 

Voorzieningen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee 
rekening gehouden bij de waardering. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden

Eigen vermogen

Financiële vaste activa 

Liquide middelen

Vorderingen en overlopende activa

Voor materiële en financiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan 
bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De 
realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te 
schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief 
behoort.

Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen en obligaties die tot het einde van de looptijd  zullen 
worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen en obligaties 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering.
Bijzondere waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct verantwoord in de staat van baten 
en lasten

Voor verrekenbare verliezen is een actieve latentie opgenomen voor de Kinderspeelzalen. De verwachting is dat, ondanks het huidige 
negatieve eigen vermogen en negatieve resultaat van de Kinderspeelzalen, de verliezen in de toekomst verrekend kunnen worden. In deze 
beoordeling is meegenomen dat de wetgeving voor verliesverrekening wijzigt. Alle per 1 januari 2022 bestaande verliezen zijn vanaf dat 
moment onbeperkt verrekenbaar. Vanwege genomen maatregelen om de resultaten te verbeteren en vanwege te verwachten 
synergievoordelen die ontstaat bij mogelijke samenwerking met de andere kinderopvangstichtingen binnen de Laurentius Groep is de 
verwachting dat de verliezen verrekend kunnen worden. Vanwege de lage rente en daardoor beperkte impact van contant maken is de 
latentie gewaardeerd tegen nominale waarde.

Belastinglatentie Kinderspeelzalen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het 
waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in 
de balans opgenomen. 

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.

Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Verder wordt op iedere 
balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. 
Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat. Terugneming van een eerder 
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het 
bepalen van de realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de 
boekwaarde van het actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na 
afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou zijn verantwoord

Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresenteerd. De 
algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door 
de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve.  Indien de 
beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.
Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt naar publieke en private middelen.

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de 
waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil 
gewaardeerd. Wanneer de organisatie garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming wordt een voorziening gevormd. Deze 
voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte 
van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door de organisatie ten behoeve van 
deze deelneming. 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere 
bedrijfswaarde. 

82



  Bevoegd gezag 40928
Laurentius Groep

Delft

Overige voorzieningen
De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven

De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.

Voorziening jubilea
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de 
berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. Er wordt gebruik 
gemaakt van een model waarin de blijf-kans van de medewerkers zoals die ingeschat is door het schoolbestuur, verwerkt is.

Langlopende schulden

Opbrengstwaardering

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. 

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of 
opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als 
onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Kortlopende schulden 

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning 
betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek 
doel zoals verhuur, ouderbijdragen en overige baten, dan worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.

Voorziening negatief getoetsten
De voorziening negatief getoetsten wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen voor voormalig medewerkers 
die negatief getoetst zijn door het Participatiefonds. Indien de nominale waarde niet materieel afwijkt van de nominale waarde wordt de 
nominale waarde gehanteerd.

Voorziening groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud is een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over de boekjaren. Deze voorziening
is bedoeld voor het meerjarig groot onderhoud op de scholen conform het vastgestelde meerjaren onderhoud beleidsplan (MOP).
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten. De onttrekkingen vinden
rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.. Het  MOP laat zien dat de hoogte van de voorziening voldoende is.

In 2021 zijn voor het berekenen van de voorziening de volgende aannames gedaan.
- Advieskosten inzake werkzaamheden zoals genoemd in de MOP worden niet meegenomen in de berekening van de voorziening onderhoud;
- Achterstallige onderhoudskosten genoemd in de MOP worden niet opgenomen in de berekening van de voorziening onderhoud;
- Onderhoudskosten met een cyslus van een of twee jaar worden gezien als dagelijksonderhoud;
- Locaties, welke binnen tien jaar worden gerenoveerd of nieuwbouw plaatsvind, worden niet opgenomen in de voorziening onderhoud;
- Alle uitgaven die na 2051 worden geprognotiseerd zullen niet worden opgenomen in de voorziening onderhoud
- Alle kosten die na dertig jaar na oplevering of na dertig jaar laatst bekende renovatiedatum worden niet opgenomen inde voorziening
onderhoud;
- Alle kosten lager dan € 7.500 exclusief BTW zoals genoemd in de MOP worden gezien als dagelijksonderhoud;

Voor het berekenen van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van de uitzonderingsregeling zoals
opgenomen in artikel 4 lid 1c van de RJO
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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.

De beloningen van het personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt 
verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde 
beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door de vereniging.

Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval van ziekte of 
arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum 
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting 
blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt een voorziening 
opgenomen.

De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op 
balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 
arbeidsovereenkomst). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de staat van baten en 
lasten gebracht.

Personeelsbeloningen/pensioenen

Kasstroomoverzicht

Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 
opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.

Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting 
bestaat, wordt een voorziening gevormd als het waarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel 
van de per balansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvan betrouwbaar kan 
worden geschat.
Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwde aanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die 
per balansdatum reeds zijn toegezegd en die voor rekening van de Stichting komen wordt hiervoor een voorziening gevormd.

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de 
werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de 
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan 
de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) 
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. De disconteringsvoet vóór belasting geeft de actuele marktrente per 
balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties  / rendement op staatleningen weer, de risico's waarmee bij het schatten van de 
toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden worden hierin niet betrokken.

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij de pensioenuitvoerder wordt een vordering opgenomen als de onderneming de 
beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Ontslagvergoedingen
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de Stichting zich aantoonbaar heeft verbonden tot 
beëindiging van het dienstverband van een of meer personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter stimulering 
van vrijwillig ontslag. De Stichting heeft zich aantoonbaar verbonden tot het doen van ontslaguitkeringen als formeel een gedetailleerd plan 
(of regeling) is opgesteld en intrekking daarvan door de Stichting redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. In het plan / de regeling zijn de 
betrokken locaties, alsmede de functie en het geschatte aantal van de werknemers die zullen worden ontslagen, de ontslaguitkering voor 
iedere functie(groep) en de periode die gemoeid is met de uitvoering van het plan benoemd. Ten aanzien van de ontslaguitkeringen bij 
vrijwillig ontslag worden de verplichtingen en de last berekend op basis van het aantal personeelsleden dat naar verwachting op het aanbod 
zal ingaan.
De ontslaguitkeringen die over meer dan 12 maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld worden tegen contante waarde 
gewaardeerd. De disconteringsvoet betreft de marktrente (effectief rendement) van hoogwaardige ondernemingsobligaties op balansdatum.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende 
actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Belastingen
De Stichting is voor het onderdeel Kinderopvang belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode wordt het resultaat als basis genomen

WNT : Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector
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B5 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

1 Activa

1.1 Immateriële vaste activa 1.1.1 1.1.1

Goodwill Gebruiksrecht 
lesmethode

Immateriële 
vaste activa

Verkrijgingsprijs 31-12-2020 30.000 93.554 123.554
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 -27.000 -30.928 -57.928
Boekwaarde 31-12-2020 3.000 62.626 65.626

Investeringen 2021 0 0 0
Afschrijvingen 2021 -3.000 -11.694 -14.694
Desinvesteringen 2021 0 0 0
Desinvestering afschrijvingen 2021 0 0 0

Mutatie boekwaarde -3.000 -11.694 -14.694

Verkrijgingsprijs 31-12-2021 30.000 93.554 123.554
Afschrijvingen t/m 31-12-2021 -30.000 -42.622 -72.622
Boekwaarde 31-12-2021 0 50.932 50.932

1.2 Materiële vaste activa 1.2.1 1.2.2.1 1.2.2 2 1.2.3 1.2

Gebouwen en terreinen Inventaris en 
ICT

Leermiddelen Andere 
bedrijfsmiddelen

Materiële vaste 
activa

Verkrijgingsprijs 31-12-2020 1.973.326 11.237.610 2.567.267 628.469 16.406.672
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 -1.056.096 -5.724.625 -1.453.349 -573.880 -8.807.950
Boekwaarde 31-12-2020 917.230 5.512.985 1.113.918 54.589 7.598.722

Investeringen 2021 44.868 1.826.059 303.343 0 2.174.270
Afschrijvingen 2021 -134.256 -1.122.681 -275.687 -50.465 -1.583.089
Desinvesteringen 2021 0 -10.940 0 0 -10.940
Desinvestering afschrijvingen 2021 0 8.738 0 0 8.738

Mutatie boekwaarde -89.388 701.176 27.656 -50.465 588.979

Verkrijgingsprijs 31-12-2021 2.018.194 13.052.729 2.870.610 628.469 18.570.002
Afschrijvingen t/m 31-12-2021 -1.190.352 -6.838.568 -1.729.036 -624.345 -10.382.301
Boekwaarde 31-12-2021 827.842 6.214.161 1.141.574 4.124 8.187.701

1.3 Financiële vaste activa
Boekwaarde
 31-12-2020

Latentie 2021 Afloop 2021 Boekwaarde
 31-12-2021

€ € € €

1.3.6 Belasting latentie
Vennootschapsbelasting 72.603 15.238 -40.990 46.851

72.603 15.238 -40.990 46.851Totaal financiële vaste activa

Voor verrekenbare verliezen is een actieve latentie opgenomen voor de Kinderspeelzalen. De verwachting is dat, ondanks het huidige negatieve eigen vermogen en negatieve
resultaat van de Kinderspeelzalen, de verliezen in de toekomst verrekend kunnen worden. In deze beoordeling is meegenomen dat de wetgeving voor verliesverrekening
wijzigt. Alle per 1 januari 2022 bestaande verliezen zijn vanaf dat moment onbeperkt verrekenbaar. Vanwege genomen maatregelen om de resultaten te verbeteren en
vanwege te verwachten synergievoordelen die ontstaat bij mogelijke samenwerking met de andere kinderopvangstichtingen binnen de Laurentius Groep is de verwachting dat
de verliezen verrekend kunnen worden. Vanwege de lage rente en daardoor beperkte impact van contant maken is de latentie gewaardeerd tegen nominale waarde.
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1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 411.128          508.062              
Dubieuze debiteuren -102.474         -149.862             

308.654 358.200
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 2.895.066 2.665.055
1.5.7 Overige vorderingen

Gemeente 0 7.899
Subsidiehuisvesting gemeenten 101.824 695.255
Compensatie Transitievergoeding 89.760 147.035
Overige vorderingen 152.362 117.385
In rekening te brengen derden/te ontvangen rente 0 1.482
Vooruitontvangen kosten 817.970 1.076.738

1.162.414 2.045.794

4.366.134 5.069.049

1.6 Borg en overige vordering Boekwaarde
 31-12-2020

Nieuwe 
vordering

Ontvangen
2021

Mutaties 
2021

Boekwaarde
31-12-2021

€ € € € €
1.6.2 Borg (Snappet) 297.387 11.850 -24.952 0 284.285

297.387 11.850 -24.952 0 284.285

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Banken 17.020.433 6.495.994
1.7.2 Kasmiddelen 7.609 7.963
1.7.3 Deposito's 250.039 2.960.868

Totaal liquide middelen 17.278.081 9.464.825

31-12-202031-12-2021

€

Totaal vorderingen

€

31-12-2021 31-12-2020

€

Totaal

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

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

€
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2 Passiva

2.1 Groepsvermogen
Saldo 

31-12-2020
Bestemming 

Resultaat
Mutaties Saldo 

31-12-2021

€ € € €
2.1.1 Stichtingskapitaal privaat 0 0 0

2.1.2 Algemene reserve publiek 5.589.829 5.212.523 0 10.802.352
2.1.2 Algemene reserve publiek voor 1 augustus 2006 1.035.321 -106.012 0 929.309

6.625.150 5.106.511 0 11.731.661
Bestemmingsreserves publiek

2.1.3.a Herwaarderingsreserve activa 297.646 -50.962 0 246.684
2.1.3.a NPO 0 1.594.177 0 1.594.177

297.646 1.543.215 0 1.840.861
Bestemmingsreserves privaat

2.1.3.b Bestemmingsreserves algemeen privaat 199.835 323.683 0 523.518
2.1.3.b Reserve schoolfonds privaat 0 5.100 0 5.100

199.835 328.783 0 528.618

7.122.631 6.978.509 0 14.101.140

Uitsplitsing vermogen naar Stichting Saldo 
31-12-2020

Bestemming 
Resultaat

Saldo 
31-12-2021

Laurentius Stichting 6.922.796 6.649.726 13.572.522
Stichting Kinderspeelzalen 105.534 310.517 416.051
Stichting Boost 217.434 13.988 231.422
Stichting IKC GG en BP -73.833 -822 -74.655
Goodwill St Kinderspeelzaal Delft -49.300 5.100 -44.200

7.122.631 6.978.509 14.101.140

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Algemene reserve publiek 5.212.523
Algemene reserve publiek voor 1 augustus 2006 -106.012

5.106.511
Bestemmingsreserves algemeen publiek
Herwaarderingsreserve activa -50.962
NPO 1.594.177

1.543.215
Bestemmingsreserves algemeen privaat
Bestemmingsreserves algemeen privaat 323.683
Goodwill St Kinderspeelzaal Delft 5.100

328.783

Totaal    6.978.509

2.2 Voorzieningen
Saldo 31-12-

2020
Dotaties

2021
Onttrekkingen

2021
Saldo

31-12-2021

€ € € €
2.2.1 Personeelsvoorzieningen
2.2.1.1 Spaarverlof 9.660 0 -4.024 5.636
2.2.1.2 Jubileum 352.439 83.877 -83.925 352.391
2.2.1.3 Langdurig zieken 628.580 468.938 -527.855 569.663
2.2.1.4 Negatief getoetsten 0 0 0 0
2.2.1.5 Duurzaamheid 30.636 0 0 30.636

1.021.315 552.815 -615.804 958.326

2.2.3 Overige voorzieningen

2.2.3.1 Onderhoud gebouwen 6.717.175 1.300.000 -646.596 7.370.579

6.717.175 1.300.000 -646.596 7.370.579

Totaal voorzieningen 7.738.490 1.852.815 -1.262.400 8.328.905

De bestemming van het resultaat 2021 is als volgt

Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.

Totaal groepsvermogen

De bestemmingsreserves zijn ter dekking van de in het verleden opgenomen herwaardering inventaris. Per 31 december 2021 is een bestemmingsreserve gevormd vanuit de
ontvangen middelen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor de bestrijding van de achterstanden opgelopen als gevolg van het Corona virus. Deze middelen zullen in
2022 en 2023 besteed worden.

Mutaties

In 2020 zijn de actviteiten van IKC De Bonte Pael overgedragen aan St. Kinderspeelzaal Delft. De Stichting Kinderspeelzaal Delft heeft hier goodwill voor betaald. De
ontvangen goodwill is bij IKC De Bonte Pael volledig als baten verantwoord en als zodanig in het vermogen verwerkt. De Stichting Kinderspeelzaal Delft heeft de goodwill
geactivieerd en schrijft dit in tien jaar af. Hierdoor ontstaat een eliminatie verschil in de vermogens. In het bovenstaand is dat verantwoordt onder de post Goodwill St.
Kinderspeelzaal Delft.
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2.4 Kortlopende schulden

2.4.3 Crediteuren 580.811 664.176
2.4.4 OCW 0 0
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.533.571 2.160.574
2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 685.375 601.582
2.4.9 Overige kortlopende schulden
2.4.9.1 Gemeente 105.818 120.451
2.4.9.4 Rekening Courant 3 7.098

105.821 127.549
2.4.10 Overlopende passiva
2.4.10.1 Vakantiegeld 1.780.160 1.645.047
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies 72.293 69.685
2.4.10.3 Nog te besteden subsidies OCW niet-geoormerkt 473.361 1.070.212
2.4.10.4 Nog te besteden subsidies overige instanties 0 0
2.4.10.5 Nog te besteden subsidies Gemeente (incl. huisvesting) 220.811 121.658
2.4.10.6 Vooruitontvangen ouderbijdragen 58.115 54.151
2.4.10.7 Overige overlopende passiva 1.273.621 1.192.457

3.878.361 4.153.210

Totaal kortlopende schulden 7.783.939 7.707.091

€

31-12-202031-12-2021

€

88



  Bevoegd gezag 40928
Laurentius Groep

Delft

Overzicht geoormerkte doelsubsidies OCW 

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

Omschrijving Toewijzing  
Kenmerk   

Bedrag van de 
toewijzing      

€

Ontvangen 
t/m 

verslagjaar                 
€

Geheel 
uitgevoerd en
afgerond

Nog niet geheel
afgerond

Teambeurs PO team18014 53.445 53.445 X
Teambeurs PO team18018 82.497 82.497 X
Teambeurs PO team18019 73.811 73.811 X
Subsidie voor studieverlof 928756-1 3.779 3.779 X
Subsidie voor studieverlof 1090785 7.331 7.331 X
Subsidie voor studieverlof 1091030 12.093 12.093 X
Subsidie voor studieverlof 1091063 12.093 12.093 X
Subsidie voor studieverlof 1165002 12.093 12.093 X
Subsidie voor studieverlof 1177174 4.762 4.762 X
Subsidie voor studieverlof 1165395 2.570 2.570 X
Subsidie voor studieverlof 1177256 9.674 9.674 X
Subsidie voor studieverlof 1165570 12.093 12.093 X
Subsidie voor studieverlof 1165911 12.093 12.093 X
Subsidie zij-instroom 1002167 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 994437 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1027308 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1027322 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1027366 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 994521 40.000 40.000 X
Subsidie zij-instroom 1046680 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1102780 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1097323 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1083293 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1097359 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1078811 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1078799 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1078852 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1085609 40.000 40.000 X
Subsidie zij-instroom 1120829 20.000 20.000 X
Subsidie zij-instroom 1152197 20.000 20.000 X
Impuls en innovatie bew. onderwijs IIB210015 24.000 5.011 X
IOP 2020-2021 IOP-40928-PO 469.800 469.800 X
IOP 2020-2021 2e tijdvlak IOP2-40928-PO 532.800 532.800 X
IOP 2020-2021 4e tijdvlak IOP4-40928-PO 910.800 910.800 X
IOP 2020-2021 5e tijdvlak IOP5-40928-PO 45.900 45.900 X
Extra hulp in de klas EHK20078 1.845.052 1.845.052 X
Extra hulp in de klas 2e tijdvlak EHK21057 1.846.872 1.846.872 X
Regionale aanpak personeelstekort RAP20008 385.000 192.500 X

Totaal 6.738.558 6.527.069

De prestatie is ultimo 
verslagjaar conform de 

subsidiebeschikking
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G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (regeling ROS, art. 13 lid 2 sub b en EL&I regelingen betrekking hebbend op EL&I subsidies

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  
kenmerk 

Toewijzing   
datum     

Bedrag van de 
toewijzing      

Ontvangen t/m 
verslagjaar 

Overige
 ontvangsten

totale kosten
per 31-12-2021

Saldo per 31-12-
2021

€ € € € €
-- -- -- 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  
kenmerk 

datum

Bedrag van de 
toewijzing      

Bedrag van de 
toewijzing      

ontvangen per 1-
1-2020

Subsidie 
ontvangsten in 

verslagjaar

Overige 
ontvangsten in 

verslagjaar

Eigen bijdrage in 
verslagjaar

€ € € € € €
-- -- 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0

Lasten in 
verslagjaar

totale kosten
per 31-12-

2021

Saldo per 31-12-
2021

€ € €
0 0 0 

0 0 0

Overzicht geoormerkte doelsubsidies gemeente Den Haag
Kenmerk subsidie Toegekend 

bedrag
Ontvangen 
voorschot

Realisatie Onderbesteding

88.239 88.239 72.339 15.900
15.761 15.761 15.761 0
15.836 15.836 15.836 0
90.360 90.360 58.261 32.099

339.360 339.360 339.360 0
39.600 39.600 39.600 0
15.859 15.859 15.859 0

281.009 281.009 275.353 5.656
11.392 11.392 1.486 9.906
34.000 34.000 19.344 14.656
38.500 38.500 38.500 0

Overzicht geoormerkte doelsubsidies gemeente Delft
Kenmerk subsidie Toegekend 

bedrag
Ontvangen 
voorschot

Realisatie Toelichting

87.684 87.684 87.684 
245.000 98.291 98.291 

ABBA/SVLT/89 Cultuurschakel

Nieuwkomers

4566546 Extra subsidie 
onderwijsachterstandenbeleid 2021-2022

ConciergeregelingABBA/SVLT/89
Voormalig ID-medewerkersABBA/SVLT/89

ABBA/SVLT/89

ABBA/SVL/611

ABBA/SVLT/89

Gedeelte 2021 volledig besteed

ABBA/SVL/668 Leren en innoveren in PO-netwerken

ABBA/SVLT/89
ABBA/SVLT/89

Schoolsportcoordinator

Extra of intensieve leertijd

Activiteit

4416848 Onderwijs achterstandenbel. jan-dec 2021

Activiteit

ABBA/SVLT/89
VakantiescholenABBA/SVLT/89

VVE Kwaliteit

LKP
Brede school niet VVE
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B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen 
Alphabet Nederland

Citroen Berlingo: Lease contract in 2021 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief  € 484 per maand. 

Huur Stichting Kinderspeelzaal Holding
Met Marmeerveste is een vijfjarig huurcontract afgesloten voor  het kantoorpand van Burgemeestersrand 57 te Delft. De huur en servicekosten bedragen per 
jaar € 39.212. Na vijf jaar loopt het huurcontract stilzwijgend door.

BMW Lease (stichting Kinderspeelzaal Holding)
BMW i3: lease contract 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60maanden. Leasetarief € 9.881 inclusief per jaar

Huur Stichting Kinderspeelzaal Lansingerland
Met Spectrum SPCO  is een huurcontract afgesloten voor de locatie Beestenboel.De looptijd is voor onbepaalde tijd en het huurbedrag per jaar bedraagt € 
3.735 . 
Met Stichting Prokino  is een huurcontract afgesloten voor de locatie Inkipinky. De looptijd is een jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt 
€ 9.860 en loopt stilzijgend door. 
Met BSO Zus en Zo is een huurcontract afgesloten voor de locatie Madelief. De looptijd is een jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt  € 3.840. 

Huur Stichting Kinderspeelzaal Midden-Delfland
Met gemeente Midden-Delfland is een huurcontract afgesloten voor de Kanjers. De looptijd is een jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt € 7.737.

Huur Annexum
In 2021 is een huurcontract afgesloten voor de 1e en 2e etage van Burgemeestersrand 59 te Delft. De looptijd bedraagt van 1 december 2021 tot en met 30 
november 2036.
De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 64.784,88 plus € 6.135,22 te vermeerderen in verband met BTW compensatie.

Er zijn voor een viertal wagens een leasecontract afgesloten met Alphabet Nederland. Onderstaand een overzicht

Volkswagen Golf : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief  €  885 per maand. 

Suzuki Swift : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief  € 357 per maand. 
Renault Captur : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief  € 725 per maand. 

Fiscale eenheid BTW
De laurentius Stichting, Stichting Kinderspeelzalen, Stichting Kinderspeelzalen Den Haag, Stichting Kinderspeelzalen Delft, Stichting 
Kinderspeelzalen Midden Delfland en Stichting Kinderspeelzalen Lansingerland vormen een fiscale eenheid voor de BTW en zijn daarom 
hoofdelijk aansprakelijk voor de door de moedermaatschappij verschuldigde omzetbelasting.

Lease contract Canon
In 2020 is een contract gesloten met Canon voor het gebruik en onderhoud van de kopieermachines. De looptijd bedraagt van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2023. Het leasetarief bedraagt per kwartaal € 45.000

Levensfasebewust personeelsbeleid:
In de CAO VO 2020 is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke werknemer en een aanvullend budget van 120 uur voor werknemers vanaf 57 
jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Laurentius dient nog een inschatting te maken in welke mate de gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan leiden 
(doorbetalen salaris). Het is noodzakelijk dat de school de gespaarde uren per werknemer inventariseert omdat de afspraken schriftelijk moeten zijn 
vastgelegd. Na inventarisatie blijkt dat enkel vier personeelsleden gebruik maakt van het sparen van uren. Om deze reden is er geen voorziening gevormd.
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B7 Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW
3.1.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW 57.200.681 55.753.635 55.695.959

57.200.681 55.753.635 55.695.959

3.1.2 Overige subsidies OCW
3.1.2.4 Corona subsidies OCW 6.145.913 0 0
3.1.2.5 1.599.897 863.588 1.204.671

7.745.810 863.588 1.204.671

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV
3.1.4.1 Bijdrage SWV 2.674.917 2.097.745 2.421.141

2.674.917 2.097.745 2.421.141

67.621.408 58.714.968 59.321.771

3.2 Overige overheidsbijdragen
3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies
3.2.1.1 Gemeente Laurentius 1.638.558 1.295.133 1.458.167
3.2.1.2 Gemeente Kinderspeelzaal Delft en Lansingerland 640.919 667.013 526.269
3.2.1.3 Gemeente kinderspeelzaal  Den Haag 1.068.352 1.045.237 1.021.569

3.415.212 3.007.383 3.019.966

3.415.212 3.007.383 3.019.966

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur onroerende zaken 242.246 327.051 312.443
3.5.2 Inkomsten personeel 65.501 73.400 66.862
3.5.5 Ouderbijdragen en schoolgelden 3.403.585 3.711.815 3.099.642
3.5.6 Overige 

Samenwerkingsverband/Auris groep 0 0 0

Overige 779.930 86.876 543.864
779.930 86.876 543.864

4.491.262 4.199.142 4.022.811

Totaal rijksbijdragen OCW

Totaal overige baten

2021 Begroting 2021
€

2020
€

Overige geoormerkte en 
niet geoormerkte subsidies

€

Totaal overige overheidsbijdragen
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 39.502.599 50.533.128 38.635.483
4.1.1.2 Sociale lasten 6.921.597 0 7.020.222
4.1.1.3 Pensioenpremies 6.169.637 0 5.498.629

52.593.833 50.533.128 51.154.334

Personeelsbestand

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Mutatie overige personele voorzieningen -62.989 100.000 167.730
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 1.270.319 1.642.791 2.314.629
4.1.2.3 Scholing, IPB 749.031 957.381 920.473
4.1.2.4 Overige 882.922 1.060.849 1.005.826

2.839.283 3.761.021 4.408.658

4.1.3 Uitkeringen (-/-) -713.523 -634.523 -707.071

54.719.593 53.659.626 54.855.921

4.2 Afschrijvingen
4.2.1 Immateriële vaste activa
4.2.1.1 Goodwill 3.000 3.000 3.000
4.2.1.2 Gebruiksrecht lesmethode 11.694 11.742 11.694
4.2.2 Materiële vaste activa
4.2.2.1 Gebouwen 134.255 116.124 145.330
4.2.2.2 Inventaris en apparatuur 1.122.682 1.127.595 1.058.619
4.2.2.3 Leermethoden 275.687 292.492 280.944
4.2.2.9 Andere bedrijfsmiddelen 50.465 50.465 62.561

1.583.089 1.586.676 1.547.454

1.597.783 1.601.418 1.562.148

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur/medegebruik/afdracht MI vergoeding 414.821 440.280 413.855

4.3.2 Onderhoud 957.734 717.414 981.815

4.3.3 Energie en water 814.766 888.329 960.932

4.3.4 Schoonmaakkosten 1.308.285 1.320.708 1.283.839

4.3.5 Heffingen 230.613 216.479 227.923
4.3.6 Dotatie onderhoudsvoorziening 1.300.000 1.300.000 1.286.700
4.3.7 Overige huisvestingslasten

Overige huisvestingslasten 118.689 60.700 64.309
118.689 60.700 64.309

5.144.908 4.943.910 5.219.373

In de begroting van de Laurentius stichting zijn de sociale lasten en pensioenpremies niet opgenomen. Voor de overige stichting is dit wel 
opgenomen.

Totaal afschrijvingen

Totaal personele lasten

Totaal huisvestingslasten

2021 Begroting 2021

€ € €

€

Begroting 2021

€

2020

Totaal overige personele lasten

€

20202021

Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de Laurentius groep, omgerekend naar FTE's 757 (2020: 734)
Het aantal werknemers bij de Laurentius stichting zijn omgerekend naar FTE's 694 (2020: 654) en voor de Kinderspeelzalen en 
opvangorganisaties zijn dit naar FTE's 63 (2020: 80)
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4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten
4.4.1.1 Administratie en beheer 640.540 581.400 634.690
4.4.1.2 Accountantskosten 108.936 87.000 106.026
4.4.1.3 Overige 60.383 50.600 55.963

809.859 719.000 796.679

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
4.4.2.2 Onderhoud inventaris 0 52.044 327
4.4.2.3 Leermiddelen en ICT 2.727.956 2.363.360 2.304.072

2.727.956 2.415.404 2.304.399

4.4.4 Overige instellingslasten
4.4.4.1 Kantoorkosten 2.541 3.657 6.805
4.4.4.2 Medezeggenschap 10.240 18.090 8.209
4.4.4.3 Ouderraad 0 3.900 4.809
4.4.4.4 Projecten 2.380.710 1.220.035 1.484.705
4.4.4.5 Dubieuze debiteuren 5.705 5.000 5.384
4.4.4.6 Overige 1.086.494 1.126.961 1.000.470

3.485.690 2.377.643 2.510.382

7.023.505 5.512.047 5.611.460

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten
5.1.1 Rentebaten 104 75 829

104 75 829

5.3 Waardeverandering financiële vaste activa en beleggingen
5.3.1 Resultaat waardering koers effecten 0 0 0

0 0 0

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa en beleggingen
5.4.1 Overige financiële baten 0 0 0

0 0 0

5.5 Rentelasten
5.5.1 Rente en overige financiële lasten -8.919 -18.956 -7.050

-8.919 -18.956 -7.050

-8.815 -18.881 -6.221

6 Belastingen

6.1 Vennootschapsbelasting
6.1.1 Vennootschapsbelasting -54.769 -34.605 67.144

-54.769 -34.605 67.144

2021

Saldo financiële baten en lasten

Totaal instellingslasten

€

€ € €

Begroting 2021 2020

€

20202021 Begroting 2021

€ € €

2021 Begroting 2021 2020

€
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B8 Overige toelichting

Honoraria van de accountant

2021 2020

Controle van de jaarrekening 99.256€           81.893€          

Andere controle-werkzaamheden 9.680€             7.744€            

Fiscale advisering -€                    662€               

108.936€         90.299€          

B9 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum

van Ree Accountants

De volgende honoraria van accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij 
consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW.
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B10 Enkelvoudige balans per 31 december 2021
(na resultaatbestemming)

1 Activa

Vaste activa

1.2 Immateriële vaste activa
1.2.1 Vooruitbetaalde licenties 50.932             62.626            

50.932             62.626            

1.2 Materiële vaste activa
1.2.1 Gebouwen en terreinen 731.323           792.467          
1.2.2 Inventaris en apparatuur 6.072.760        5.358.782       
1.2.3 Leermethoden 1.141.574        1.113.918       
1.2.2 Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.124               54.589            

7.949.781        7.319.756       

Totaal vaste activa 8.000.713        7.382.382       

Vlottende activa

1.5 Vorderingen
1.5.1 Debiteuren 236.221           381.144          
1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 2.895.066        2.665.055       
1.5.5 Overige vorderingen 1.103.245        1.985.095       

4.234.532        5.031.294       

1.6 Borg en overige vordering
1.6.2 Borg 274.243           287.345          
1.6.3 Overig -                       -                      

274.243           287.345          

Totaal vaste activa 4.508.775        5.318.639       

1.7 Liquide middelen 16.378.691      8.979.956       

Totaal vlottende activa 20.887.466      14.298.595     

Totaal activa 28.888.179      21.680.977     

31-12-2021 31-12-2020

€ €
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.1.2 Algemene reserve 11.731.661      6.625.150       
2.1.3 Bestemmingsreserves 1.840.861        297.646          

Totaal vermogen 13.572.522      6.922.796       

2.4 Voorzieningen
2.4.1 Onderhoud 7.370.579        6.717.175       
2.4.3 Overige voorzieningen 890.418           984.733          

8.260.997        7.701.908       
2.6 Kortlopende schulden
2.6.2 Kortlopende deel langlopende schuld -                       -                      
2.6.3 Crediteuren 524.888           587.573          
2.6.4 Kortlopende schulden aan OCW -                       -                      
2.6.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.096.286        2.643.132       
2.6.8 Overige kortlopende schulden -                       -                      
2.6.9 Overlopende passiva 3.433.486        3.825.568       

7.054.660        7.056.273       

Totaal passiva 28.888.179      21.680.977     

31-12-2021 31-12-2020
€ €
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B11 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2021

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 67.621.408      58.714.968      59.321.771     
3.2 Overige overheidsbijdragen 1.638.558        1.295.133        1.458.167       
3.5 Overige baten 2.064.373        1.800.124        1.902.269       

Totaal baten 71.324.339      61.810.225     62.682.207       

4 Lasten
4.1 Personele lasten 51.359.541      50.279.182      51.496.313     
4.2 Afschrijvingen 1.538.124        1.537.933        1.496.220       
4.3 Huisvestingslasten 5.006.278        4.756.744        5.087.641       
4.4 Overige instellingslasten 6.770.719        5.260.422        5.245.941       

Totaal lasten 64.674.662      61.834.281     63.326.115       

Saldo baten en lasten 6.649.677        -24.056           -643.908           

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 49                    -14.400            478                 

Saldo fin. baten en lasten 49                    -14.400           478                   

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 6.649.726        -38.456           -643.430           

Exploitatieresultaat 6.649.726        -38.456           -643.430           

 

2021 Begroting 2021 2020
€ € €
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B12 Enkelvoudige kasstroomoverzicht 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 6.649.726        -643.430         
Overige mutaties EV -                       -                      

6.649.726        -643.430         

Afschrijvingen 1.538.124        1.496.220       

Mutaties werkkapitaal
 - Vorderingen 796.762           -784.780         
 - Kortlopende schulden -1.613              466.922          

795.149           -317.858         

Mutaties voorzieningen 559.089           1.252.408       
559.089           1.252.408       

9.542.088        1.787.340       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Immateriële vaste activa -                       -                      
Materiële vaste activa -2.156.455       -1.642.229      

-2.156.455       -1.642.229     

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie financiele vaste activa 13.102             -4.995             

13.102             -4.995            

Mutatie liquide middelen 7.398.735        140.116          

Beginstand liquide middelen 8.979.956        8.839.840       

Mutatie liquide middelen 7.398.735        140.116          

Eindstand liquide middelen 16.378.691      8.979.956       

2021 2020
€ €
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B13 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2021

Algemeen

De geconsolideerde jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2020 van de Stichting. Ten aanzien van de enkelvoudige staat van baten en lasten van
de Stichting is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW.
Voor zover posten uit de balans en staat van baten en lasten hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde
balans en staat van baten en lasten.
  

De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die voor de geconsolideerde balans en staat van baten en 
lasten, met uitzondering van het volgende: 

In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van de juridische vorm. 

Het aandeel in het resultaat van organisaties waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de organisatie in de resultaten van deze deelnemingen. 
Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de organisatie en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft 
plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Resultaat deelnemingen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Eigen vermogen
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B14 Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige balans

1.1 Immateriële vaste activa 1.1.2

Gebruiksrecht 
lesmethode

Immateriële 
vaste activa

Verkrijgingsprijs 31-12-2020 93.554 93.554
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 -30.928 -30.928
Boekwaarde 31-12-2020 62.626 62.626

Investeringen 2021 0 0
Afschrijvingen 2021 -11.694 -11.694
Desinvesteringen 2021 0 0
Desinvestering afschrijvingen 2021 0 0

Mutatie boekwaarde -11.694 -11.694

Verkrijgingsprijs 31-12-2021 93.554 93.554

Afschrijvingen t/m 31-12-2021 -42.622 -42.622

Boekwaarde 31-12-2021 50.932 50.932

1.2 Materiële vaste activa 1.2.1 1.2.2.1 1.2.2 2 1.2.2 3 1.2.4 1.2

Gebouwen en 
terreinen 

Inventaris en 
apparatuur

ICT Leermiddelen Andere 
bedrijfsmiddelen

Materiële vaste 
activa

Verkrijgingsprijs 31-12-2020 1.813.033 6.770.831 4.155.407 2.567.267 628.469 15.935.007
Afschrijvingen t/m 31-12-2020 -1.020.566 -3.081.748 -2.485.708 -1.453.349 -573.880 -8.615.251
Boekwaarde 31-12-2020 792.467 3.689.083 1.669.699 1.113.918 54.589 7.319.756

Investeringen 2021 44.868 782.132 1.026.112 303.343 0 2.156.455
Afschrijvingen 2021 -106.012 -359.119 -735.147 -275.687 -50.465 -1.526.430
Desinvesteringen 2021 0 0 0 0 0 0
Desinvestering afschrijvingen 2021 0 0 0 0 0 0

Mutatie boekwaarde -106.012 -359.119 -735.147 -275.687 -50.465 630.025

Verkrijgingsprijs 31-12-2021 1.857.901 7.552.963 5.181.519 2.870.610 628.469 18.091.462

Afschrijvingen t/m 31-12-2021 -1.126.578 -3.440.867 -3.220.855 -1.729.036 -624.345 -10.141.681

Boekwaarde 31-12-2021 731.323 4.112.096 1.960.664 1.141.574 4.124 7.949.781

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 236.221           381.144          
236.221           381.144          

1.5.2 Kortlopende vorderingen op OCW 2.895.066        2.665.055       

1.5.5 Overige vorderingen
Rekening Couranten 10.845             11.995            
Compensatie Transitievergoeding 89.760             147.035          
Overlopende activa 748.552           987.531          
Overige vorderingen 152.264           143.279          

1.103.245        1.985.095       

Totaal vorderingen 4.234.532        5.031.294       

31-12-2021 31-12-2020

€

Transitievergoeding
Onder de kortlopende vorderingen is de regeling compensatie van de transitievergoeding opgenomen. De regeling ziet er op toe dat 
werkgevers bij het UWV een vergoeding kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer hebben ontslagen. 

€
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1.6 Borg en overige vordering
Boekwaarde
 31-12-2020

Nieuwe vordering
2020

Ontvangen
2021

Mutaties 
2021

Boekwaarde
31-12-2021

€ € € € €

1.6.2 Borg (Snappet) 287.345 11.850 -24.952 -                      274.243          

287.345           11.850             -24.952            -                      274.243          

1.7 Liquide middelen

1.7.1 Banken 16.246.614      6.142.789       
1.7.2 Kasmiddelen 7.357               7.357              
1.7.3 Deposito's 124.720           2.829.810       

Totaal liquide middelen 16.378.691      8.979.956       

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

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

31-12-2021 31-12-2020
€ €
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Saldo 
31-12-2011

Stelselwijziging Saldo 
31-12-2020

Bestemming 
Resultaat

Overige Mutaties Saldo 
31-12-2021

€ € € € € €

2.1.2 Algemene reserve 5.589.829        5.212.523       -                     10.802.352       
Algemene reserve voor 1 augustus 2006 1.035.321        -106.012         -                     929.309            
Totaal algemene reserve 6.625.150        5.106.511       -                     11.731.661       

2.1.3 Bestemmingsreserves
NPO -                       1.594.177       -                     1.594.177         
Herwaarderingsreserve activa 741.296 297.646           -50.962           -                     246.684            
Reserve schoolfonds -                       -                      -                     -                        
Jonge leerkracht en aanvullende subsidie -                       -                      -                     -                        
Totaal bestemmingsreserves 297.646           1.543.215       -                     1.840.861         

Totaal eigen vermogen 6.922.796        6.649.726       -                     13.572.522       

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Algemene reserve  5.212.523        
Herwaarderingsreserve -50.962            
Algemene reserve -                       

5.161.561        
Algemene reserve voor 1 augustus 2006 -106.012          
NPO 1.594.177        

Totaal    6.649.726        

2.4 Voorzieningen

Saldo 
 31-12-2011

Stelselwijziging Saldo 31-12-2020 Dotaties
2021

Onttrekkingen
2021

Vrijval
2021

Saldo
31-12-2021

€ € € € € € €

2.4.1 Onderhoud 3.127.955 0 6.717.175        1.300.000        -646.596         -                     7.370.579         
2.4.2 Aanvulling WW 0 0 -                       -                       -                      -                     -                        

2.4.3 Overige voorzieningen
Jubilea 0 317.116 326.847           80.632             -79.769           -                     327.710            
Spaarverlof 62.584 0 9.660               -                       -4.024             -                     5.636                
Langdurig zieken 617.590           425.711           -516.865         -                     526.436            
Negatief getoetsten -                       -                       -                      -                     -                        
Duurzame inzetbaarheid 62.584 0 30.636             -                       -                      -                     30.636              

125.168 317.116 984.733           506.343           -600.658         -                     890.418            

Totaal voorzieningen 3.253.123 317.116 7.701.908        1.806.343        -1.247.254      -                     8.260.997         

2.6 Kortlopende schulden

2.6.3 Crediteuren 524.888           587.573          
2.6.4 OCW -                       -                     
2.6.6 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.096.286        2.643.132       

2.6.9 Overlopende passiva
Vakantiegeld 1.663.303        1.533.285       
Nog te besteden subsidies OCW niet-geoormerkt 473.361           1.070.212       
Nog te besteden subsidies Gemeente (incl. huisvesting) 105.203           81.973            
Rekening Courant -                       7.098              
Overige overlopende passiva 1.191.619        1.133.000       

3.433.486        3.825.568       

Totaal kortlopende schulden 7.054.660        7.056.273       

€ €

De bestemming van het resultaat 2021 is als volgt

Mutaties

31-12-2021 31-12-2020

Mutaties

Ingevolge de Wet op het primair onderwijs wordt het resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling.
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B15 Niet uit de enkelvoudige balans blijkende verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen 

Alphabet Nederland

Lease contract Canon
In 2020 is een contract gesloten met Canon voor het gebruik en onderhoud van de kopieermachines. De looptijd bedraagt van 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2023. Het leasetarief bedraagt per kwartaal € 45.000

Regeling onvoorziene gevallen VO lumpsum
Door de overgang van de bekostiging van schooljaar naar kalenderjaar is er een langlopende vordering van € 133.564 op het ministerie. Deze vordering 
betreft een overgangsregeling die alleen uitgekeerd gaat worden als de school op een andere datum dan per 1 september wordt opgeheven en niet voldoende 
liquiditeit heeft. Er is voor gekozen de vordering niet op te nemen om dat er van wordt uitgegaan dat de school blijft bestaan en deze vordering nooit 
ontvangen gaat worden dat bij beëindiging het eigen vermogen toereikend is.

Levensfasebewust personeelsbeleid:
In de CAO VO 2020 is een persoonlijk budget opgenomen van 50 uur voor elke werknemer en een aanvullend budget van 120 uur voor werknemers vanaf 57 
jaar. Deze uren kunnen ook gespaard worden. Laurentius dient nog een inschatting te maken in welke mate de gespaarde uren tot uitgaven zullen gaan 
leiden (doorbetalen salaris). Het is noodzakelijk dat de school de gespaarde uren per werknemer inventariseert omdat de afspraken schriftelijk moeten zijn 
vastgelegd. Na inventarisatie blijkt dat enkel een personeelslid gebruik maakt van het sparen van uren. Om deze reden is er geen voorziening gevormd.

Fiscale eenheid BTW
De laurentius Stichting, Stichting Kinderspeelzalen, Stichting Kinderspeelzalen Den Haag, Stichting Kinderspeelzalen Delft, Stichting 
Kinderspeelzalen Midden Delfland en Stichting Kinderspeelzalen Lansingerland vormen een fiscale eenheid voor de BTW en zijn daarom 
hoofdelijk aansprakelijk voor de door de moedermaatschappij verschuldigde omzetbelasting.

Er zijn voor een viertal wagens een leasecontract afgesloten met Alphabet Nederland. Onderstaand een overzicht

Citroen Berlingo: Lease contract in 2021 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief  € 484 per maand. 
Suzuki Swift : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief  € 357 per maand. 
Renault Captur : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief  € 725 per maand. 
Volkswagen Golf : Lease contract in 2019 afgesloten. De looptijd bedraagt 60 maanden. Leasetarief  €  885 per maand. 

Huur Annexum
In 2021 is een huurcontract afgesloten voor de 1e en 2e etage van Burgemeestersrand 59 te Delft. De looptijd bedraagt van 1 december 2021 tot en met 30 
november 2036.
De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op jaarbasis € 64.784,88 plus € 6.135,22 te vermeerderen in verband met BTW compensatie.

Huur Stichting kinderspeelzaal Delft
Met gemeente Delft is een huurcontract afgesloten voor Klavertje Vier. De looptijd van het contract is vijf jaar en het huurbedrag per jaar bedraagt 
€ 19.510.
Met de Laurentius stichting zijn huurcontracten afgesloten voor de locaties van het Muizenhuis, Do-Re-Mi en BSO het Klavertje. Het totale huurbedrag 
bedraagt voor alle locaties € 21.027. De looptijd van de huurcontracten zijn een jaar en lopen stilzwijgend door.

Huur Stichting kinderspeelzaal Den Haag
Met de Laurentius stichting zijn huurcontracten afgesloten voor de locaties van Pinky, De Peutergaarde, De Buutplaats en de Zuidwestertjes. Het totale 
huurbedrag bedraagt voor alle locaties € 33.000. De looptijd van de huurcontracten zijn een jaar en lopen stilzwijgend door.
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B16 Toelichting op de onderscheiden posten van de enkelvoudige staat van baten en lasten

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW

3.1.1 (Normatieve) Rijksbijdrage OCW 57.200.681      55.753.635      55.695.959     
3.1.2 Overige subsidies OCW 7.745.810        863.588           1.204.671       
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 2.674.917        2.097.745        2.421.141       

67.621.408      58.714.968     59.321.771       

Totaal rijksbijdragen OCW 67.621.408      58.714.968     59.321.771       

3.2 Overige overheidsbijdragen

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen
3.2.1.3 Overige gemeentelijke bijdragen

Overige 1.638.558        1.295.133        1.458.167       
1.638.558        1.295.133       1.458.167         

Totaal gemeentelijke bijdragen 1.638.558        1.295.133       1.458.167         

Totaal overige overheidsbijdragen 1.638.558        1.295.133       1.458.167         

3.5 Overige baten

3.5.2 Ouderbijdrage 887.502           1.210.500        822.086          
3.5.4 Verhuur onroerende zaken 361.789           438.248           431.537          

Overige 815.082           151.376           648.646          
2.064.373        1.800.124       1.902.269         

Totaal overige baten 2.064.373        1.800.124       1.902.269         

2021 Begroting 2021 2020
€ € €
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4 Lasten

4.1 Personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen 36.864.784      47.594.505     36.045.810       
4.1.2 Sociale lasten 6.491.603        -                      6.567.412         
4.1.2 Pensioen premies 5.956.725        -                      5.292.202         

4.1.3 Overige personele lasten
4.1.3.3 Overige

Dotatie/onttrekking personeel voorziening -94.315            100.000           154.813          
Scholing/schoolbegeleiding 699.555           915.381           857.981          
Uitzendkrachten, inhuur derden 1.258.907        1.291.129        2.295.419       
Overige 801.749           1.006.667        929.562          
Totaal overige 2.665.896        3.313.177        4.237.775       

Totaal overige personele lasten 2.665.896        3.313.177       4.237.775         

4.1.4 Uitkeringen (-/-) -619.467          -628.500         -646.886           

Totaal personele lasten 51.359.541      50.279.182     51.496.313       

Personeelsbestand

4.2 Afschrijvingen
4.2.1 Immateriële vaste activa
4.2.1.2 Gebruiksrecht lesmethode 11.694             11.742               11.694                  
4.2.2 Materiële vaste activa
4.2.1 Gebouwen 106.011           89.016            110.885            
4.2.2 Inventaris en apparatuur en ICT 1.094.267        1.094.218       1.030.136         
4.2.3 Leermethoden 275.687           292.492          280.944            
4.2.4 Andere vaste bedrijfsmiddelen 50.465             50.465            62.561              

Totaal afschrijvingen 1.538.124        1.537.933       1.496.220         

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur/medegebruik/afdracht MI vergoeding 326.623           317.000          320.786            
4.3.2 Dotatie onderhoudsvoorziening 1.300.000        1.300.000       1.300.000         
4.3.3 Onderhoud 956.175           717.344          989.669            
4.3.4 Energie en water 809.807           885.100          956.239            
4.3.5 Schoonmaakkosten 1.280.815        1.268.500       1.233.831         
4.3.6 Heffingen 225.643           212.200          222.807            

4.3.7 Overige huisvestingslasten
Overige 107.215           56.600             64.309            

107.215           56.600            64.309              

Totaal huisvestingslasten 5.006.278        4.756.744       5.087.641         

2021 Begroting 2021 2020

Gedurende het boekjaar 2021 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de organisatie, omgerekend naar FTE's 694 (2020: 654)

€ € €
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4.4 Overige instellingslasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 569.723           540.000           566.197          
Accountantskosten 52.495             55.000             53.668            
Overige 30.611             26.500             25.759            

652.829           621.500          645.624            

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Meubilair -                       52.044             -                     
Leermiddelen en ICT 2.643.533        2.301.755        2.208.078       

2.643.533        2.353.799       2.208.078         

4.4.4 Overige
Medezeggenschap 10.240             18.090             8.209              
Ouderraad -                       3.900               4.809              
Overige lasten 987.397           1.043.098        875.647          
Projecten 2.476.720        1.220.035        1.503.574       

3.474.357        2.285.123       2.392.239         

Totaal overige instellingslasten 6.770.719        5.260.422       5.245.941         

5 Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten
5.1.1 Rentebaten 49                    -                       478                 
5.1.2 Waardeveranderingen fin. vaste activa en effecten -                       -                       -                     

49                    -                      478                   
5.5 Rentelasten
5.5.1 Rente en overige financiële lasten -                       -14.400            -                     

-                       -14.400           -                        

Saldo fin. baten en lasten 49                    -14.400           478                   

2021 Begroting 2021 2020
€ € €
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Segmentatie Enkelvoudige Staat van baten en lasten 2021

Totaal Voortgezet 
Onderwijs

Primair 
Onderwijs

Totaal Voortgezet 
Onderwijs

Primair 
Onderwijs

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 67.621.408       2.514.122        65.107.286      59.321.771     2.197.489       57.124.282       
3.2 Overige overheidsbijdragen 1.638.558         -                       1.638.558        1.458.167       750                 1.457.417         
3.5 Overige baten 2.064.373         216.631           1.847.742        1.902.269       85.793            1.816.476         

Totaal baten 71.324.339       2.730.753        68.593.586      62.682.207     2.284.032       60.398.175       

4 Lasten
4.1 Personele lasten 51.359.541       1.988.011        49.371.530      51.496.313     1.911.593       49.584.720       
4.2 Afschrijvingen 1.538.124         36.055             1.502.069        1.496.220       30.561            1.465.659         
4.3 Huisvestingslasten 5.006.278         139.563           4.866.715        5.087.641       127.209          4.960.432         
4.4 Overige instellingslasten 6.770.719         308.288           6.462.431        5.245.941       156.625          5.089.316         

Totaal lasten 64.674.662       2.471.917        62.202.745      63.326.115     2.225.988       61.100.127       

Saldo baten en lasten 6.649.677         258.836           6.390.841        -643.908         58.044            -701.952           

5 Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten 49                     -                       49                    478                 -                     478                   

Saldo fin. baten en lasten 49                     -                       49                    478                 -                     478                   

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 6.649.726         258.836           6.390.890        -643.430         58.044            -701.474           

Exploitatieresultaat 6.649.726         258.836           6.390.890        -643.430         58.044            -701.474           

€ €
2021 2020

108



  Bevoegd gezag 40928
Laurentius Groep

Delft

B17 Overige toelichting
Honoraria van de accountant

2021 2020

Controle van de jaarrekening 42.815€           43.988€           

Andere controle-werkzaamheden 9.680€             9.680€             

Fiscale advisering -€                     -€                     

52.495€           53.668€           

WNT-verantwoording 2021 Laurentius Stichting

Gemiddelde totale baten                     6 

Gemiddeld aantal studenten                     3 

Gewogen aantal onderwijssoorten                     3 

Totaal aantal complexiteitspunten                   12 

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

De WNT is van toepassing op de Laurentius Stichting. Het voor de Stichting toepasselijke 
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 163.000, bezoldigingsmaximum voor het onderwijs, klasse D.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de Stichting is € 163.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum 
is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, 
waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele 
WNT-maximum voor de leden van het algemeen bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige 
leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Voor 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 maanden 
een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Deze klasseindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld:

van Ree Accountants
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1
Mw. dr. S.P. 

Schenning
Dhr. A.J.E. 

Christophersen
Dhr. K. 

Tigelaar

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/7 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00 1,00
Dienstbetrekking Ja Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 77.760           114.854         38.555         

Beloningen betaalbaar op termijn 12.876           21.539           7.263           
Subtotaal 90.636           136.393         45.818         

Individueel bezoldigingsmaximum 94.674           163.000         54.482         

-/- onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging 2021 90.636           136.393         45.818         

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betalingN.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

Bedragen x € 1

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 -
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00               1,00               -
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 126.176         115.440         -
Beloningen betaalbaar op termijn 20.215           17.976           -

146.391        133.416        -                  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 157.000         157.000         -

Totale bezoldiging 2020 146.391         133.416         -                   

Bedragen x € 1 Dhr. R.C.W.A. 
Lelieveld

Mw. V. van 't 
Westeinde

Dhr. J.H.M van 
Boekel

M.W. Knoester Dhr. S.A.A.J. 
Dumoulin

Mw. B. 
Lammerts

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1-31/12 1/1-31/10 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/10-31/12
Bezoldiging

Totale bezoldiging              6.000              1.500              4.000            4.000            4.000              1.000 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmax. € 24.450 € 13.576 € 16.300 € 16.300 € 16.300 € 4.108
-/- onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging € 6.000 € 1.500 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 1.000

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

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/5-31/12 - -
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 6.000 € 1.500 € 4.000 € 3.000 - -
Beloningen betaalbaar op termijn € 23.550 € 15.700 € 15.700 € 11.829 - -
Totale bezoldiging 2020 € 6.000 € 1.500 € 4.000 € 3.000 - -

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris Functie
N.v.t. N.v.t.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen zijn niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan:

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
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B18 Overzicht verbonden partijen

Beslissende zeggenschap Juridische Statutaire Code Eigen VermogenExploitatie Consolidatie
vorm zetel activiteiten 31-12-2021 saldo 2021

Stichting kinderspeelzaal Stichting Delft 4 -€                     -€                    ja

Stichting kinderspeelzaal Lansingerland Stichting Delft 4 72.614€           28.305€          ja

Stichting kinderspeelzaal Delft Stichting Delft 4 -16.051€          135.469€        ja

Stichting kinderspeelzaal Midden Delfland Stichting Delft 4 -€                     1.075€            ja

Stichting kinderspeelzaal Den Haag Stichting Delft 4 359.488€         145.668€        ja

IKC de Gouden Griffel Stichting Lansingerland 4 -74.655€          -616€              ja

Stichting Boost BMS Stichting Delft 4 231.422€         13.988€          ja

IKC de Bonte Pael Stichting Delft 4 -€                     -206€              ja

IKC de Regenboog Stichting Delft 4 -€                     -€                    ja

Geen beslissende zeggenschap Juridische Statutaire Code Consolidatie
vorm zetel activiteiten

Stichting Delft 4 Nee

Stichting Pool West Stichting Den Haag 4 Nee

Stichting Delft 4 Nee

Stichting Delft 4 Nee

Stichting Den Haag 4 Nee

B19 Gebeurtenissen na balansdatum

B20 Formele vaststelling jaarverslag 2021

 ………………/………………../………………….

Handtekening voorzitter     Handtekening bestuurder

--------------------------------------    --------------------------------------    

K. Tigelaar A.J.E. Christophersen

Stichting BSHP het Kristal

Passend primair onderwijs Delflanden

Stichting Passend Primair Onderw. Haaglanden

Het jaarverslag 2021 is goedgek€d door de raad van toezicht op,

 ………………/………………../………………….

Handtekening voorzitter: 

--------------------------------------                          
R.W.C.A.  Lelieveld  (namens de leden van de Raad van Toezicht)                                                     

Het jaarverslag 2021 is vastgesteld door het college van bestuur op,

Samenwerkingsverband VO Delflanden

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
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Controleverklaring
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