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Dashboard Jaarverslag 2020
Klik op één van onderstaande buttons om automatisch doorverwezen te worden naar het
gewenste hoofdstuk
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Samenvatting
2020: een bijzonder jaar
Wow, wie had eind 2019 kunnen vermoeden dat 2020 zo’n jaar zou worden? De
berichtgeving over een onheilspellend virus voorspelde weinig goeds. Toch hoopten we,
wellicht tegen beter weten in, dat Nederland de dans zou ontspringen. Helaas, in februari
werd ook in Nederland de 1e coronabesmetting ontdekt. En vanaf 16 maart tot en met 28
april werden al onze scholen voor een 1e keer gesloten, werd afstandsonderwijs gerealiseerd
en noodopvang geboden.
Het hiermee omgaan was een zoektocht waar niemand van wist wat het juiste was:
crisismanagement op topniveau. Afstemmen, organiseren, samenwerken, communiceren,
ondersteunen, regelen, uitzoomen: alles kwam voorbij. Tegelijkertijd oog houden voor de
diversiteit van onze scholen en kinderopvang, met elkaar in verbinding blijven, onze
kernwaarden levend houden en de voortgang van ons Strategisch beleidsplan ‘Op weg naar
2023’ bewaken. Het was een enerverend, leerzaam jaar dat zich voortzet in 2021, maar
hopelijk in een wat rustiger vaarwater.
Vanuit ons gevoel van solidariteit en menselijkheid hadden, hebben en blijven we oog
houden voor onze collega’s. Het coronavirus heeft een grote invloed op onze organisatie en
uiteraard ook op het dagelijks functioneren van onze collega’s. Onze Willibrordschool in
Lansingerland werd eind 2020 als eerste basisschool in Nederland getroffen door een
uitbraak van de Britse coronavariant. Ook heeft de pandemie een verstrekkende invloed op
het privéleven. Trots op en dankbaar voor zijn we op iedereen die inzet heeft getoond in dit
bijzondere jaar om het beste onderwijs voor onze leerlingen mogelijk te maken. Laten we
daarbij ook niet de inzet van ouders thuis vergeten!
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,
strategisch
kwaliteitsmanagement,
financieel gezond, effectieve
Figuur 1 Laurentius Stichting in beeld
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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 tijdens de pandemie. Dat is gelukt, het kostte kracht en moeite, maar gaf ook
energie en verdieping. Verbinding houden op afstand gaat niet zomaar. Dat vraagt om extra
inspanning van iedereen, een luisterend oor en ruimte om emoties te delen.
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.
Dat we de juiste dingen doen,
daar zijn we van overtuigd.
Gelukkig is dit bevestigd door de
Figuur 2 kwaliteitsmolen
PO-Raad met een
bestuursvisitatie light en een verkort bestuurlijk toezicht van de Onderwijsinspectie, die zien
dat onze kwaliteitszorg op orde is.
De ontwikkeling die scholen maken in het omgaan met strategisch kwaliteitsmanagement
zullen een vervolg krijgen in 2021 en daarmee zullen ook de managementgesprekken een
verdiepend karakter krijgen, met meer eigenaarschap.
‘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.
Ons e-magazine Sprekend Laurentius laat over 2020 een betrokken organisatie zien, waar
de collega en het kind centraal staan. De coronatijd, het op-afstand-onderwijs geven, was
aanleiding om uit te komen met 2 speciale edities van Sprekend Laurentius. Op deze manier
werd er toch, over de afstand heen, contact gemaakt. In deze tijd werd een sterke identiteit
zichtbaar met veel persoonlijke aandacht. De kernwaarde ‘samen’ kreeg door deze crisis nog
weer een andere betekenis. In de speciale kerst-editie waarin leerlingen over hun beleving
van de coronacrisis vertellen, werden hun persoonlijke kerstwensen vastgelegd. In deze
periode werd een nieuw motto geboren: het beste is van ons samen!
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Lerarentekort
Het lerarentekort is ook bij ons voelbaar, met name in Den Haag en Rijswijk. Het coronavirus
heeft laten zien hoe vitaal onze sector is en hoe onmisbaar we zijn in de ontwikkeling van
onze leerlingen. Dat heeft de overheid doen inzien meer geld vrij te maken voor het
onderwijs. Omdat het lerarentekort een gezamenlijk probleem is, wordt dit in gezamenlijkheid
met collegaschoolbesturen opgepakt.
De Laurentius Stichting neemt met al haar scholen deel aan diverse programma’s die als
doel hebben het lerarentekort te verminderen.
Maar met geld alleen is het lerarentekort niet op te lossen, dat lukt alleen met het juiste
personeel. Daarom zet Laurentius in op het binden, boeien en opleiden van collega’s. Die
persoonlijke aandacht is kenmerkend voor onze organisatie.
We hebben een modern recruitmentproces. Alle bekende social media kanalen worden
ingezet en onze ‘werken bij Laurentius’ website is operationeel Werken bij.
Laurentius onderwijs en opvang
Laurentius Stichting heeft als Laurentius Groep met Stichting Kinderspeelzaal en 3 integrale
kindcentra een belangrijk aandeel in de kinderopvang in de regio. In 2020 is verder
nagedacht over de positionering van opvang en onderwijs en de aansluiting hiertussen. Dit
heeft geresulteerd in een concept visiestuk waarin al onze scholen zich op termijn richting
een (integraal) kindcentrum bewegen. In 2021 krijgt dit nadere uitwerking. Een beweging
waarbij sprake is van maatwerk per locatie en school.

Figuur 3 Laurentius onderwijs en opvang
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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. Door het gebruik van
infographics en links op te nemen naar interessante onderwerpen en filmpjes is het een
aantrekkelijk verslag geworden.
In januari 2021 is de nieuwe Code Goed Bestuur voor het primair onderwijs van kracht
geworden. Het bestuursverslag is gekoppeld aan de vier principes waaruit de nieuwe Code
Goed Bestuur is opgebouwd. Hierbij uiteraard rekening houdend met alle verplichte
onderdelen waaruit het jaarverslag moet bestaan.

De jaarrekening
De jaarrekening 2020 is opgenomen in onderdeel B. Deze bestaat uit de balans per 31
december 2020, de staat van baten en lasten over 2020 plus een toelichting op de balans
van de staat baten en lasten.
De jaarrekening 2020 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 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 6 gemeenten waar
onze scholen gevestigd zijn. Voor overleg wordt het jaarverslag gedeeld met de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Laurentius Stichting. In het licht van onze
horizontale verantwoordingsplicht en vanuit de wens om een zo groot mogelijke
transparantie te bieden zijn de jaarstukken terug te vinden op onze website: Laurentius
Stichting.
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Kijkje in de keuken (hfd voorpagina)
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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
Bezoekadres
Telefoon
E-mail
Website
KvK-nummer
Bestuursnummer

Laurentius Stichting
Burgemeestersrand 59, 2625 NV Delft
015 251 14 40
info@laurentiusstichting.nl
www.laurentiusstichting.nl
41160449
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.
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Lees hier de publieksvesie
van het jaarverslag 2020:
Laurentius Nu
Laurentius Stories
PYP bij de Mgr.
Bekkersschool, Delft

Figuur 4 regiokaart Laurentius Stichting
Laurentiusscholen in
2020
Gemeente
Lansingerland
(Bergschenhoek)

(Berkel en
Rodenrijs)

Naam school
Pius X
De Goudwinde 1, 2661 KZ (hoofdlocatie)
Noorderparklaan 133, 2662 BZ (dependance)
Willibrord
Stampioendreef 9, 2661 SR (hoofdlocatie)
Groeneweg 127A, 2661 KV (dependance)
De Wilgenhoek
Pastoor Velthuysestraat 4, 2651 GR

De Kwakel
Chrysantenhof 20, 2651 XK
De Poolster
Esdoornlaan11-13, 2651 RC
Het Baken
Oudelandselaan 139, 2652 CJ
De Gouden Griffel
A.M.G. Schmidtlaan 2, 2652 HJ
IKC De Gouden Griffel
Theo d’Orsingel 30, 2652 LC
Delft

Directie
Mevr. A.M.I. (Angelique) te Braak
Adj.dir. dhr. H.R. (Harmen) Stans
Dhr. C.J.M. (Keesjan) Massar

Dhr. H.M. (Bert) van der Tol (tot 1 augustus)
Mevr. H.M. (Hèlen) Jutte (vanaf 1 augustus)
Adj. dir. mevr. I. (Ivanka) Maat-Dekker (tot 1
juli)
Mevr. V. L. (Valerie) van ’t Hooft
Mevr. W.P.A. (Wendy) Vonk
Dhr. J.P.M. (Jan) Noorlander
Adj. dir. mevr. K.M.C. (Karin) van der Zon
Mevr. Y. (Yvonne) van der Heijden
Adj. dir. mevr. A. (Aukje) Keilholz
Mevr. Y. (Yvonne) van der Heijden
Adj. dir. mevr. G. (Gaby) d’Haans

De Oostpoort
Oosteinde 6, 2611 SN
Cornelis Musius
Prins Mauritsstraat 37, 2628 SR (vanaf 1 juli)
Nieuwelaan 60, 2611 RT (tijdelijk tot 1 juli)
Jaffalaan 9, 2628 BX (tijdelijk tot 1 juli)
Nieuwe Langedijk 46-48, 2611 VL (tijdelijk tot
1 juli)
IKC Bernadette-Maria
Aan ’t Verlaat 30, 2612 XZ
Mgr. Bekkersschool
Frederik van Edenlaan 12, 2624 VH
Titus Brandsma
Van Rijslaan 6, 2625 KX (hoofdlocatie)
Van Rijslaan 10, 2625 KX Delft (dependance)
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Mevr. G. (Gerrie) Haije
Mevr. H.M. (Marja) Bocxe

Mevr. D.M. (Dionne) van der Helm-Wilmer
Mevr. L.F. (Linda) van der Burgh (tot 1
augustus)
Mevr. M. (Marianne) Mink (vanaf 1 augustus)
Dhr. M. (Maurice) Bavelaar

IKC De Regenboog
Kraanvogelstraat 2, 2623 MZ

IKC De Bonte Pael
Bikolaan 113, 2622 EE
Laurentius SBO
Griegstraat 2, 2625 AN
Laurentius Praktijkschool
Kappeyne van de Coppellostraat 28, 2613 XP

Gabriëlschool
M. ten Hovestraat 9, 2613 VX (hoofdlocatie)
Kristalweg 107, 2614 SH (dependance)
International school Delft
Jaffalaan 9, 2628 BX

Mevr. C.C.J.M. (Carien) van de Water-van der
Linden (tot 16 maart)
Mevr. B. (Brigitte) Schuller-Steijger (vanaf 16
maart)
Mevr. B. (Brigitte) Schuller-Steijger
Adj. dir. mevr. G.D.A. (Gabi) van Eijk-Poot
Mevr. S. (Sonja) van Gog
Adj. dir. mevr. M. J. (Marleen) Sahertian
Dhr. W.L. (Wilbert) van Beukering (tot 1
augustus)
Dhr. J.S. (Senne) Donders (vanaf 1 augustus)
Adj. dir. dhr. H. (Hans) Bok (tot 1 mei)
Dhr. P.L.A. (Peter) Grootscholten
Adj. dir. mevr. J.M.E. (Marian) Chfar-Vermeij
Dhr. S. (Sander) Raaphorst (interim tot 1 april)
Dhr. S. (Sander) Raaphorst (vanaf 1 april)
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

Pijnacker-Nootdorp
(Nootdorp)

St. Jozefschool
Sportparkweg 6, 2631 GA

Dhr. M. (Marcel) Prins (tot 1 augustus)
Mevr. H.D. (Hester) van Waart-de Hooge
(vanaf 1 juni)
Adj. dir. mevr. H.D. (Hester) van Waart-de
Hooge (tot 1 juni)
Adj. dir. mevr. J.M. (Mirjam) Hofland- van der
Kruk (vanaf 1 augustus)

Rijswijk

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

Dhr. G.E. (Edward) den Heeten

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

De Buutplaats
Hoefkade 677, 2525 LE (hoofdlocatie)
Stortenbekerstraat 264, 2525 SR
(dependance)
Christoffel
Madurolaan 25, 2496 RH

Petrus Dondersschool
Ambachtsgaarde 5, 2542 ED
Rosaschool
Nijkerklaan 7, 2573 BA
De Zuidwester
Marterrade 312, 2544 ME

Mevr. H.M. (Hèlen) Jutte (interim tot 1 mei)
Mevr. S. (Saskia) Zaat-Holtkamp (vanaf 1 mei)
Adj. dir. dhr. H.P. (Harro) Veerman (vanaf 2
maart)
Mevr. F.A. (Frédy) Beekkerk van Ruth
Dhr. R. (Ruud) de Groot

Dhr. P. (Philippe) de Kort (interim)

Mevr. C.C.C. (Chantal) de Booy
Adj. dir. mevr. J.M. (Mirjam) Hofland- van der
Kruk (tot 1 augustus)
Adj. dir. mevr. M.E. (Marieke) Hovenga (vanaf
1 augustus)
Dhr. J.S. (Senne) Donders (tot 1 augustus)
Mevr. M. (Marjolein) Silvania (interim vanaf 1
augustus)
Mevr. M. (Maaike) de Visser
Mevr. D. (Dominique) de Guit
Adj. dir. mevr. M.J. (Monique) Borsten (vanaf 1
augustus)

Tabel 2 Laurentiusscholen
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Laurentius missie

Figuur 5 missie met kernwaarden

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 zich zowel in- als extern laat kennen. Vandaar ook
dat de kerngroep identiteit in 2020 omgedoopt is in ‘communicatie & identiteit’.
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.
Alle collega’s ondertekenen de voorwaarden bij de akte van benoeming voor het katholiek
onderwijs en onderschrijven daarbij het laten zien van een positieve houding met betrekking
tot de katholieke identiteit van de school en stichting. Uitgangspunt zal zijn dat de beste
kandidaat voor de desbetreffende functie benoemd wordt.

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
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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.
In dit bijzondere jaar hebben we gezien hoe belangrijk onze kernwaarden zijn. ‘Samen zijn
wij de Laurentius Stichting!’ en samen zijn we met corona omgegaan. Dagelijkse - en later
wekelijkse - updates van het college van bestuur en het clusteren van honderden vragen die
binnenkwamen en werden opgepakt door het bestuursbureau. Algemeen geldende
maatregelen waren er voor alle scholen en toch was er ook ruimte voor iedere school voor
maatwerk. Het eigenaarschap lag bij de scholen zelf. Zo schakelde de ene school
vliegensvlug over op digitaal lesgeven, terwijl een andere school de online omgeving nog
moest inrichten of lespakketten rondbracht. Iedere school is gegroeid in het omgaan met
digitaal onderwijs.
Ook is er plezier geweest in deze tijd. Plezier in het maken van digitale instructies, plezier in
het dempen van de leerkracht door leerlingen in het uitvinden van TEAMS, plezier in het
maken van filmpjes om in verbinding te blijven met leerlingen, ouders en elkaar.

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.

1

Waar ouders staat, kan ook verzorgers gelezen worden.
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Organisatiemodel
Onze organisatie is als volgt opgebouwd:

Raad van Toezicht

GMR

Bestuursbureau
Onderwijs & Kwaliteit, HR,
Arbo, Huisvesting, ICT,
Communicatie & Identiteit,
Financieel en Secretarieel

College van Bestuur

Dirov

School VO

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

• 1 praktijkschool

Figuur 6 organisatiemodel

Een aantal scholen is IKC: Stichting IKC Boost Bernadette-Mariaschool, Stichting IKC
Gouden Griffel, Stichting IKC De Bonte Pael. 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
= raad van toezicht

bestuurder

bestuurder

bestuurder

Stichting IKC
Bernadette
Maria / Boost

Stichting IKC
de Bonte
Pael

Stichting IKC
de Gouden
Griffel

Figuur 7 organisatiemodel
kinderopvang
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bestuurder

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

College van bestuur
Het college van bestuur bestaat uit twee bestuurders:
Naam

Bezoldigde functies

Vanuit bezoldigde functie

Mevr. dr. S.P.
(Saskia)
Schenning

Voorzitter college van
bestuur Laurentius
Stichting;
Lid Raad van Advies
SRVO.
Lid college van bestuur
Laurentius Stichting;
Lid raad van toezicht SWV
PO3002.

Lid DB PPO Delflanden;
Lid RvT SWV VO Delflanden;
Lid DB SPPOH;
Voorzitter RvT Stichting
Kinderspeelzaal.
Secretaris Stichting Pool West;
Lid RvT Stichting Kinderspeelzaal;
Lid VVE Het Lint;
Lid DB Stichting Brede School
Harnaschpolder.

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

Onbezoldigde
functies
Lid
programmacommissie
NCO2

Voorzitter Dorpsraad
Zegge

Tabel 3 college van bestuur Laurentius Stichting

Raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf toezichthouders:
Naam

Bezoldigde functies

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

Directeur Gaston Software
BV;
Directeur bij TradeApps
Software BV.

De heer A.A.
(Ton) Lutter

Consultant Aedon
International

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

Lid RvT Stichting
Nederlands Onderwijs in
het Buitenland (NOB)

De heer Mgr.
dr. H.A.
(Dick)
Verbakel

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

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

Orthopedagoog Mentaal
Beter Jong

Mevr. drs. V.
(Veronique)
van ’t
Westeinde

Beleidsmedewerker CDAfractie;
Maat in maatschap Van ’t
Westeinde.

Onbezoldigde
functies

Voorzitter
Stichting
Herdenking
Veteranen

Voorzitter landelijk
bestuur Cura
Migratorum;
Voorzitter Pro
Nobis et Posteris;
Administrator
Broederscongrega
tie O.L. Vrouw van
Zeven Smarten.
Penningmeester
Stichting Houvast
op School;
Lid Stichting
Steunfonds
Katholiek
Onderwijs.
Commissielid voor
het CDA bij de
gemeente Midden
Delfland

De heer drs.
Concerncontroller
J.H.M.
gemeente Dongen
(Joost) van
Boekel
Tabel 4 raad van toezicht Laurentius Stichting

2

De ontvangen vergoeding gaat naar de Laurentius Stichting.
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Positie in de RvT

Herbenoembaar

Voorzitter RvT
lid
remuneratiecommissie;
lid auditcommissie.

31-10-2021,
herbenoembaar

Vicevoorzitter

1-4-2020, niet
herbenoembaar

Vicevoorzitter RvT;
voorzitter
remuneratiecommissie;
voorzitter
onderwijscommissie.
Lid RvT

21-04-2024,
herbenoembaar

Lid RvT;
lid onderwijscommissie.

08-12-2024,
herbenoembaar

Lid RvT;
lid onderwijscommissie.

31-10-2021,
herbenoembaar

Lid RvT;
voorzitter
auditcommissie.

11-12-2022,
herbenoembaar

18-12-2020, niet
herbenoembaar

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’3. 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 onderwijs4’ van de PO-Raad. De naleving van deze Code verloopt conform de
bedoelingen ervan.
Het college van bestuur wordt ondersteund door een team van collega’s op het
bestuursbureau5. Daarnaast is een aantal taken op financieel en personeel-administratief
gebied uitbesteed aan het administratiekantoor Pro Management Onderwijs Support BV te
Delft.
Iedere school staat onder leiding van een directeur, eventueel bijgestaan door een adjunctdirecteur 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
Tot april hebben we op de locatie van onze Laurentius SBO vergaderd. De vergaderingen
hebben vanwege de coronacrisis vanaf 8 april digitaal via TEAMS plaatsgevonden. Op 23
september zijn we eenmalig met inachtname van alle veiligheidsvoorschriften fysiek bij
elkaar geweest, omdat de toen van kracht zijnde coronaregels dat toelieten. Alle overige
vergaderingen daarna zijn weer op afstand via TEAMS gegaan. We zijn met de
doorontwikkeling van TEAMS meegegroeid. Van ‘een plenaire zend-vergadering’ via het
digitaal delen van beeldinformatie, naar vergaderingen met interactieve digitale elementen
en naar een meer gevarieerde vorm met ‘breakout rooms’ doorgegroeid.
In 2020 heeft 8 keer een directeurenoverleg plaatsgevonden, waar directeuren, bestuurders
en collega’s van het bestuursbureau aanwezig waren. Het mag duidelijk zijn dat het
3

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-80.html
De Code is in 2010 opgesteld en in 2017 aangescherpt. De nieuwe Code is op 1 januari 2021 van
kracht geworden.
5 Zie organogram, paragraaf organisatiemodel.
4

16

onderwerp corona vanaf maart 2020 het dirov niet alleen van fysiek vergaderen naar digitaal
vergaderen heeft doen overstappen, maar dat corona ook in elke vergadering als
agendapunt prominent aanwezig was. Juist om in verbinding te blijven met elkaar zijn
pareltjes gedeeld, maar was er ook ruimte voor emotie en persoonlijke verhalen.
Verder zijn tijdens deze bijeenkomsten thematische onderwerpen, die overeenkomen met de
thema’s uit het Strategisch beleidsplan ‘Op weg naar 2023’ en beleidsstukken besproken. Er
bleek een enorme behoefte om naast corona vooral ook samen met inhoudelijke
ontwikkelingen bezig te blijven zijn.
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. In 2020 is verder gegaan met het agenderen van meer interactieve
onderwerpen, zodat iedereen de kans heeft gekregen op een goede, actieve manier input te
leveren. Kennis en kunde zijn dankzij intervisie tijdens het dirov gedeeld en op deze manier
heeft men elkaar versterkt.
De voorzitter, Jan Noorlander van Het Baken, is samen met de vicevoorzitters Angelique te
Braak van basisschool Pius X en Edward den Heeten van de Petrusschool verantwoordelijk
voor het voorzitterschap van het dirov. Edward den Heeten nam in december 2020 afscheid
van de Laurentius Stichting. Besloten is om zijn plek als vicevoorzitter niet opnieuw in te
vullen.
In 2020 hebben de directeuren van de scholen gesproken met het CvB over en indien nodig
een positief advies gegeven over de volgende beleidszaken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IKC-vorming;
de Jokerprijs;
toekomstgericht onderwijs;
monitor ICT-bekwaamheid leerkrachten;
vertrouwenspersonen personeel en ouders;
financieel beheer naar aanleiding van de jaarrekening 2019;
opleidingsscholen Pabo Thomas More;
strategisch kwaliteitsmanagement en de Laurentiuskwaliteitsmatrix;
Europese aanbestedingen (waaronder inhuur personeel);
dekkend netwerk passend onderwijs PPO Delflanden;
professioneel statuut directeuren + bestuursniveau;
vergoeding leer-werk-trajecten;
bestuursformatieplan 2019;
jaarverslag 2019 en Laurentius Nu;
financiële verwerking nieuwe cao-PO;
jaarplan 2020-2021;
financiële kwartaalrapportages;
plan V(italiteit);
eigenaarschap;
bestuurlijke organisatie;
interne audits;
governance Laurentius onderwijs en opvang;
kwaliteitskaarten afstandsonderwijs;
werving en selectie;
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•
•
•

overzicht referentieniveaus;
meerjaren onderhoudsplan 2020-2025;
begroting 2021.

Verder hebben scholen of collega’s van het bestuursbureau regelmatig een presentatie
gehouden over een onderwijsinhoudelijk onderwerp, ter inspiratie. De volgende onderwerpen
zijn aan bod gekomen:
• presentatie ‘Vreedzame school en vreedzame wijk’;
• diverse presentatie van de school promotiefilmpjes;
• presentatie ICT-beurs ITEM;
• Teachers4Teachers onderwijsreis Kenia;
• presentaties onderdelen jaarplan diverse kerngroepen;
• toekomstgericht onderwijs.
Het laatste dirov van het schooljaar is afgesloten met een ‘gezamenlijke Kerstlunch op
afstand’. De RvT is dit jaar twee keer (fysiek en digitaal) aangeschoven bij het dirov om
sfeer te proeven en zich te laten informeren over de gang van zaken tijdens dit overleg.

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 vier klachten ingediend bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO), te
weten:
• continuïteit van het onderwijs;
• nalaten van dossieropbouw door school;
• functiewaardering cao-PO;
• onveilige leeromgeving;
De eerst tweegenoemde punten waren al direct bij GCBO ingediend, voordat ze op
bestuursniveau waren besproken. Na een verzoek bij GCBO zijn deze twee klachten op
bestuursniveau opgepakt en naar tevredenheid afgehandeld.
De klacht functiewaardering cao-PO is enkele dagen voor de zitting teruggetrokken door de
klager.
De laatstgenoemde klacht is door de GCBO deels gegrond verklaard. Vanwege corona
gebeurde de hoorzitting digitaal. De reactie van het bevoegd gezag luidt dat het oordeel van
de Commissie herkend en erkend wordt en is van mening dat een veilige leeromgeving voor
alle leerlingen gewaarborgd dient te worden.
Verder zijn er op bestuursniveau drie klachten in behandeling genomen dat varieerde qua
inhoud, te weten:
• twee keer een melding bij Veilig Thuis;
• leerkrachttekort en communicatie.
Na intensief overleg met betrokkenen zijn bovengenoemde klachten op bestuursniveau naar
tevredenheid afgehandeld voor klagers en daarmee zijn de klachten ingetrokken.
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GMR
Van elke school is in principe één lid, ouder of personeel, vertegenwoordigd in de GMR. Op
deze wijze is de GMR een mooie afspiegeling van het palet van onze verschillende scholen.
Voorafgaand aan de vergadering met het college van bestuur, vergadert de GMR zonder
CvB om de belangrijkste zaken door te nemen en vragen per onderwerp te inventariseren.
Na maart 2020 werd de vergaderwijze en de inhoud van de GMR-vergaderingen gekleurd
door corona. Op de vergaderingen die vanaf april volledig online werden, kwamen ook
uitgebreid verschillende aspecten van de maatregelen en de scholensluiting ter sprake.
In juni kondigde voorzitter Marjolein Silvania aan afscheid te nemen van de GMR en als
interim-directeur op haar school - de Petrus Donders - waar te nemen. Daphne v.d. Werken,
tot dat moment secretaris van de GMR, heeft alle vertrouwen gekregen het voorzitterschap
op zich te nemen. Dit heeft zij met volle inzet en enthousiasme gedaan en omdat het
secretarisschap vacant bleef, bleef zij dit ernaast doen.
Voor de GMR is één van de speerpunten aandacht voor personeel. Net als in 2019, was er
ook in 2020 ruim aandacht voor het lerarentekort. De plannen voor zichtbaarheid en de
werving van nieuw personeel zijn met de GMR gedeeld. Het gaat hierbij om een doorlopend
proces. De GMR is blij te zien dat er veel aandacht wordt besteed aan het binden, boeien en
begeleiden van (nieuwe) collega’s. Hoewel er landelijk een leerkrachtentekort is, ligt er
vooral op de scholen in de grote steden druk. De Haagse onderwijsbesturen, de gemeente
Den Haag en het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben het
‘Noodplan lerarentekort Den Haag’ opgesteld. In dit Noodplan staat een aantal maatregelen
die de instemming hebben van de minister en de Inspectie van Onderwijs. De GMR heeft
ingestemd met dit Noodplan.
In 2020 is in de GMR een werkgroep financiën gestart onder begeleiding van Ton
Christophersen, lid college van bestuur. Deze werkgroep wordt meegenomen in de financiën
van de stichting om de GMR goed van advies te kunnen voorzien. De GMR zou
instemmingsrecht krijgen op de hoofdlijnen van de begroting per januari 2021. Inmiddels is
duidelijk dat dit niet is gebeurd en is onduidelijk wanneer het wel geëffectueerd gaat worden.
Overige belangrijke onderwerpen die besproken zijn met de GMR en waar nodig positief
advies of instemming aan is verleend:
• meerjarig financieel beleid;
• financiële rapportages;
• financieel beheer;
• begroting 2021;
• bestuursformatieplan;
• professioneel statuut;
• jaarverslag 2019;
• bestuurlijke organisatie;
• kwaliteitskaart onderwijs op afstand;
• convenant PPO Delflanden;
• beloningsbeleid leer-werk-traject;
• managementstatuut;
• notitie governance onderwijs-opvang;
• actualisatie functiehuis cao-PO;
• vertrouwenspersoon ouders en personeel.
De GMR is betrokken geweest in de aanstelling van twee nieuwe leden van de raad van
toezicht en vertrouwenspersonen voor ouders en personeel.
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Collega’s van de raad van toezicht hebben tweemaal in vergaderingen het deel zonder
aanwezigheid van het college van bestuur bijgewoond en geïnformeerd naar de gang van
zaken. In juni heeft er apart nog een online overleg plaatsgevonden tussen de raad van
toezicht en Marjolein Silvania (voorzitter) en Daphne v.d. Werken (secretaris). Tot ons groot
verdriet is Daphne van de Werken in december plotseling overleden.

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
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.

2020 in het kort
Inleiding
De samenstelling van de raad van toezicht is in 2020 gewijzigd. We hebben afscheid
genomen van de heer (Ton) Lutter vanwege het aflopen van zijn zittingstermijn van acht jaar.
De heer (Maarten) Knoester is per april aangetreden en in december benoemd tot
vicevoorzitter. In december is de heer (Dick) Verbakel afgetreden, ook vanwege zijn
aflopende zittingstermijn van acht jaar, en vervangen door de heer (Bas) Dumoulin.
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. Daartoe is door de
kwaliteitscommissie van de VTOI-NVTK een Code Goed Toezicht 6 opgesteld. Besloten is
deze Code te hanteren door de RvT.
Hoe gaat het met de Laurentius Stichting?
De raad van toezicht heeft op diverse manieren informatie ingewonnen in verband met zijn
taakvervulling. Zo zijn er - naast het reguliere overleg met het college van bestuur - scholen
bezocht. Vanwege corona vonden de ‘schoolbezoeken’ dit jaar op digitale wijze plaats. Een
gedeelte van het directeurenoverleg en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn
digitaal 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
6

code-goed-toezicht.pdf (vtoi-nvtk.nl)
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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’
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.
Extra aandacht was er 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. 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.
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, in 2020 opgezette, RvTcommissie onderwijskwaliteit en strategisch kwaliteitsmanagement. Hierin zitten naast leden
RvT, ook de voorzitter CvB en de beleidsmedewerkers onderwijs & kwaliteit.
Lerarentekort
De kwaliteit van het onderwijs hangt nauw samen met de kwaliteit van het personeel. 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 van personeel is een dagelijks punt van aandacht binnen het bestuur. Alle
mogelijke communicatiekanalen worden hiervoor ingezet.
De invulling van vacatures, met name in de binnenstad van Den Haag en in Rijswijk, is een
zorg. Om hier passend mee om te kunnen gaan heeft de Laurentius Stichting zich
gecommitteerd aan het Noodplan Den Haag.
Kengetallen, tertiaalcijfers, ziekteverzuimcijfers en conceptbegroting 2021
Volgens afspraak kwamen de financiële rapportages en overige relevante informatie en
kengetallen aan bod ter bespreking met het CvB, o.a. ziekteverzuimcijfers. De externe inhuur
is tot een minimum beperkt gebleven. Ook de verzuimcijfers laten een dalende trend zien in
vergelijking met de afgelopen jaren.
De auditcommissie is meegenomen in de financiële planning- & controlcyclus en heeft
telkens 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
2019 is goed verlopen en er is aandacht geweest en geacteerd op de geconstateerde
verbeterpunten.
Werkgeverschap
De tijdelijke aanstelling van de heer (Ton) Christophersen is in maart omgezet in een
aanstelling voor onbepaalde tijd. Binnen de remuneratiecommissie is het functioneren van
het college van bestuur geëvalueerd.
Corona
De complexiteit van het omgaan met corona in het onderwijs is vanaf maart standaard
besproken in de grotendeels digitale vergaderingen van de raad van toezicht. De raad van
toezicht is meegenomen in updates en brieven die verstuurd werden door het CvB na
gehouden persconferenties en bij belangrijke ontwikkelingen in relatie tot corona.
Professionalisering van de raad van toezicht
De meer proactieve houding, die in 2019 is ingezet, is verder ontwikkeld. Naast de audit- en
remuneratiecommissie is een commissie onderwijskwaliteit en strategisch
kwaliteitsmanagement ingesteld. Commissies bespreken onderwerpen nader en brengen
advies uit aan de raad van toezicht.
Enkele 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.
In 2020 hebben zich geen situaties voorgedaan met tegenstrijdige belangen.

Vergoedingsregeling
De vergoeding voor de leden van de raad van toezicht is met ingang van kalenderjaar 2020
verhoogd. De vergoeding bedraagt per maximaal lid €4.000,- en de voorzittersvergoeding
bedraagt €6.000,-. De vergoeding valt binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) en
binnen de door de VTOI geadviseerde normering.

Vergaderingen en de inhoud daarvan
Er is in 2020 zeven keer 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

Noodplan lerarentekort Den Haag

x

Professioneel statuut

x

Financieel beheer

x

Convenant PPO Delflanden ‘Dekkend netwerk
Passend Onderwijs’
cao-PO compensatie

x
x

Vertrouwenspersonen personeel / ouders
Werkgeverschap CvB

x
x

Lerarentekort
Financieel beleid

x
x
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Bestuursformatieplan

x

Reglementen commissies

x

Begroting 2021

x

Benoeming Maarten Knoester en Bas Dumoulin x
Jaarverslag 2019

x

Financiële rapportages

x

Verslagen schoolbezoeken

x

Governance Laurentius onderwijs en opvang

x

Bestuurlijke organisatie

x

Functiehuis
Benoeming nieuwe secretaris

x
x

Kwaliteitskaart onderwijs op afstand

x

Onderwijsresultatentabel

x

Tabel 5 inhoudelijke onderwerpen raad van toezicht

De auditcommissie is afgelopen jaar vier keer, de commissie onderwijskwaliteit en
strategisch kwaliteitsmanagement en remuneratiecommissie twee keer bijeengekomen als
voorbereiding op de vergadering van de raad van toezicht. Ook heeft de raad van toezicht
aan het eind van 2020 de jaarlijkse interne evaluatie uitgevoerd en besproken.
Afronding
In de laatste vergadering in december is afscheid genomen van de heer (Dick) Verbakel en
mevr. (Elma) Cools (secretaris van de raad van toezicht). Als nieuwe secretaris is aangesteld
de heer (Patrick) Bödeker, bestuurssecretaris van het CvB. Ook is afscheid genomen van de
heer (Ton) Lutter.
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
deze crisis.
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Goed onderwijs op de scholen (hfd voorp)

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 in 2020 geen
gemakkelijke opgave. Naast de uitdagingen van het lerarentekort dwong corona ons ook
flexibel om te gaan met het geven van (afstands)onderwijs. Waar de 1e lockdown nog
gebruikt werd om uit te zoeken hoe instructie op afstand gegeven kon worden, alle leerlingen
te voorzien van een passend device, collega’s bekwaam te maken in het gebruik van
TEAMS via webinars en noodopvang te bieden, lukte het veel scholen tijdens de 2e lockdown
sneller om te schakelen.

Onderwijs & kwaliteit
Goed onderwijs geven en de basiskwaliteit op orde houden en uitbreiden, is een prachtige
opdracht. Lag de nadruk in 2019 nog op het op orde brengen en houden van de
basiskwaliteit van een aantal van onze scholen, in 2020 is er meer doorgepakt op de eigen
aspecten van kwaliteit en ambities. Zo is een mooi palet van ontwikkelniveaus ontstaan
binnen onze scholen. 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 Buutplaats, en scholen die zich oriënteren op het aanmelden
voor de waardering ‘goed’ bij de Onderwijsinspectie. En natuurlijk alles wat daar nog tussen
zit.
Daarnaast is er een grote gemene deler, die wordt beschreven in het ‘Strategisch
beleidsplan 2019-2023’, waar al onze scholen aan werken. Voorbeelden daarvan zijn het
strategisch kwaliteitsmanagement, toekomstgericht onderwijs en eigenaarschap.
De kwaliteit van het onderwijs is in ieder geval iets, dat bij al onze scholen prioriteit heeft en
bijna elke dag onderwerp van gesprek is op verschillende niveaus.

Kwaliteitszorg
Strategisch kwaliteitsmanagement
In 2018 is begonnen met het ontwikkelen van strategisch kwaliteitsmanagement. 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 kwaliteitszorg 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 van de Onderwijsinspectie.
In 2020 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 in 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
was de uitwerking onderwerp van gesprek en trokken de scholen met elkaar op. Hierbij moet
wel worden aangegeven dat de coronacrisis vertraging heeft opgeworpen in deze processen.
De kerngroep onderwijs zal in 2021 de kwaliteitsmatrix weer regelmatig agenderen om
gezamenlijk op te pakken.
Tweede spoor op het gebied van strategisch kwaliteitsmanagement was het goed in kaart
brengen van de groei in de 4 fases die de scholen en de stichting doormaken. Er is een
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beschrijving van de verschillende fases opgesteld, waarin de scholen zich konden spiegelen
om te kunnen bepalen wat de volgende stap zou worden in de doorontwikkeling. Dit was nog
niet zo makkelijk. De directies gaven aan meer houvast te willen hebben om de juiste
actiepunten te kunnen formuleren en zetten. Uiteindelijk is er gekozen om niet te focussen
op de concrete omschrijving van de fases, maar op wat er van de scholen en directies
verwacht wordt in fase 3. De uitvoering hiervan zal plaatsvinden in 2021, waarbij de
managementgesprekken met de managementteams een belangrijke rol spelen.
Het strategisch kwaliteitsmanagement zal in de komende jaren leidend zijn in de
ontwikkelingen op onze scholen. Planmatig zal worden gewerkt met als doel om fase 3 te
bereiken van het beschreven beleid. Dit steunt op de aanpak ‘kwaliteit in beweging’ en
‘continu verbeteren’, binnen de Laurentius Stichting.
Onderdeel van het strategisch kwaliteitsmanagement is het werken met interne auditteams
die in 2019 weer zijn geactiveerd. De bedoeling was om in 2020 ongeveer 12 interne audits
af te nemen, maar helaas is dit niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. In februari 2020
heeft er een evaluatie plaatsgevonden met als inzet een heldere kaderstelling voor de
volgende af te nemen audits. Er is nu een intakeformulier beschikbaar, een zelfevaluatieinstrument en er wordt gewerkt met een format verslaglegging. Ook zijn er nieuwe auditoren
opgeleid om de groep aan te vullen en uit te breiden. Waren er eerst alleen directieleden en
intern begeleiders opgeleid, nu zijn er ook leerkrachten intern opgeleid. De bedoeling is om
in najaar 2021 de interne audits weer op te pakken en een terugkomtraining te organiseren
voor alle auditoren.
Voor een leergang van de PO-Raad hebben Saskia Schenning, voorzitter college van
bestuur en Linda van der Burgh, beleidsmedewerker onderwijs & kwaliteit een onderdeel
verzorgd voor bestuurders en hun kwaliteitszorgmedewerkers over hoe onderwijskwaliteit en
kwaliteitszorg bij Laurentius is vormgegeven.
Zicht op ontwikkeling
In januari 2020 heeft er een tandembijeenkomst voor directeuren en hun intern begeleiders
plaatsgevonden over de analyse van de opbrengsten en zicht op ontwikkeling. Allereerst
werd er ingezoomd op het aanbrengen van samenhang tussen de lange cyclus (halfjaarlijks /
cito), middellange cyclus (doelen van het komende blok) en de korte cyclus (elke les levert
informatie op). Vervolgens werd het nieuwe resultatenmodel eindtoets gepresenteerd. De
bijeenkomst was een afwisseling van presentatie en reflectie op de eigen schoolsituatie. Alle
scholen waren hier met directie en intern begeleider bij aanwezig. Vanwege de verschillen in
ontwikkeling van de scholen, is iedere school met de input van de middag op haar eigen
niveau aan de slag gegaan. De middag werd unaniem als erg waardevol ervaren. Daarna is
er door de beleidsmedewerker een kwaliteitskaart ‘Zicht op ontwikkeling’ opgesteld en
gedeeld met de scholen, waarin een uitwerking van de 3 cycli staat uitgewerkt. Een aantal
scholen heeft die kwaliteitskaart omarmd en schoolspecifiek gemaakt.
Na het afnemen van de Cito LOVS-toetsen gaan de beleidsmedewerkers onderwijs &
kwaliteit in gesprek met directies over de opbrengsten en het analyseren daarvan om
verdieping te realiseren in dit proces.
Kwaliteitskaarten onderwijs
In het voorjaar van 2020 is de kwaliteitskaart ‘Zicht op ontwikkeling’ opgesteld die de scholen
kunnen gebruiken voor het beschrijven en vastleggen voor een ononderbroken ontwikkeling
van haar leerlingen. Ook is er een bovenschoolse kwaliteitskaart “Onderwijs op afstand”
opgesteld. Het doel van deze kaart is, om als format te dienen voor de scholen. Aan onze
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scholen is namelijk gevraagd om een eigen kwaliteitskaart op te stellen. Deze heeft een
tweeledig doel: ten eerste om vast te leggen hoe je het onderwijs hebt vormgegeven in de
periode van schoolsluiting als verantwoording en transparantie naar belanghebbenden, en
als tweede om in het geval van calamiteiten (zoals de schoolsluiting van december 2020)
direct de draad weer op te kunnen pakken met de kwaliteitskaart.
De kwaliteitskaarten worden bovenschools verzameld om een goed beeld te hebben van de
scholen.

Onderwijsprestaties
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 ‘19-‘20. Dit betekent dat over die eerste twee schooljaren
de gemiddelde referentieniveaus worden berekend en die worden vergeleken met de
gemiddelde weging per school over die drie schooljaren. Hieruit blijkt dat al onze scholen
(ruim) boven de signaleringswaarde (= ondergrens) van referentieniveau 1F scoren en 16
van de 26 scholen (ruim) boven het landelijk gemiddelde van de scholengroep.
Op referentieniveau 2F / 1S zijn er 2 scholen die de signaleringswaarde voor de
scholengroep niet halen en 24 wel. Er zijn14 scholen die (ruim) boven het landelijk
gemiddelde scoren. Al met al een mooi resultaat.

Figuur 9 eindadvies Den Haag / Rijswijk /
Pijnacker-Nootdorp

Figuur 8 eindadvies totaal Laurentius Stichting

Figuur 10 eindadvies Delft/ Midden-Delfland

Figuur 11 eindadvies Lansingerland
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Bovenstaand figuren laten het uitstroomniveau in groep 8 zien van onze scholen per regio en
als stichting als geheel.

Toetsing en examinering Praktijkschool
Eind 2018 is de wet aangepast en is er een officieel Landelijk Diploma Praktijkonderwijs
gekomen. Onze school hanteert al jarenlang het Regionaal diploma Praktijkonderwijs. Dit
diploma is vanuit de oorsprong ontwikkeld door alle praktijkscholen in regio
Haaglanden (regio 9c) en werd afgenomen door alle praktijkscholen in deze regio. Dit
diploma is inmiddels geëvolueerd tot het Landelijk Diploma Praktijkonderwijs dat wij nu ook
hanteren.
Het ‘Reglement Diplomering Laurentius Praktijkschool’ is leidend in de diplomering. In het
Portfolio heeft de leerling in de loop der jaren de benodigde bewijsstukken verzameld, deze
bewijsstukken zijn alle diverse certificaten die de leerling heeft kunnen behalen in zijn
schoolloopbaan. Naast het in orde hebben van dit Portfolio geldt er een aanwezigheidsplicht
en dienen de stages goed te zijn afgerond.
Als het mogelijk is begeleiden we de leerling, in het laatste schooljaar, naar het entree
diploma. Alleen leerlingen die al in het vierde jaar aan de stage en lesvoorwaarden
voldoen, kunnen deelnemen aan deze entree-examens. Het entreediploma geeft de
mogelijkheid tot door leren op niveau twee aan een MBO.
In het schooljaar 2019-2020 hebben 17,6 % van de leerlingen het niveau 1 / entree diploma
behaald. Verder hebben 38,2 % van de leerlingen het (branche-)certificaten gehaald en 52,9
% van de leerlingen de Boris praktijkverklaring.

Inspectie van het Onderwijs en de PO-Raad
Bestuursvisitatie light via PO-Raad
In september 2020 is er op verzoek van het bestuur van de Laurentius Stichting een audit
uitgevoerd naar het functioneren van het bestuur en naar de kwaliteit van het onderwijs dat
het bestuur biedt. Deze bestuursvisitatie light is uitgevoerd door Petra Heegsma en Jos van
der Pluijm. Dit betrof het slotstuk van een traject waarbij gevraagd was aan hen om met ons
mee te kijken op het gebied van strategisch kwaliteitsmanagement. Gedurende het proces
zijn diverse gesprekken gevoerd en stappen gezet naar fase 3 van strategisch
kwaliteitsmanagement. De focus van de audit was gericht op:
• mogelijke risico’s die het bestuur loopt ten aanzien van de kwaliteit van het
onderwijs;
• de mogelijkheden om de kwaliteit van het onderwijs te borgen en te
verbeteren.
De eigen leervragen van het bestuur waren:
• Is het ‘Strategisch beleidsplan 2019-2023’ ambitieus genoeg, is er voldoende
samenhang en afstemming met de verschillende gremia en beleidsterreinen
en houden we het levend genoeg?
• is de kwaliteitszorg zoals deze binnen onze Stichting is verzorgd op orde? Is
het van goede kwaliteit, worden alle aspecten gedekt, is het cyclisch en zit er
samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen? Is het bestuur
ambitieus genoeg en wordt er voldoende gestuurd op de aspecten van eigen
kwaliteit en ambities van de scholen? Is er voldoende zicht op ontwikkeling?
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De auditcommissie is van mening dat het ‘Strategisch beleidsplan 2019-2023’ ambitieus is.
Er is voldoende samenhang en dat kan nog verder worden verstevigd, voornamelijk op het
gebied van personeelsbeleid.
Ook de 2e leervraag is door de commissie positief beantwoord: de kwaliteitszorg is zeker van
voldoende kwaliteit.
De commissie heeft een aantal aanbevelingen7 gedaan die verder uitgewerkt zijn in
Laurentius bindt, boeit en ontwikkelt.
Verkort bestuurstoezicht
Vanwege corona is het 4-jaarlijks uitgebreide bestuurstoezicht omgezet naar een verkort 4jarig onderzoek. Uit een risicoanalyse van de Inspectie is gebleken dat de Laurentius
Stichting goed functioneert en dat er minimale zorgen zijn. Daarom is onze Stichting op 17
november bezocht voor een verkort onderzoek.
Naast het college van bestuur namen de beleidsmedewerkers onderwijs & kwaliteit en de
bestuurssecretaris deel aan dit gesprek. Namens de Inspectie waren de heer drs. R. (Ruben)
van Waardhuizen (PO), mevrouw dr. N.M. (Nienke) Moolenaar (PO), mevrouw drs. K.C.
(Karin) Plantinga (VO) (allen kwaliteitsinspecteurs) aanwezig.
Uit het onderzoeksverslag8 is gebleken dat er geen indicaties zijn van risico’s bij onze
Stichting en haar ressorterende scholen. Dat is iets om trots op te zijn!
Het uitgebreide bestuurstoezicht zal vermoedelijk in het schooljaar 2021/2022 plaatsvinden
waarbij het nieuwe toezichtkader geldend zal zijn.
De Inspectie heeft teruggegeven dat Laurentius een open beeld van haar organisatie geeft.
Volgens de Inspectie hebben we zicht op de onderwijskwaliteit van onze scholen, hebben we
een cyclisch systeem van kwaliteitszorg en is er een blik van buiten georganiseerd door de
bestuursvisitatie light. De Laurentius Stichting komt over als een lerende organisatie. Het
beeld dat de Onderwijsinspectie schetst, herkennen wij natuurlijk goed.
Themaonderzoeken scholen
De Onderwijsinspectie had in schooljaar ’19-’20 een themaonderzoek Leerstofaanbod
gepland. Vanwege de coronacrisis en de scholensluiting zijn deze onderzoeken niet
uitgevoerd. Wel hebben de scholen die in de steekproef van het themaonderzoek
Leerstofaanbod zaten, zoals de Godfried Bomansschool, in het najaar een vragenlijst
gekregen waarmee meer algemene gegevens voor de Staat van het Onderwijs verzameld
werden.
De Onderwijsinspectie heeft daarnaast 19 scholen ingepland voor een themaonderzoek
Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie. De betreffende schooldirecteuren hebben
met elkaar en in aanwezigheid van de beleidsmedewerkers onderwijs & kwaliteit deze
inspectiebezoeken voor de Staat van het Onderwijs voorbereid.
Het onderzoek bestond uit een gesprek met de schoolleiding van ongeveer anderhalf uur dat
online gevoerd is. De Onderwijsinspectie stelde belang in de eigen ambities van besturen en
scholen en wilde in dialoog stimuleren tot kwaliteitsverbetering. Er zijn in dit onderzoek geen
oordelen uitgesproken op standaarden uit het onderzoekskader.

7
8

Laurentius definitief rapport bestuurlijke visitatie
Onderzoek bestuur en scholen – Compacte variant 26 november 2020 toezichtresultaten
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Er wordt teruggekeken op mooie online gesprekken met de inspecteur waarin veel
complimenten zijn gegeven, waaronder voor de rode draad die over de Laurentiusscholen
heen zichtbaar is. Er zijn geen redenen geconstateerd tot verder onderzoek.

Onderwijskundige zaken
Online onderwijs
Toen op 16 maart bekend werd dat de scholen hun
deuren moesten sluiten door de coronamaatregelen
stond onderwijsland voor een enorme uitdaging. Met
1001 vragen en onzekerheden werden scholen
gedwongen hun onderwijs op een andere manier vorm
te geven. De diversiteit in aanpak werd al snel
duidelijk. De teams van de scholen hebben met elkaar
gesproken over de inhoud, de doorgaande lijn, de
planningen, de uitdagingen en de aanpak.

Sprekend Laurentius
Onderwijs op afstand: het
‘nieuwe normaal’ of het
‘bijzondere nieuw’?

Een groot deel van onze scholen verzorgde
aanvankelijk veel papieren werkpakketten die
gebaseerd waren op herhalingsdoelen. Voor
de jongere kinderen werd er bijvoorbeeld een
verteltas per week meegegeven. De scholen
vroegen de kinderen met regelmaat hun werk
op school in te leveren en het nieuwe werk op
te halen aan de hand van een tijdschema om
te voorkomen dat er teveel kinderen (met
eventueel een begeleidende ouder) naar de
school zouden komen. Zo gaven de
leerkrachten van de Bernadette Mariaschool
het werkpakket door het raam aan de kinderen
mee. Collega’s van de SBO Laurentius
hebben de papieren werkpakketten bij de
kinderen thuis gebracht en de kinderen van de
Praktijkschool hebben één voor één hun
werkpakket zelf opgehaald op school.
Oplossingen vroegen veelal om een hele
andere benadering en hadden een hoog
innovatief karakter. Zo heeft de ICTtoepassing binnen het afstandsonderwijs een
grote vlucht genomen. Wij zagen daardoor
bijvoorbeeld een sterk gebruik van TEAMS en
Social Schools door leerkrachten, de
toepassing van instructiefilmpjes en digitale
onderwijsmethoden. Instructiefilmpjes werden
veelal via Social Schools verspreid. Diverse
scholen liepen er tegenaan dat niet ieder kind
thuis over een device of wifi beschikte en dat
wanneer er wel een device aanwezig was
thuis, er meerdere kinderen van het gezin op
dit device moesten werken. Door de

Figuur 12 ICT in beeld 2020
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beschikbare subsidies, van bijvoorbeeld Stichting Leergeld en Sivon, hebben de directeuren
devices aangevraagd.
Helaas lukte het niet om alle kinderen binnen korte tijd van een device te kunnen voorzien.
Scholen hebben er daarom voor gekozen om deze kinderen tijdelijk een device van school
uit te lenen met een gebruikersovereenkomst.
Op veel van onze scholen hadden de kinderen van groep 5 tot en met 8 al een Office365
account voordat de lockdown plaatsvond. In de loop van het jaar hebben al onze scholen
ook voor de kinderen van groep 1 t/m 4 een Office365 account aangemaakt die ze hun hele
basisschooltijd kunnen gebruiken.
Voor de scholen waar de kinderen met Snappet werkten, was het online onderwijs
makkelijker te organiseren.
In de 1e lockdown is TEAMS vooral ingezet om het contact met de kinderen te onderhouden
veelal één op één. In de 2e lockdown is er online lesgeven via TEAMS waarbij er ook nieuwe
doelen aangeboden zijn en er online instructie gegeven is.
Grote zorg was er voor mogelijke vertraging in de leergroei bij de kinderen door het
afstandsonderwijs. Bij de openstelling van de scholen had dit grote aandacht bij de
leerkrachten en wordt hard gewerkt aan het passende onderwijsaanbod, waarbij
gebruikgemaakt wordt van de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s9. Op
regionaal niveau nemen al onze scholen deel aan de Regionale Aanpak Lerarentekort10.
In 2021 wordt dit in de schoolprogramma’s, die opgesteld worden in het kader van het
Nationaal Programma Onderwijs11, verder vormgegeven.
De leerzame ervaringen opgedaan met bijvoorbeeld ICT in het onderwijs gaan we
verankeren binnen ons toekomstige onderwijs.
Ambulante collega’s
De werkzaamheden van collega’s die ambulant waren of een specialisme hadden, denk
bijvoorbeeld aan de gymleerkracht of intern begeleider, zijn er door het online onderwijs ook
anders uit gaan zien. Het was mooi om te zien dat deze collega’s aanboden om zich ook in
te willen zetten op andere scholen van onze stichting. Bij het organiseren van noodopvang
hebben zij een cruciale rol gespeeld.
Veel van onze intern begeleiders en directeuren hebben een digitaal spreekuur gehouden
voor ouders en kinderen.
Leerlingen/gezinnen die extra zorg nodig hadden
Een aantal van onze scholen heeft overleg gehad met gemeente, 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
deze kinderen is naar noodopvang gezocht en geboden.
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.

9

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen (dus-i.nl)
10 Regionale aanpak personeelstekort onderwijs | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen (dus-i.nl)
11 Nationaal Programma Onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
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Eindtoets groep 8 en eindexamen VO
De eindtoets groep 8 is vervallen. Het voorlopige 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.
Daarmee is het voorlopige advies dus het definitieve advies geworden. In het
onderwijskundige rapport konden scholen hun input geven aan het voortgezet onderwijs.
Voor onze leerlingen van de Praktijkschool zijn de eindexamens niet doorgegaan. De uitslag
is bepaald op basis van de schoolexamens.
Onderzoek en ontwikkeling
Voor de komende jaren blijft toekomstgericht onderwijs en eigenaarschap bovenaan op de
agenda’s staan, naast natuurlijk het waarborgen van de basiskwaliteit 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. De Haagse scholen ressorterend onder de Laurentius Stichting hanteren geen
leerlingplafond.
Voor de SBO-school geldt, dat een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het
samenwerkingsverband afgegeven moet worden. Om toegelaten te worden tot de
Praktijkschool is een TLV nodig van de Commissie Toewijzing Onderwijsondersteuning
(CTO).

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 ’21 zal de consulent een pre-autorisatie uitvoeren. Verwacht wordt dat de
Mgr. Bekkerschool in juli ’22 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
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stromen vaak door naar de International School Delft Secondary van Lucas Onderwijs waar
een goede samenwerking mee is.
Tevens heeft onze Zuidwester in Den Haag een groep voor nieuwkomers. Daarnaast hebben
steeds meer scholen, zoals de Wilgenhoek en de Kwakel in Berkel en Rodenrijs en De
Oostpoort en Gabriëlschool in Delft 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.

Figuur 13 ISD Primary en ISD Secondary

HR
Strategische personeelsplanning gaat over het voorbereiden, vormgeven en implementeren
van strategisch beleid rond de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.
Met betrekking tot instroom is in 2020 geïnvesteerd in het doelgroepenbeleid rond zijinstromers, stagiaires, en deeltijdstudenten en is verder invulling gegeven aan een up-todate recruitmentproces. De investering in ‘Laurentius werkt’ in combinatie met een gericht
social mediabeleid. Er zijn minder uitstaande vacatures dan voorgaande jaren.
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, doordat zij in 2020 nadrukkelijker
aangesloten zijn bij de begrotingsgesprekken met de scholen. Deze formatie en bezetting is,
als onderdeel van de schoolbegroting 2021-2025, 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 lerarentekort. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn anticiperen op pensioneringen,
externe 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.
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Figuur 14 HR in beeld 2020

Een wens voor de toekomst is om te werken met tools
zoals een ‘meting aantrekkelijke werkgever’ en een
‘vlootschouw per school’. Belangrijk voor de
aantrekkelijkheid van Laurentius is het werkplezier van
de collega’s, één van onze kernwaarden. Langs
diverse lijnen wordt hieraan invulling gegeven door
directies van de scholen en Laurentiusbreed. Met
‘Laurentius leert’ wordt invulling gegeven aan de
professionele behoeften van collega’s aan
leernetwerken en een up-to-date niveau aan kennis en
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Figuur 15 aantal bossen bloemen
uitgereikt aan collega’s als dank,
felicitatie, compliment of om sterkte te
wensen

vaardigheden. Ook de uitvoering van Plan V sluit hierop aan.
In 2020 zijn de functiebeschrijvingen van de directies en het onderwijsondersteunend
personeel, volgens de afspraken in de cao-PO, geactualiseerd. Dit heeft voor ons geleid tot
het overnemen van de voorbeeldfuncties van de PO-Raad, waardoor een logisch functiehuis
is ontstaan. Voor directies is een aanzet gegeven voor het beleidsrijk toepassen van de
voorbeeldfuncties. Dit krijgt zijn verdere uitwerking in 2021. De actualisatie is verlopen
zonder bezwaren van collega’s.
Heel 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Dit heeft ook zijn invloed gehad op de
strategische personeelsplanning. Een belangrijk punt was de constatering van de afname
van externe mobiliteit, mogelijk door alle onzekerheden die de crisis met zich meebracht in
de persoonlijke sfeer voor collega’s.
Er kan gesteld worden dat met veel inzet en creativiteit gewerkt is aan de strategische
personeelsplanning, waarbij we soms geheel anders moesten werken. Gedacht kan worden
aan het digitaal voeren van sollicitatiegesprekken. Hierdoor is het in 2020 niet noodzakelijk
geweest om, vanwege het lerarentekort, het noodplan Den Haag toe te passen. Het
lerarentekort blijft overigens wel bestaan. Ook voor komende jaren is een forse inzet op de
strategische personeelsplanning dus noodzakelijk.

Arbo
De Laurentius Stichting streeft naar optimale
arbeidsomstandigheden voor haar personeel. Het arbobeleid
is gericht op het voorkomen en het beheersen van
ziekteverzuim en op de waarborging van de veiligheid en
gezondheid van 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 personeelsleden
duurzaam en vitaal in te zetten en te behouden. Speciale
aandacht gaat uit naar de inzet van nieuw personeel, ouderen,
zwangeren, zij-instromers, lio-ers, herintreders, stagiaires en
collega’s met een structureel functionele beperking.

Figuur 16 aantal flessen
desinfecterende handgel op
de Laurentiusscholen

Verzuimcijfers
Het coronavirus heeft in 2020 een grote ontwrichtende invloed op arbeidsorganisaties 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
privélevens van collega’s. 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 de intensieve inzet van de bedrijfsarts zowel preventief
als curatief, inzet telefonische hulplijn bedrijfsmaatschappelijk werk, een professioneel
luisterend oor, persoonlijke coaching/begeleiding en dagelijkse afstemming tussen
schoolleiders en het bovenschoolse coronacrisisteam.
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Direct bij de aanvang van de
coronacrisis in maart 2020 hebben
wij duidelijk onderscheid gemaakt,
en processen ingericht, tussen
ziekteverzuim en het op grond van
overheidsbeleid behoren tot een
risicogroep. Mede door onze
aanhoudende focus op
verzuimreductie, inspanningen en
het duidelijke onderscheid tussen
verzuim en risicogroep op grond van
Figuur 17 daling verzuim 2020
overheidsbeleid is het
verzuimpercentage voor de totale
organisatie in 2020 verder gedaald naar 4,97% bestaande uit 4,22% verzuim tot 1 jaar en
0,75% verzuim tussen 1 en 2 jaar. De ziekmeldingsfrequentie is 0,80, het
percentage nulverzuim 54,01% en het aantal gemiddelde verzuimdagen 19,21.
De gestelde organisatiedoelen voor verzuim in 2020 zijn op 3 van de 4 onderdelen bereikt, te
weten op het verzuimpercentage, de meldingsfrequentie en het gemiddelde aantal
ziektedagen. De doelstelling voor het percentage nulverzuim is tenminste 55% en hiervan is
in 2020 54,01% gerealiseerd. Deze mooie cijfers maken, dat we de slag gaan maken van
verzuimbeleid naar vitaliteit waar met Plan V(italiteit) al een goede start mee gemaakt is.

Figuur 18 gemiddeld aantal
ziektedagen

Figuur 19
ziekmeldingsfrequentie

Figuur 20 nulverzuim

Ook in 2020 hebben de directies zich kunnen laten adviseren door het arboteam en was
coaching on the job door de arbeidsdeskundige mogelijk. Verder is er in 2020 door de inzet
van plan V(italiteit), in samenwerking met het participatiefonds, een start gemaakt met de
doorontwikkeling van leiderschap op duurzame inzetbaarheid bij leidinggevenden.
De verzuimcijfers zijn in alle overlegorganen van de organisatie een vast
agendapunt, specifiek besproken in het managementgesprek met het college van bestuur.
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 risicoinventarisatie 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 van de Laurentius Stichting
beschikken over één of meerdere preventiemedewerker(s).
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De inzet van de arbocoördinator en de
preventiemedewerkers heeft in 2020 voornamelijk in het
teken gestaan van de corona gerelateerde zaken en het
bijdragen aan het zo veilig mogelijk maken van de
werkcontext.

Sprekend Laurentius
Arbo-beleidsmedewerkster
Caroline van Dijk:
‘Veerkracht van collega’s
geeft me vertrouwen’

Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
2020 is het 3e jaar van de vierjarige RI&E planning
& control cyclus binnen de Laurentius Stichting. Op alle
scholen zijn de plannen van aanpak in
2020 geactualiseerd en besproken met de medezeggenschapsraad.
Voor de Cornelis Musius, de Godfried Bomans en het bestuursbureau is een nieuwe RI&E
met een plan van aanpak opgesteld. Deze is extern getoetst en
goedgekeurd. Deze scholen en het bestuursbureau volgen op basis van het moment van
goedkeuring een eigen vierjarige RI&E planning & control cyclus. Hiermee beschikken alle
scholen, inclusief het bestuursbureau, over een actuele en extern getoetste RI&E inclusief
een plan van aanpak.
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Alle BHV-ers hebben een (online) herhalingscursus gevolgd en alle nieuw aangestelde BHVers 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 van de Laurentius Stichting beschikken in
2020 over voldoende en getrainde BHV-ers.
Alle scholen van de Laurentius Stichting hebben minimaal 1 keer een ontruimingsoefening
gehouden.
Registratie en melding van arbeidsongevallen
Binnen de Laurentius Stichting hebben zich geen arbeidsongevallen voorgedaan die wettelijk
en direct gemeld moeten worden bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Psychosociale arbeidsbelasting/ongewenste omgangsvormen
De Laurentius Stichting heeft voor alle collega’s een externe samenwerking afgesloten met
een deskundig bureau voor een Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en een
klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Dit jaar is één keer een beroep gedaan
op de Vertrouwenspersoon Omgangsvormen, wat te maken had met grensoverschrijdend
gedrag. De melding is aangekaart en besproken met betrokkene en de veroorzaker, hierbij
heeft de vertrouwenspersoon begeleid, geadviseerd en ondersteuning geboden.
In 2020 zijn er geen integriteitskwesties bij de Vertrouwenspersoon Omgangsvormen gemeld
en ook geen klachten bij de klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen.
Trauma opvang
Op één school binnen de Laurentius Stichting zijn meerdere collega’s betrokken
geraakt bij een schokkende gebeurtenis. Om deze reden is extern gespecialiseerd
traumabegeleiding ingezet. De begeleiding bestond uit passende eerste (groeps)opvang op
school, groepssessies, individuele opvolging (indien aan de orde), nazorg en
evaluatiegesprekken.
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Collectieve regelingen en vitaliteit
Dit jaar heeft de Laurentius Stichting het contract voor de collectieve arbeidsongeschiktheid
verzekering met een complete dekking voor alle collega’s verlengd voor een periode van 3
jaar. Tevens heeft de Laurentius Stichting de samenwerking voortgezet 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 300 collega’s maken gebruik van de fiscaal voordelige
bedrijfsfitness regeling.

Beleid inzake uitkeringen na ontslag
Het personeelsbeleid is erop gericht om in voorkomende gevallen in goed onderling overleg
te komen tot het nemen van afscheid van elkaar. ln alle gevallen worden buiten de wettelijke
(transitie)vergoedingen geen andere vergoedingen toegekend. Uitzonderingen hierop
vormen maatwerk, waarbij geringe bedragen voor bijvoorbeeld ondersteuning bij
outplacementtrajecten en / of het faciliteren van opleidingen wordt geboden wanneer het
vertrekkende personeelslid buiten het onderwijs wil gaan werken.

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.

Huisvesting
In 2020 zijn in al onze scholen conditiemetingen uitgevoerd. Daarnaast zijn de meerjaren
onderhoudsplannen (MJOP’s) geactualiseerd. Deze MJOP’s heeft Laurentius in eigen
beheer genomen: de gegevens worden bijgehouden in een software pakket. Hierdoor
kunnen per schoolgebouw weloverwogen keuzes gemaakt worden in het planmatig
onderhoud.
Uitgangspunt bij het onderhoud is veilig, heel, sober en wettelijk onderhoud. De komende
twee jaar is het onderhoud gericht op het bouwkundig herstel met de basis op orde,
waaronder dak, kozijnen en installaties worden verstaan. Ook is er inzicht gegeven aan de
financiële consequenties van de componentenmethode in 2023 volgens de richtlijn voor de
jaarverslaggeving onderwijs. Het beeld is dat deze componentenbenadering leidt tot een
negatief eigen vermogen. Alleen door verdere stringente keuzes in het MJOP kan dat dit
effect op het eigen vermogen verminderd worden. Overigens leidt de toepassing niet van
een verhoging van de middelen voor het meerjarig onderhoud van gebouwen. Dit zou ten
koste gaan van de middelen voor het onderwijs. Vanaf 2021 worden de MJOP’s uitgewerkt in
jaarplannen per school.
De directies geven via de kerngroep huisvesting,
duurzaamheid & materieel, vanuit het strategisch
beleidskader sturing door aan te geven wat voor hen
nog meer van belang is.

Sprekend Laurentius
Harry Buijs: “Laat de frisse
wind door je lokaal waaien”

Het integraal huisvestingsplan (IHP) Delft, Den Haag en
Lansingerland 2020-2024 zijn geactualiseerd en door
de schoolbesturen goedgekeurd en vastgesteld door
de gemeenteraad.
De onderzoeken voor het integraal huisvestingsplan (IHP) Rijswijk zijn gestart. Deze zal in
2021 afgerond worden.
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Corona
Ventilatie heeft dit jaar extra aandacht gehad vanwege corona. De ventilatie van alle
schoolgebouwen is in kaart gebracht. De inventarisatiegegevens zijn aangeleverd bij het
Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. Zo krijgt de overheid inzicht in de
aanwezige installaties. Daarmee is ook het signaal afgegeven dat voor het investeren in
ventilatie extra financiële middelen vanuit de overheid nodig zijn. 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. Alleen voor de
basisscholen Het Baken en de Pius X zijn projecten voorzien voor deze subsidieregeling.
Daarnaast is er aandacht voor de bewustmaking over ventileren door informatieverstrekking
naar collega’s via webinars en CO2-meters in de klaslokalen. Er zijn extra CO2-meters
aangeschaft, zodat in alle klaslokalen het CO2-gehalte in de gaten gehouden kan worden.
Dit geeft een indicatie wanneer
ventileren nodig is.
Met het schoonmaakbedrijf zijn extra
hygiënemaatregelen getroffen, zoals
bijvoorbeeld het extra schoonmaken
van leerlingtafels. Daarnaast zijn op
de scholen extra handwasmiddelen
en desinfecteringsmiddelen verstrekt.

Opgeleverde projecten
Cornelis Musiusschool Delft
In het voorjaar van 2021 wordt
integraal kindcentrum Cornelis
Musius opgeleverd. De school uit
1924 is volledig gerenoveerd en
veranderd in een groene,
energiezuinige school in de
Wippolder van Delft. De elektriciteit
wordt duurzaam opgewekt en de
warmte en koude wordt opgeslagen
en opgewekt uit de bodem. De
Cornelis Musius is de 1ste
energieneutrale en duurzame school
in Delft, die volledig gasloos is. In de
entree is een informatiescherm met
Hello Energy geplaatst. Via dit
Figuur 21 huisvesting in beeld 2020
scherm worden bezoekers
geïnformeerd over de
duurzaamheidsmaatregelen van het schoolgebouw.
KC St. Jozefschool
Na een interne verbouwing is aan het begin van het schooljaar 2020-2021 in de Jozefschool
Nootdorp een kindcentrum opgericht. Daarvoor wordt samengewerkt met Skippy Pepijn. Het
kindcentrum biedt kinderopvang, peuteropvang, BSO (voor-, tussen- en naschoolse opvang)
en onderwijs onder één dak.
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IKC De Regenboog
Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is in De Regenboog een integraal
kindcentrum gestart. In samenwerking met Stichting Kinderspeelzaal wordt er peuteropvang,
BSO (voor- en naschoolse opvang) en onderwijs onder één dak aangeboden.
Dekkend netwerk passend onderwijs Delflanden
In het gebouw van Laurentius SBO aan de Griegstraat in Delft is een specialistische
voorziening gerealiseerd die recht doet aan de gezamenlijke ambitie ‘Ieder kind volgt
onderwijs!’, binnen een dekkend netwerk voor passend onderwijs in de regio Delflanden. In
2020 is de kleutervleugel gerealiseerd. Het betreft hier de samenwerkingspartners gemeente
Delft, samenwerkingsverband PPO Delflanden, Laurentius SBO, cluster 4 Strandwacht van
schoolbestuur De Haagse Scholen en Jeugdformaat.

Figuur 22 kleutervleugel Laurentius SBO

Lopende projecten
Jenaplanschool de Kwakel Berkel en Rodenrijs
De Jenaplanschool De Kwakel krijgt samen met de Prins Willem-Alexander van
schoolbestuur Spectrum in Berkel en Rodenrijs een nieuw schoolgebouw. Daarbij
krijgt de buitenschoolse opvang en het peutercentrum van Stichting Kinderspeelzaal een
plek in het gebouw.
In 2020 zijn de nieuwbouwplannen verder voortgezet. De kleuterdependance is gesloopt,
zodat op die plaats nieuwbouw gerealiseerd kan worden. De oplevering van het
energieneutrale schoolgebouw zal plaatsvinden in 2022.
Tanthof Delft
Verspreid over de wijk Tanthof zijn momenteel 6 scholen van drie besturen (Librijn, SCO
Delft en Laurentius Stichting) operationeel. Voor ons 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 2020 heeft gemeente Delft de haalbaarheid van twee locaties voor de
gemeenschappelijke huisvesting voor drie scholen van drie besturen onderzocht. Deze
gemeenschappelijke huisvesting is de uitdrukkelijke wens van de drie besturen. Dit gezien
de grote voordelen rond het samenwerken tussen scholen, het gebruik van
gemeenschappelijke faciliteiten en het aanbieden van centrale voorzieningen (opvang). De
twee aangewezen locaties stuiten echter op de nodige bezwaren van de inwoners van de
wijk Tanthof. De onderwijsbesturen hebben hier begrip voor getoond en zijn met de inwoners
in gesprek gegaan. De gemeenteraad neemt in juni 2021 een besluit over de
haalbaarheidsstudie en de modellen die hierin zijn geschetst.
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De Gouden Griffel Lansingerland
Hoewel de oplevering van de Gouden Griffel reeds lang achter ons ligt, is het schoolgebouw
door de gemeente nog steeds niet overgedragen met een ingebruikgevingsovereenkomst.
Het betreft hier de locatie aan de Annie M.G. Schmidtlaan in Berkel en Rodenrijs.
De constructie van het dak van de Gouden Griffel is namelijk niet waterdicht. In 2021 wordt
het dak vervangen. Duurzaamheidswerkzaamheden worden additioneel opgenomen in de
verbouwing in relatie tot de duurzaamheidseisen en afspraken in het IHP Lansingerland.
Hierna zal de overdracht plaatsvinden.
Duurzaamheid
Laurentius zal de komende jaren uitvoering geven aan de wet informatieplicht
energiebesparing. De energiebesparende maatregelen, zoals het plaatsen van ledverlichting die bij scholen met hoog energieverbruik zijn vastgesteld, zullen op natuurlijke
momenten ingevoerd worden.
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’12 (SUVIS-regeling) een aanvraag
gedaan voor het verbeteren van de ventilatie bij Het Baken en de Pius X (Noorderparklaan).

ICT
We waren goed voorbereid op het lesgeven met en in de
Laurentius Stories
Cloud werken toen corona het leven op zijn kop zette.
Office 365 leerling
Office365 was al optimaal ingesteld om snel over te
ambassadeurs bij de Petrus
kunnen schakelen tijdens de 1e lockdown. Er is een
Dondersschool, Den Haag
intensieve samenwerking geweest met IT-beheer om het
lesgeven op afstand zo goed mogelijk uit te kunnen
voeren.
Daarnaast is er optimaal ingezet om de scholen zo goed
mogelijk te begeleiden in het lesgeven op afstand. Er is veel ondersteuning geweest hoe
leerkrachten goed gebruik konden maken van Teams tijdens het lesgeven op afstand. Er
was veel ondersteuning via Teams sessies (workshops), Teams meetings
(netwerkbijeenkomsten) en telefonisch contact.
Verder zijn er veel handleidingen geschreven, zijn er filmpjes verzameld en gemaakt rondom
het afstandsonderwijs om leerkrachten te inspireren en op weg te helpen.
Ook zijn er proefopstellingen geweest om te testen hoe een leerkracht thuis les kan geven,
terwijl de leerlingen op school zijn. Na deze proefopstelling hebben we webcams voor de
scholen aangeschaft en is er een hand-out gemaakt voor het hybride lesgeven.
Trainingen en ICT-studiedagen
Alle ICT-trainingen zijn vanaf de 1e lockdown digitaal aangeboden via ‘Laurentius leert’. Het
aantal deelnemers was opvallend hoog bij de digitaal aangeboden trainingen en ICTworkshops.
De 1e ICT-studiedag heeft niet plaatsgevonden, omdat deze gepland stond in de week dat de
scholen voor het eerst in lockdown gingen. Veel collega’s zijn aangesloten bij de vele
workshops rondom het thema afstandsonderwijs in de periode erna. De geplande ICT12
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studiedag in oktober vond geheel didgitaal plaats. Deze was gericht op het halen van input
voor het huidige en het toekomstige IT-beheer. In 2021 zal het IT-beheer Europees
aanbesteed worden. Hiervoor is eind 2020 een projectgroep gestart.
Beveiliging
Het aantal hackpogingen op onze Office365-accounts nam explosief toe vanaf maart. We
zijn daarom gestart met het uitrollen van Multi Factor Authenticatie (MFA). Dit is een extra
beveiliging op het account van onze collega’s. Gekozen is om dit gefaseerd uit te rollen,
omdat het een behoorlijke impact heeft op het thuiswerken. Vlak voor de 2e lockdown waren
de accounts van alle beheerders, directies, ICT-coaches en collega’s van het
bestuursbureau voorzien van MFA.
Inloggen vanuit buiten Europa is geblokkeerd (GEO blocking) om de kans op een
daadwerkelijke hack te verkleinen. We zagen met name inlogpogingen van buiten Europa.
Tegelijkertijd leidde dit op onze ISD (International School Delft) tot kleine problemen, omdat
sommige leerlingen niet meer vanuit het buitenland onderwijs konden volgen. Met een kleine
aanpassing in het systeem konden deze leerlingen weer online les volgen van buiten
Europa.
Single Sign On ESIS – Office365
Om het inloggen in de verschillende applicaties eenvoudiger en veiliger te maken hebben we
ervoor gekozen om zoveel mogelijk applicaties te voorzien van Single Sign On.
Zo hebben we in 2020 de helpdeskportal van ITS IT-services gekoppeld aan onze Office365omgeving en hebben we er ook voor gezorgd dat je met je Office365-account inlogt in ESIS.
Dat houdt in dat de gegevens van onze leerlingen nog beter beveiligd zijn, omdat MFA
ingesteld staat.
Devices voor leerlingen en leerkrachten
Als snel bleek dat er te weinig devices beschikbaar
waren om alle leerkrachten en leerlingen in te
voorzien tijdens het geven en ontvangen van
afstandsonderwijs.
Via SIVON hebben we laptops voor leerlingen
ontvangen. Verder hebben we op bestuursniveau
extra laptops aangeschaft.
Scholen hebben zelf ook extra devices (voor
leerlingen) aangeschaft en ouders geattendeerd op
mogelijkheden bij gemeenten om een laptop voor hun
kind aan te vragen.
Bij een aantal scholen heeft dit om herziening van het
wifinetwerk gevraagd.

Figuur 23 alle leerkrachten een
device

We hebben besloten om alle leerkrachten te voorzien van
een persoonlijk device, waarmee ze ook thuis de werkzaamheden voor school kunnen
verrichten. Met het inzetten van deze devices garanderen we dat leerkrachten een up-todate en veilig device gebruiken. Deze devices worden vanuit de Cloud (Microsoft Intune)
beheerd. In 2022 beschikken alle leerkrachten hierover. Begonnen is die leerkrachten te
voorzien van een eigen device, die daar de meeste behoefte aan hadden.
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Inkoop- & contractbeheer
De Laurentius Stichting hanteert, uitgaande van de eisen zoals opgenomen in de
Aanbestedingswet13, een eigen inkoopbeleid. Naast het doelmatig inzetten van de financiële
middelen, willen we integer, transparant en eenduidig te werk gaan bij het gunnen van
opdrachten. Het inkoopbeleid heeft als doel de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden
van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer inzichtelijk te maken en vooraf vast te leggen.
Het inkoopbeleid is in 2020 geactualiseerd. Omdat directeuren voor bepaalde
contractportfolio’s decentrale inkoopbevoegdheid hebben, zijn wijzigingen van dit beleid
samen met een handreiking voor inkoop- en aanbesteden actief met hen gedeeld. Het
aanbesteden van opdrachten, zowel onder als boven de Europese drempel bij leveringen,
diensten en werken (gebouwen), wordt volgens het inkoopbeleid zorgvuldig voorbereid en er
wordt op maat aanbesteed. Bij het Europees aanbesteden maken we waar nodig gebruik
van externe expertise.
We besteden jaarlijks meerdere opdrachten aan, zowel meervoudig onderhands als
nationaal of Europees, afhankelijk van de contract- of opdrachtwaarde. In 2020 is naast de
verlenging en vernieuwing van een aantal kleinere contracten, een aantal grote
aanbestedingstrajecten afgerond of opgestart.
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 met Canon een contract per 1 februari 2021 afgesloten met een looptijd van 60
maanden.
Corona
In het 1e kwartaal zorgde corona voor een verstoring
van de samenleving. Op contractueel gebied
betekende dit dat relaties die mogelijk door het niet
kunnen nakomen van de Laurentius Stichting van
contractuele verplichtingen door de sluiting van de
scholen, geïnformeerd moesten worden over de
situatie. Vervolgens bleek na onderzoek, dat de
sluiting van de scholen vooral een grote impact had
Figuur 24 desinfecterende doekjes
op de dienstverlening van het schoonmaakbedrijf
waar we mee samenwerken. In de tijd die volgde is
er zowel gedurende de periode waarin de scholen gesloten waren, waarin er sprake was van
veel minder vervuiling binnen de scholen, als in de periode waarin deze weer open gingen
en er sprake was van striktere hygiëneregels gerelateerd aan coronaprotocollen,
voortdurend intensief contact geweest tussen de facilitair manager en inkoop- en
contractmanager enerzijds en de regiomanager van het schoonmaakbedrijf anderzijds. Op
deze wijze werd gezorgd dat werkzaamheden binnen het ‘normale’ budget afgestemd waren
op de (noodzakelijke) behoeften op de scholen.
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
13
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leraren, leraarondersteuners en onderwijsassistenten in het basisonderwijs en het speciaal
onderwijs aanbesteed. Vanaf 1 januari 2021 kunnen we, als één van de aangesloten
besturen, rekenen op de juiste persoon voor de baan én voor een uniform tarief waarbij op
dezelfde manier naar inschaling wordt gekeken. De inkoop- en contractmanager en collega’s
van HR, hebben nauw samengewerkt om een zo geruisloos mogelijke implementatie van de
afspraken door deze aanbesteding per 1 januari 2021 voor de scholen mogelijk te maken.
IT-beheer
In het 2e kwartaal van 2020 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding
voor IT-beheer. Het huidige contract is jaar op jaar enkelvoudig onderhands afgesloten met
de huidige leverancier voor IT-dienstverlening. Het bedrag van de jaarlijkse omzet bij deze
leverancier overschrijdt echter de Europese aanbestedingsdrempel en daarmee zijn we voor
deze opdracht Europees aanbestedingsplichtig. Er hebben meerdere strategische sessies
plaatsgevonden tussen de leden van een projectgroep van de Laurentius Stichting en een
ingeschakelde externe inkoopbegeleider. Het doel is om in het 3e kwartaal van 2021 een
Europese aanbesteding voor IT-beheer op de markt te kunnen zetten.
Meubilair
Tot slot is in het 3e kwartaal van 2020 gestart met de voorbereiding van een Europese
aanbesteding voor meubilair, waarbij meerdere directeuren en de facilitair medewerker
betrokken zijn. Deze procedure zal in het 2e kwartaal van 2021 met een nieuwe
raamovereenkomst voor de duur van vier jaar afgerond worden.

Figuur 25 aanbesteding inhuur uitzendbureaus

Voor het contractmanagement is in 2019 een start gemaakt met het creëren van meer
overzicht en inzicht in huidige contracten om op deze manier ook te kunnen bepalen welke
contracten de meeste aandacht verdienen op het gebied van contractbeheer. Er is een start
gemaakt met een digitaal overzicht van alle contractdossiers. Daarnaast is er een digitale
aanbestedingskalender gecreëerd, waardoor direct inzicht gegeven kan worden in de looptijd
en verloopdata van belangrijke lopende overeenkomsten. In 2021 vindt verdere ontwikkeling
van het inkoopportfolio plaats: per kwadrant zal een inkoopstrategie vastgesteld worden en
deze zal vervolgens geïmplementeerd worden bij directies en bestuursbureau.
Tot slot werken we binnen de afdeling facilitair toe naar een integrale aanpak van
verbouwingen op basis van ontwerp, bouw, onderhoud en beheer. Dit vraagt een aangepast
inkoopproces en een aangepaste manier van denken van de technische ondersteuning. Doel
is een integraal contract, waarbij het onderhoud en beheer zijn meegenomen.
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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.
Op korte termijn beschikbaar

31-12-2020

31-12-2019

Liquide middelen

9.464.825

9.254.531

Vorderingen

5.366.436

4.715.983

-7.707.091

-7.085.521

7.124.170

6.884.993

65.626

80.320

7.598.722

7.470.297

72.603

0

7.736.951

7.550.617

14.861.121

14.435.610

Eigen vermogen publiek

6.922.796

7.566.226

Eigen vermogen privaat

199.835

379.836

7.738.490

6.489.548

14.861.121

14.435.610

31-12-2020

31-12-2019

65.626
7.598.722
72.603
5.366.436
9.464.825
22.568.212

80.320
7.470.297
0
4.715.983
9.254.531
21.521.131

6.922.796
199.835
7.738.490
7.707.091
22.568.212

7.566.226
379.836
6.489.548
7.085.521
21.521.131

Kortlopende schulden
Werkkapitaal
Vastgelegd op lange termijn
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met

Voorzieningen

Balans
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Passiva
Eigen vermogen publiek
Eigen vermogen privaat
Voorzieningen
Kortlopende schulden
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 € 114.000 toegenomen. Deze toename wordt voornamelijk
veroorzaakt door investeringen in inventaris en apparatuur. De totale investeringen in 2020
bedroegen € 1.339.000, hetgeen een onderbesteding betekent ten opzichte van de begroting
(€ 1.913.000). Noemenswaardig is dat de investeringen in ICT lager zijn door het goedkoop
beschikbaar komen van devices in het kader van coronaregelingen.
Vorderingen
De vorderingen zijn toegenomen met € 650.000. De toename is met name toe te schrijven
aan de per balansdatum 31-12-2020:
• hogere stand van de debiteuren (€ 227.000);
• de vordering huisvestingsprojecten op de verschillende gemeentes (€ 695.000);
• de te ontvangen subsidie OCW (€ 224.000);
• de daling van de vordering op het UWV (€ 327.000).
Bij de debiteuren is de toename met name toe te rekenen aan de toekenning van de
arrangementen voor passend onderwijs € 320.000.
De eindafrekening van de renovatie van de Cornelis Musius is in december 2020 ingediend
bij gemeente Delft. Deze vordering, ad € 771.000, was op balansdatum 31 december 2020
nog niet ontvangen. Daarnaast zijn er ook nog enkele vooruitontvangen voorschotten
ontvangen ten behoeve van de huisvestingsprojecten. Om deze reden zijn de vorderingen
huisvestingsprojecten bij de gemeentes toegenomen met € 695.000.
De te ontvangen subsidie van OCW neemt toe, doordat de lumpsumvergoeding ten opzichte
van 2019 met ruim 4% is gestegen. Vanwege het betaalritme van de lumpsumvergoeding
stijgt hiermee ook de vordering op OCW. Deze middelen worden in de periode januari t/m juli
2021 ontvangen.
In 2020 zijn er minder facturen ontvangen die betrekking hebben op het volgende boekjaar,
om deze reden zijn de vooruitontvangen kosten gedaald met € 180.000.
In 2020 is de vordering op het UWV gedaald met € 207.000. Alle te ontvangen
transitievergoedingen bij het UWV van voor 31 december 2019 zijn ontvangen in 2020. In
2020 zijn nieuwe lopende transitievergoedingen opgenomen van € 147.000
Liquide middelen
Uit het kasstroomoverzicht is af te lezen welke posten de stand van de liquide middelen
hebben beïnvloed.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen kan, uitgezonderd stelselwijzigingen, alleen wijzigen door het resultaat.
De afname van het eigen vermogen bedraagt € 823.000 en is gelijk aan het behaalde
resultaat in 2020. 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 2019 is toegenomen met € 1.249.000. De
voorziening onderhoud is gestegen met € 1.074.000. Deze stijging wordt verklaard, doordat
er terughoudend omgegaan is met het onderhoud in 2020. Ook is er op basis van de
geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen van de locaties besloten om cyclisch
onderhoudslasten lager dan € 7.500 exclusief btw niet meer ten laste te brengen van de
voorziening onderhoud.
46

De personele voorzieningen zijn met € 175.000 gestegen. Deze toename wordt voornamelijk
veroorzaakt door de voorziening langdurig zieken, veroorzaakt door een stijging van het
aantal langdurig zieken dat naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zal zijn om
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn ten opzichte van 2019 toegenomen met € 621.000. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door:
•
•
•
•
•
•

lagere stand van de crediteuren (€ -408.000);
Hogere belastingen en pensioenen (€ 290.000);
Stijging vakantiegeld reservering (€ 127.000);
Nog te besteden subsidie OCW (€ 701.000);
Afname gemeente huisvestingsprojecten (€ -755.000);
Hogere overlopende passiva ( € 540.000).

De afname van de crediteuren wordt veroorzaakt, doordat eind 2019 de facturen van Loyalis
en Asito, totaal € 320.000, begin 2020 zijn betaald. Eind 2020 zijn deze posten in de laatste
run van het boekjaar meegenomen. Hogere belastingen en pensioenen plus de stijging van
de reservering voor het vakantiegeld is het gevolg van de doorgevoerde loonstijging vanuit
het CAO akkoord. De toename van de nog in te zetten niet geoormerkte subsidies van het
ministerie OCW van € 701.000. In 2020 konden schoolbesturen subsidie aanvragen voor het
wegwerken van onderwijsachterstanden veroorzaakt door de uitbraak van corona. In totaal is
er door het ministerie € 1.002.000 beschikt voor de Laurentius Stichting voor het schooljaar
2020-2021. Hiervan is € 361.000 ingezet voor het jaar 2020. De overige gelden zullen door
de scholen worden ingezet in 2021 en worden gepresenteerd in de jaarrekening als
kortlopende schuld. In 2019 waren voorschotten van de gemeente Delft ontvangen voor de
renovatie van de Cornelis Musiusschool. Het project is in 2020 afgehandeld en nu toegelicht
onder de vorderingen. Hogere overlopende passiva wordt voornamelijk veroorzaakt door het
vooruit facturen van de ‘parent fee’ van de ISD, ad € 215.000, en het opnemen van nog te
betalen kosten van bijvoorbeeld energie Het Baken € 100.000.
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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.
2020
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

59.321.771
3.019.966
4.022.811
66.364.548

2020
Begroting
56.107.609
2.732.571
4.344.374
63.184.554

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

54.855.921
1.562.148
5.219.373
5.611.460
67.248.902

51.395.837
1.745.969
4.885.189
5.307.665
63.334.660

3.460.084
-183.821
334.184
303.795
3.914.242

-884.354

-150.106

-734.248

60.923

-6.835

67.758

-823.431

-156.941

-666.490

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten en VPB
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Verschil
3.214.162
287.395
-321.563
3.179.994

Tabel 7 staat van baten en lasten

Algemeen
Volgens de richtlijnen van OCW zijn de baten in het kader van het loonruimte akkoord
verwerkt in 2019, terwijl de lasten in 2020 genomen zijn. Hierdoor is het resultaat in 2020
lager gepresenteerd dan feitelijk aan de orde is. Als hiermee rekening gehouden wordt, is het
genormaliseerde resultaat over 2020 als volgt:
Resultaat 2020
Loonkosten CAO akkoord februari 2020

-823.431
-1.520.000

Genormaliseerd resultaat 2020

696.569

Tabel 8 genormaliseerde resultaat

Baten
Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn in 2020 € 3.200.000 hoger dan begroot. De lumpsumsubsidie is in 2020
door het ministerie van OCW positief aangepast in het kader van de beschikbare loonruimte.
Dit heeft geresulteerd in een herberekening en ontvangst voor het schooljaar 2019/2020 van
€ 1.100.000. Daarnaast is de lumpsumsubsidie voor 2020-2021 als gevolg van indexering
met € 900.000 gestegen.
In 2020 hebben de scholen subsidie ontvangen voor het wegwerken van
onderwijsachterstanden veroorzaakt door de uitbraak van corona. In totaal is er door het
ministerie € 1.002.000 beschikt voor de Laurentius Stichting voor het schooljaar 2020-2021.
Hiervan is € 361.000 ingezet voor het jaar 2020. De overige gelden zullen door de scholen
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worden ingezet in 2021. De Laurentius neemt deel aan de interregionale aanpak van het
lerarentekort, de extra inkomsten bedragen € 152.000.
Ten opzichte van de begroting zijn de middelen passend onderwijs met € 397.000
toegenomen. De arrangementen zijn met € 242.000 toegenomen, de basisbekostiging is
toegenomen met € 47.000 vanwege indexering bedragen en in het kader van terugdringing
bovenmatig eigen vermogen is € 107.000 ontvangen.
Overige overheidsbijdragen
De toegekende gemeentelijke subsidies zijn € 287.000 hoger dan begroot. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt doordat de uiteindelijke toegekende subsidie van gemeente Delft
voor onderwijsachterstandenbeleid is verhoogd met € 94.000. Dit is een eenmalige
tegemoetkoming voor de achterstandsscholen in Delft.
De gemeente Den Haag heeft extra subsidie toegekend voor de Buutplaats voor het leerling
kansen profiel (LKP), dat niet was opgenomen in de begroting (€ 50.000).
De subsidie schoolmaatschappelijk werk van de gemeente Lansingerland is komen te
vervallen. Deze subsidie was echter nog wel opgenomen in de begroting 2020 (€ 39.000)
Tevens is er een verhoging van de subsidie vanuit de gemeente Den Haag en Delft voor de
kinderspeelzalen (€ 147.000).
Overige baten
De overige baten en lasten zijn € 321.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door
minder inkomsten ouderbijdrage. De ouderbijdragen bestaan uit ‘parent fee’ van de
International School Delft en ouderbijdragen vanuit de Kinderspeelzalen. De ouderbijdrage
bij de ISD wijken positief af ten opzichte van de begroting door het invoeren van een hogere
tarief van de ‘parent fee’. De kinderspeelzalen ontvangen minder ouderbijdragen vanwege
de maatregelen veroorzaakt door corona.
Lasten
Personele lasten
De totale personele lasten zijn € 3.460.000 hoger dan begroot. De salarissen en loonkosten
zijn hoger dan begroot door de uitbetaling van het CAO akkoord (€ 1.520.000) en de
indexering van de salarissen naar 4,5%. In de begroting was rekening gehouden met 2,2%
(€ 1.000.000). Tevens diende er extra gedoteerd te worden voor de voorziening langdurig
zieken (€ 240.000). Daarnaast is het aantal FTE hoger dan begroot door de extra inzet van
personeel voor de rijksbijdrage inhaal- en ondersteuningsprogramma en de inzet van extra
personeel voor het verminderen van de werkdruk (€ 500.000).
Afschrijvingen
In 2020 is minder geïnvesteerd voor inventaris, leermiddelen en ICT. Om deze reden zullen
de afschrijvingslasten € 130.000 lager uitvallen. Tevens zijn de afschrijvingskosten voor de
overige bedrijfsmiddelen (installaties) € 54.000 lager dan begroot. Voor een aantal scholen
zijn de installaties volledig afgeschreven en de afschrijvingskosten waren wel opgenomen in
de begroting.
Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn € 334.000 hoger uitgevallen dan het bedrag dat is begroot voor
2020. De hogere uitgaven worden gerealiseerd door het preventief onderhoud van de
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schoolgebouwen € 336.000. Na het beoordelen van de meerjaren onderhoudsplannen van
de scholen is besloten om het cyclisch onderhoud onder € 7.500 exclusief BTW niet meer te
voorzien. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden.
De kosten voor energie en water zijn € 100.000 hoger dan begroot door het opnemen van
een schuld van € 100.000 voor Het Baken vanwege een bij Eneco onbekende meter
waarmee wel gas geleverd is aan de school. Het onderzoek naar de energiemeter is nu
gaande door Eneco.
Overige instellingslasten
De overige instellingslasten zijn hoger dan begroot (€ 303.000) door met name hogere
uitgaven voor de diverse projecten. De hogere uitgaven projecten worden veroorzaakt
doordat er meer inkomsten ontvangen zijn voor de arrangementen vanuit het
samenwerkingsverband en inkomsten voor de regionale aanpak lerarentekort. Hierdoor zijn
er ook extra kosten gemaakt voor bovenstaande projecten.
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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
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Passiva
Eigen vermogen publiek
Eigen vermogen privaat
Voorzieningen
Kortlopende schulden

Staat van baten en lasten
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Tabel 9 financiële positie

51

2020

2019

2018

65.626
7.598.722
72.603
5.366.436
9.464.825
22.568.212

80.320
7.470.297
0
4.715.983
9.254.531
21.521.131

95.014
7.045.157
0
4.861.455
8.248.536
20.250.162

6.922.796
199.835
7.738.490
7.707.091
22.568.212

7.566.226
379.836
6.489.548
7.085.521
21.521.131

6.792.863
336.521
5.984.364
7.136.414
20.250.162

59.321.771
3.019.966
4.022.811
66.364.548

57.126.196
3.248.629
4.127.213
64.502.038

53.917.357
3.248.525
3.676.542
60.842.424

54.855.921
1.562.148
5.219.373
5.611.460
67.248.902

51.420.082
1.518.908
4.862.731
5.844.197
63.645.918

49.202.091
1.355.666
4.611.620
5.578.804
60.748.181

-884.354
60.923
-823.431

856.120
-39.442
816.678

94.243
-30.855
63.388

Kengetallen
Solvabiliteit
Liquiditeit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit
Bovenmatig publiek eigen vermogen

2020
65,85%
1,92
7,76%
10,73%
-1,24%
0,63

2019
67,08%
1,97
7,64%
12,32%
1,28%
0,71

2018
64,76%
1,84
7,59%
11,72%
0,10%
0,67

norm
<30%
< 0,75
>10%
<5%
<0%
> 1,00

Tabel 10 kengetallen

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie op langere termijn in staat moet
worden geacht haar verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
Indien het eigen vermogen inclusief voorzieningen wordt gesteld tegenover de totale
passiva, is de norm >30%.
Liquiditeit
De liquiditeit van een organisatie wordt uitgedrukt in een verhoudingscijfer, waarbij de
vlottende activa worden gedeeld door de kortlopende schulden.
Dit cijfer geeft aan in welke mate op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan
worden voldaan zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar wordt gebracht. In
het algemeen wordt een norm van 0,75 voldoende geacht.
Huisvestingsratio
De huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de huisvestingslasten plus de
afschrijvingen ten opzichte van de totale lasten. Een ratio lager dan de norm geeft aan dat er
niet bovenmatig veel aan de huisvestingsfaciliteiten wordt uitgegeven. De norm is <10%, de
ratio voor 2020 is 7,79%.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en de
opgetelde totale en financiële baten. De signaleringswaarde ligt op 5%.
Rentabiliteit
Onder rentabiliteit verstaat men de verhouding tussen de winst en de baten die tot deze
winst hebben geleid. In het bedrijfsleven heeft de rentabiliteit een andere betekenis dan voor
een schoolbestuur, waar het rendement vaak wordt gemeten aan de hand van resultaten van
leerlingen. Het ministerie kijkt over het algemeen naar de rentabiliteit over een periode van 3
jaar (of langer). Hierbij houdt men een signaleringsgrens van 0% aan.
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 14x totale baten). Een ratio boven
1,00 is bovenmatig. Voor 2020 is de ratio 0,63.
Toelichting kengetallen
Jaarlijks wordt de ontwikkeling van het eigen vermogen kritisch bezien. Het beleid van het
14

0,05 voor besturen met totale baten van € 12 miljoen en hoger.
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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. Hieruit kan worden geconcludeerd
worden dat de Stichting financieel gezond is en voldoende middelen in het onderwijs
investeert.

Overige
Treasuryverslag
Het vermogensbeheer binnen de stichting wordt gevoerd door het college van bestuur. De
overtollige liquide middelen zijn in 2020 op spaardeposito’s geplaatst. De stichting voldoet in
2020 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.
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;
• een afdracht voor het dragen van de collectieve lasten;
• een vermindering voor de daling of een verhoging voor de groei van het aantal
leerlingen in de loop van een schooljaar.
De 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.
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

Personeel

2.100.000

Materieel

0

Professionalisering
Overig

0
0

Tabel 11 inzet werkdrukmiddelen

Inzet prestatiebox
In 2020 is evenals voorgaande jaren aanvullende financiering ontvangen van het Rijk uit de
‘Prestatiebox’. 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
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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.
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.

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 2021-2025.
Financieel continuïteitstoezicht van de Inspectie
Het financieel toezicht van de Inspectie heeft twee toezichtsarrangementen:
1.
basistoezicht: het toezicht beperkt zich tot de jaarlijkse risicoanalyse aan de hand
van de jaarcijfers;
2.
aangepast financieel continuïteitstoezicht: de financiële continuïteit van het
onderwijs is binnen afzienbare termijn in het geding. De inspectie vraagt het
bestuur een verbeterplan op te stellen en volgt de uitvoering daarvan met een
intensiteit passend bij de ernst van de situatie.
De door de Inspectie gehanteerde financiële risicoanalyse is verscherpt. De gehanteerde
indicatoren voor het primair onderwijs worden hieronder weergegeven met ter vergelijking de
uitkomst van dezelfde indicatoren, zoals deze berekend worden voor de Laurentius Stichting.
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2022

2023

2024

Werkelijk Begroting Begroting

2020

Begroting

Begroting

Begroting

67,46%
1,99
7,27%
11,80%
0,55%
0,66

68,38%
2,07
7,18%
12,48%
0,86%
0,70

69,74%
2,19
7,08%
13,57%
1,33%
0,77

Indicatoren Inspectie
Solvabiliteit
Liquiditeit
Huisvestingsratio
Weerstandsvermogen
Rentabiliteit
Bovenmatig publiek
eigen vermogen

65,85%
1,92
7,76%
10,73%
-1,24%
0,63

2021

66,23%
1,90
7,46%
10,94%
0,23%
0,62

66,80%
1,93
7,46%
11,41%
0,45%
0,64

2025 Signaleringswaarde

<30%
< 0,75
>10%
<5%
<0%
> 1,00

Tabel 12 indicatoren Inspectie

Op basis van de bovengenoemde indicatoren is het basistoezicht van toepassing en hoeft
niet gevreesd te worden dat de continuïteit van de Stichting in het geding is.
Leerlingontwikkeling
Leerlingaantallen
Leerlingen jonger 8 jaar
Leerlingen 8 jaar en ouder
SBO
Praktijk (VO)
Aantal leerlingen

1-10-2019

1-10-2020

Prognose
1-10-2021

4.306
4.342
8.648
128
159
8.935

4.300
4.344
8.644
132
165
8.941

4.418
4.390
8.808
135
160
9.103

Prognose
1-10-2022

Prognose
1-10-2023

Prognose
1-10-2024

4.559
4.333
8.892
135
160
9.187

4.693
4.304
8.997
135
160
9.292

4.790
4.321
9.111
135
160
9.406

Tabel 13 leerlingaantallen

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

1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024
37,9654
491,9502
102,0347
631,9503

38,2213
488,4541
99,0366
625,7120

38,2213
495,2075
97,7870
631,2159

38,2213
501,1596
97,7870
637,1679

38,2213
508,0744
97,7870
644,0827

Tabel 14 formatie

De personeelsformatie zal per 1-10-2021 dalen door formatieve taakstellingen. De verlaging
vindt plaats door natuurlijk verloop. In 2022 en verder zal de formatie weer stijgen door het
beschikbaar komen van extra subsidie als gevolg van de leerlingstijging.
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Balansontwikkeling
2020

2021

Werkelijk
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Passiva
Vermogen publiek
Vermogen privaat
Voorzieningen
Kortlopende schulden

2022

Begroting

Begroting

2023
Begroting

2024
Begroting

2025
Begroting

65.626
7.598.722
72.603
5.366.436
9.464.825
22.568.212

54.626
8.083.304
57.603
5.366.436
9.257.257
22.819.225

43.626
8.236.930
42.603
5.366.436
9.526.240
23.215.834

32.626
8.293.263
27.603
5.366.436
9.966.810
23.686.737

21.626
8.404.700
12.603
5.366.436
10.569.324
24.374.690

10.626
8.577.343
0
5.366.436
11.519.127
25.473.533

6.922.796
199.835
7.738.490
7.707.091
22.568.212

7.073.809
199.835
7.838.490
7.707.091
22.819.225

7.370.418
199.835
7.938.490
7.707.091
23.215.834

7.741.321
199.835
8.038.490
7.707.091
23.686.737

8.329.274
199.835
8.138.490
7.707.091
24.374.690

9.253.117
199.835
8.313.490
7.707.091
25.473.533

Tabel 15 balansontwikkeling

Balans
De materiële vaste activa worden gefinancierd met het eigen vermogen en een gedeelte
vanuit de voorzieningen. De financiering vanuit de voorzieningen kan een probleem zijn als
er teveel aan de voorzieningen wordt onttrokken.
De vermogenspositie van de Laurentius zal in 2021 licht toenemen, door met name het
verwachte resultaat van de kinderspeelzalen. De scholen draaien nagenoeg nihil.
Resultaatontwikkeling
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

59.321.771 58.714.968 58.568.505 59.506.332 60.557.579 61.835.403
3.019.966 3.007.383 2.946.064 2.942.932 2.942.932 2.942.932
4.022.811 4.737.852 4.837.527 4.839.981 4.859.732 4.894.983
66.364.548 66.460.203 66.352.096 67.289.245 68.360.243 69.673.318

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten en
VPB
Resultaat

54.855.921 53.659.625 53.929.950 54.872.840 55.765.461 56.790.499
1.562.148 1.601.418 1.497.374 1.469.667 1.414.562 1.353.357
5.219.373 4.943.909 4.922.689 4.864.135 4.864.135 4.864.135
5.611.460 6.050.755 5.650.787 5.656.962 5.673.445 5.686.797
67.248.902 66.255.707 66.000.801 66.863.604 67.717.604 68.694.789
-884.354

204.496

351.295

425.640

642.639

978.529

60.923

-53.482

-54.686

-54.737

-54.686

-54.686

-823.431

151.013

296.609

370.903

587.952

923.843

Tabel 16 resultaatontwikkeling
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Segmentatie resultaatontwikkeling
2020

2021

2022

2023

2024

2025

Werkelijk

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Baten
Laurentius scholen
Kinderspeelzalen en IKC’s

62.478.119 61.810.225 61.683.258 62.602.653 63.652.227 64.945.035
3.886.429 4.649.978 4.668.838 4.686.592 4.708.016 4.728.283
66.364.548 66.460.203 66.352.096 67.289.245 68.360.243 69.673.318

Lasten
Laurentius scholen
Kinderspeelzalen en IKC’s

63.306.768 61.848.681 61.579.792 62.433.910 63.271.011 64.230.899
3.881.211 4.460.509 4.475.695 4.484.432 4.501.280 4.518.577
67.187.979 66.309.190 66.055.487 66.918.342 67.772.291 68.749.476

Resultaat Laurentius

-828.649
Resultaat Kinderspeelzalen en
5.218
IKC's
Resultaat
-823.431
Tabel 17 segmentatie resultaatontwikkeling

-38.456

103.466

168.743

381.216

714.136

189.469

193.143

202.160

206.736

209.706

151.013

296.609

370.903

587.952

923.842

Het resultaat van de begroting 2021 is positief € 151.000. De kinderspeelzalen en IKC
begroten gezamenlijk een positief resultaat van € 190.000.Het positieve resultaat van de
Kinderspeelzalen en IKC’s wordt voornamelijk verwacht door de beschikbare formatie aan te
passen aan de kindbezetting en zodoende meer marge te halen vanuit de in rekening
gebrachte uurtarieven. De scholen sluiten met een negatief resultaat van € 39.000. In het
meerjarenperspectief is sprake van een sluitende begroting met positieve
exploitatieresultaten die oplopen van € 103.000 in 2022 tot € 712.000 in 2025. De meerjarige
resultaten lopen op door toename van de onderwijsachterstandsgelden en door een stijging
van het aantal leerlingen. Binnen deze meerjarige exploitatiesaldi zijn bovenschools vrij
beschikbare bedragen opgenomen voor calamiteiten (zie onderstaande tabel).
(*€ 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

Calamiteiten

100

700

800

800

800

Tabel 18 meerjarige exploitatiesaldi

Deze bedragen vormen een extra, toekomstige, financiële buffer en worden bij de
besluitvorming over meerjarenbegroting 2022-2026, op basis van het geactualiseerde
financiële beleid, gealloceerd.
Het negatieve saldo voor 2021 wordt verklaard door een positief resultaat bovenschools van
€ 719.000 en een negatief resultaat van -/- € 758.000 op het totaal van de begrotingen van de
scholen. Er zijn negentien scholen met een negatief exploitatieresultaat. Dit wordt veelal
veroorzaakt door een afnemend leerlingaantal en door een te hoge formatie. In een enkele
school is sprake van incidentele of kortlopende ‘investeringen’ in kwaliteit en of frictiekosten.
Dit betreft bijvoorbeeld de ISD Primary, de Cornelis Musius, de Regenboog, de Bonte Pael en
de Mgr. Bekkers. Voor alle scholen met een tekort geldt echter dat toegewerkt wordt naar een
financieel gezond perspectief. Resultaat is dat 4 scholen een formatieve taakstelling hebben
ontvangen voor het schooljaar 2021-2022. De overige scholen hebben, gezien het financieel
perspectief een toegestaan tekort.
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Ontwikkeling liquiditeit
2020
Kasstroom uit operationele
activiteiten
Saldo baten en lasten
Overige mutaties EV

Afschrijvingen

2021

2022

2023

2024

2025

Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
-823.431
151.013
296.609
370.903
587.952
923.843
0

0

0

0

0

0

-823.431

151.013

296.609

370.903

587.952

923.843

1.562.148 1.601.418 1.497.374 1.469.667 1.414.562

1.353.357

Mutaties werkkapitaal
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
Mutaties voorzieningen
Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Investeringen materiele vaste
activa
Financiële vaste activa

-650.453

0

0

0

0

0

621.570

0

0

0

0

0

-28.883

0

0

0

0

0

1.248.942

100.000

100.000

100.000

100.000

175.000

1.958.776 1.852.432 1.893.983 1.940.570 2.102.514

2.452.200

-1.675.879

2.075.000 1.640.000 1.515.000 1.515.000 1.515.000
-72.603
15.000
15.000
15.000
15.000
12.603

-1.748.482
Kasstroom uit
financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende
schulden
Mutatie liquide middelen

2.060.000 1.625.000 1.500.000 1.500.000 1.502.397

0

0

0

0

0

0

0
210.294

0
-207.568

0
268.983

0
440.570

0
602.514

0
949.803

Tabel 19 liquiditeit

Liquide middelen
In 2021 zal de liquiditeit met € -207.000 dalen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt de
investeringen hoger zijn dan de afschrijvingen.
Treasurybeleid 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.
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Risicoanalyse 2021
Binnen de P&C-cyclus worden de risico’s benoemd en vindt de opvolging plaats. Dat
betekent dat deze risico’s onderdeel vormen van voortgangsrapportages, de begroting en het
jaarverslag en het inhoudsrijke gesprek hierover tussen directies en het CvB. Het doel
hiervan is om de risico’s tijdig te signaleren, maatregelen te treffen en op te volgen in
hoeverre de risico’s daadwerkelijk optreden. Het komend jaar wordt een verbeterslag
doorgevoerd waarbij de gekwantificeerde risico’s leidend zijn voor de bepaling van het
weerstandsvermogen van Laurentius Groep en haar entiteiten.
In de meerjarenbegroting is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen van
de leerlingaantallen. Er blijven onzekerheden bestaan die een financieel risico voor de
stichting zijn. Onderstaand de risico’s met de meeste impact.
Risico omschrijving

Consequentie van het
optreden van het risico

Inschatting
bedrag

Risico
begroting

Mitigerende maatregel

1. Prognose leerlingaantallen
opgenomen in de begroting
worden niet gerealiseerd

Gevolg is dat de baten lager zullen
uitvallen.

Baten per
leerling is
gemiddeld
€ 6.000,-

Middel

Ingrijpen middels de begroting en
formatieplan van volgend jaar.

2. Doordecentralisatie van
kosten groot onderhoud per 1
januari 2015

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

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

Middel

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

3. Ontwikkelingen bij de
invoering van passend
onderwijs.

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 veel
zwaardere indicatie terwijl de
bekostiging te laag is om de juiste zorg
te bieden.

€ 5.000 per
arrangement

Middel

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

4. Vervangingsproblematiek

Door ziekte of zwangerschap
onvoldoende ruimte op de
arbeidsmarkt om de vervanging
adequaat op te lossen.
De gemeentelijke subsidies vanuit het
beleidsplan Kwaliteit als Compas
maken een substantieel deel uit van de
exploitatie van de Haagse scholen.
60% van de subsidie is ingezet in
formatie.

€ 400.000 per
jaar

Hoog

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

€ 885.000 per
jaar

Middel

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

Leegstaande lokalen brengen ook
kosten met zich mee, indien geen

Onbekend

Middel

In overleg met schooldirecteur
afspraken maken.

5. Gemeentelijke subsidie
Den Haag

6. Onrendabele bezetting
schoolgebouwen. Het
leegstandbeleid.
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vergoeding wordt gegeven vanuit de
rijksoverheid.
7. Arbeidsmarktkrapte

Onvoldoende gekwalificeerd personeel

€ 600.000

Hoog

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

8. Coronamaatregelen sluiting
van scholen en BSO en
mogelijke optreden recessie

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

PM

Hoog

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

Tabel 20 risicoanalyse
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Laurentius en haar omgeving)

Passend onderwijs ∙ Gemeenten ∙ Pabo’s ∙
Samen voor de Haagse Klas en Pool West
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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). Saskia
Schenning, 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.
De samenwerkingsverbanden SPPOH en PPO Delflanden hebben in 2020 hun
ondersteuningsplan 2017-2021 geëvalueerd en doelen geformuleerd voor het nieuwe
ondersteuningsplan 2021-2025. Het ondersteuningsplan van VO Delflanden loopt tot 2024.
In de ondersteuningsplannen wordt beschreven op welke manier passend onderwijs binnen
het samenwerkingsverband wordt vormgegeven. Onze scholen en het bestuur hebben input
geleverd op de nieuwe ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden.
Al onze scholen hebben een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Doel van het SOP is dat
wordt weergegeven hoe de basisondersteuning, zoals afgesproken binnen het
samenwerkingsverband, wordt vormgegeven. Het maakt inzichtelijk hoe de
basisondersteuning eruit ziet en op welke wijze de school mogelijk nog meer biedt dan het
afgesproken niveau. Het betreft hier het niveau van extra ondersteuning.
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 de
samenwerkingsverbanden. Ook in 2020 zijn diverse
arrangementen aangevraagd en toegekend bij de
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Sprekend Laurentius
De kinderen van Sonja en
Hanneke verschillen, maar
wonen toch samen

samenwerkingsverband om zwaardere zorg op school aan te kunnen. In veel gevallen is dit
wederom gelukt, mede dankzij hulp van externe ondersteuning. Hiermee 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.
Binnen Laurentius is afgelopen jaren veel geïnvesteerd in kennisdeling. Daartoe zijn onder
regie van ‘Laurentius leert’ diverse workshops georganiseerd en is aangesloten bij
netwerkbijeenkomsten met de samenwerkingsverbanden. Ook ondersteunt ‘Laurentius leert’
de netwerken van specialisten rond ‘het jonge kind’, ‘gedrag’, ‘taal’, ‘rekenen’, ‘identiteit’,
‘gedrag’, ‘ICT’, ‘bewegingsonderwijs’, ‘IB’ en ‘hoogbegaafdheid’ binnen de Laurentius
Stichting. Met onze hoogbegaafdenwerkgroep (HB-werkgroep), die bestaat uit HBprofessionals van de scholen en collega’s van PPO Delflanden, is een HB-kader ontwikkeld.
In dit kader staan alle afspraken die zijn gemaakt over het toewijzen van HB-arrangementen.
Verbinden is één van de belangrijke pijlers in de ondersteuningsplannen van onze
samenwerkingsverbanden. Om scholen hierin te faciliteren zijn in 2020 diverse vormen van
ontmoeting, professionalisering en kennisdeling georganiseerd. Dit gebeurde in netwerken in
het werkgebied of de wijk in digitale scholings- en themabijeenkomsten. Het aanbod is met
meerdere schoolbesturen tot stand gekomen.
Specialistische voorziening Delft
Eén van de ambities binnen het samenwerkingsverband en een speerpunt in het nieuwe
ondersteuningsplan is dat meer kinderen thuisnabij onderwijs op maat kunnen ontvangen,
waar nodig met passende jeugdhulp, binnen een dekkend netwerk voor passend onderwijs
in de regio.
De gerealiseerde kleutervleugel, in het gebouw van de Laurentius SBO, is die specialistische
voorziening die recht doet aan de gezamenlijke ambitie ‘Ieder kind volgt onderwijs!’ Het is tot
stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de gemeente Delft, PPO
Delflanden, cluster 4 Strandwacht van schoolbestuur De Haagse Scholen, Jeugdformaat en
de Laurentius SBO. Voorheen gingen deze leerlingen naar een voorziening in Den Haag of
in Rotterdam. Nu kan thuisnabij onderwijs gevolgd worden. Deze voorziening is gestart bij de
kleuters en zal met de jaren de school ‘ingroeien’.
Voor 1 mei 2021 zal een aanvraag ingediend worden voor de beleidsregel15 ‘Experimenten
regulier-speciaal onderwijs’.

Figuur 26 samenwerkingsverbanden

15

wetten.nl - Regeling - Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs 2020
- BWBR0043773 (overheid.nl)
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In 2021 zal een oriëntatie plaatsvinden of de SBO Laurentius in samenwerking met het
samenwerkingsverband kan komen tot een voorziening voor leerlingen die beschreven
worden als dubbel-bijzonder (twice-exceptional) hoogbegaafde leerlingen.
Dit zijn leerlingen waarbij de stoornis de begaafdheid maskeert. Bij deze leerlingen levert de
stoornis zoveel belemmeringen, op dat niet herkend wordt dat de leerling 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 leerling treedt de stoornis daardoor op de voorgrond.

Gemeenten
Een belangrijke samenwerkingspartner zijn onze 6 gemeenten. In Den Haag, Delft en
Rijswijk zijn intensieve samenwerkingen, waarbij ambtelijke overleggen ter voorbereiding zijn
op de bestuurlijke overleggen. Op deze manier kunnen de bestuurders goed voorbereid
worden op besluitvorming met de gemeente.
Het is een extra intensief jaar geweest, dankzij corona. Van tevoren viel niet te vermoeden in
welke situatie we terecht zouden komen en wat er allemaal over ons heen zou komen. In de
veiligheidsregio Haaglanden was wekelijks een conference call met besturen onderwijs &
opvang en de gemeente Den Haag met informatie hoe te handelen op corona. Vanuit de
overheid kwamen protocollen over het realiseren van noodopvang en het ‘veilig’ laten
opengaan van scholen.
Vervolgens diende afstemming gezocht te worden met collega schoolbesturen,
kinderopvangpartners, gemeenten en andere relevante gesprekspartners.
Ook werd de informatie gedeeld met onze scholen. Daarbij hebben we ook onze (G)MR en
raad van toezicht continu meegenomen in de communicatie.
Gedurende deze crisis zijn veel zaken op bestuurlijk niveau opgepakt, bijvoorbeeld het
gesprek met de kinderopvangorganisaties in het bieden van noodopvang. Geprobeerd is, om
daar waar mogelijk, ruimte te bieden aan individuele scholen om binnen de gestelde kaders
keuzes te maken.
Met name in Den Haag kon
teruggevallen worden op bestaande
structuren, dat ervoor zorgde dat snel
en passend gehandeld kon worden op
alle protocollen, adviezen en richtlijnen.
Deze informatie werd weer gedeeld met
onze samenwerkingspartners in andere
Figuur 27 corona updates vanuit het bestuur
gemeenten om ook daar effectiever en
efficiënter te handelen.
Deze informatie werd gedeeld met het bovenschoolse crisisteam van Laurentius, zodat we
scholen zoveel als mogelijk konden ondersteunen in deze bijzondere en hectische periode.
Corona eindigt natuurlijk niet aan het eind van het kalenderjaar. Intensieve samenwerking zal
nodig blijven om te kunnen blijven anticiperen op de onvoorspelbaarheid van corona. Ook
met de toekenning van het enorme bedrag dat gemoeid is met het ‘Nationaal Programma
Onderwijs’ 16 zal afstemming plaatsvinden met de gemeenten en samenwerkingsverbanden.
Het is van belang dat de plannen van de gemeente en samenwerkingsverbanden, die ook
16
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een financiële bijdragen vanuit het Rijk ontvangen, complementair zijn aan de plannen van
de scholen.
Lansingerland
In de gemeente Lansingerland zijn we voor het eerst gekomen tot het maken van
resultaatafspraken voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Beoogd wordt dat
(voor)scholen inzicht krijgen hoe kinderen de voorschool en het basisonderwijs instromen en
hoe de jonge kinderen zich ontwikkelen. Nagestreefd wordt dat de (mogelijke) achterstanden
door VVE op vroege leeftijd worden weggewerkt.
Taalschool Delft
In 2019 vond een toename van het aantal nieuwkomers plaats in Delft. Om hier passend op
in te spelen, is op verzoek van drie schoolbesturen, Laurentius, SCO Delft en Librijn,
onderzocht of een Taalschool voor nieuwkomers zinvol is. In 2020 is een concept projectplan
opgesteld door de werkgroep en heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente Delft.
De gemeente kan maximaal voor 2 jaar een financiële toezegging doen, wel kan een intentie
getekend worden om de Taalschool langduriger te financieren. De gemeente heeft nog geen
concrete toezegging gedaan wat betreft het leerlingenvervoer naar de Taalschool.
De schoolbesturen hebben een positief advies gegeven op het projectplan. De
daadwerkelijke realisatie van de Taalschool is nog niet gestart, omdat er momenteel
onvoldoende nieuwkomers zijn, om een nieuwkomersgroep financieel haalbaar te laten zijn
en er onvoldoende zicht is op structurele financiering.
In 2021 wordt een scenario uitgewerkt met de gemeente om te onderzoeken of de
Taalschool ook opengesteld kan worden voor andere doelgroepen.

Pabo’s
Thomas More Opleidingsschool
Afgelopen jaar zijn we gegroeid van 10 naar 17 opleidingsscholen om samen met de Pabo
Thomas More ons sterk te maken voor het opleiden van toekomstige leerkrachten in de
school.
7 besturen werken samen in de opleidingsschool van de Thomas More. De 17
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 17
scholen en de andere besturen samenwerkt in de Thomas More Opleidingsschool.
Daarnaast hebben de schoolopleiders van deze 17 deelnemende Laurentiusscholen
ambulante tijd voor deze taak gekregen en is een stageopleider 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.
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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 2020 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
Met de Hogeschool Leiden zijn de banden nauwer aangehaald om meer structureel samen
te gaan werken wat betreft het opleiden van Pabo-studenten. Dit betreft met name studenten
die de flexibele deeltijdstudie doen en zij-instromers.

Figuur 28 samen opleiden

Samen voor de Haagse Klas en Pool West
Samen voor de Haagse Klas
De opvolger van Klassewerk (eind 2020 overgegaan in) is ‘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
ontstaan vanuit de landelijke 4-jarige subsidies G5 zij-instromers en G5 Noodplan aanpak
lerarentekort.
Er zijn twee aandachtsgebieden:
• vernieuwen en verbeteren van het zij-instroomtraject;
• 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 Klassewerk, zoals de begeleidingspool, de vakkracht en het
zichtbaar maken van Haagse vacatures.
Pool West
Vanaf augustus 2016 werken we samen met 16 andere schoolbesturen in een regionale
vervangingspool: Pool West. Het is een regionale vervangingspool voor het primair onderwijs
in de regio Leiden, Haaglanden, Delft, Lansingerland en Zoetermeer. Pool West werkt met
het webbased systeem InvalPool. InvalPool brengt niet alleen vraag en aanbod bij elkaar.
Het systeem is ook bedoeld om regie te voeren over het aantal vervangingsaanstellingen om
ongewenste verplichtingen te voorkomen. Pool West heeft een intermediaire rol, maar heeft
zelf geen vervangers in dienst. De vervangers zijn in dienst van het bestuur met een tijdelijke
vervangingsvacature. In InvalPool worden alle kortdurende (minder dan 3 weken) en
langdurende vervangingsvacatures binnen de stichting geplaatst. Kortdurende
vervangingsvacatures worden via Pool West ingevuld zonder tussenkomst van HR.
Langdurige vervangingsvacatures worden onder regie van HR ingevuld. Dit omdat HR een
actieve rol heeft in recruitment van deze langdurige vervangers.
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Pool West ontving in 2020, 306 kortdurende vervangingsverzoeken van de Laurentius
Stichting, waarvan de vervangingsgraad 75% was.
Van de 75 langdurige invalverzoeken was de vervangingsgraad 78%. De vervangingsgraad
totaal was voor de Laurentius Stichting 77% op 381 invalverzoeken.

Topacademie Delft
De Praktijkschool Delft en de TOP Academie is een samenwerking tussen de twee Delftse
praktijkscholen, het Reinier de Graaf ziekenhuis, HAGO zorg en de gemeente Delft. In
ongeveer anderhalf jaar halen de leerlingen van de Laurentius Praktijkschool hun diploma’s
om als professioneel schoolmaker in het ziekenhuis te kunnen werken. De leerlingen krijgen
theorie, lopen een aantal ochtenden stage in het ziekenhuis in Delft en een dagdeel in het
Reinier de Graaf Voorburg Laurentius Nu.
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Laurentius bindt, boeit .. (hfd voorpg)

‘Laurentius leert’ ∙ Uitgesproken communicatie ∙ Plan V(italiteit)

Doorontwikkeling bestuursbureau ∙ Jokerprijs ∙
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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.
We onderscheiden de volgende doelgroepen, zodat het aanbod nog beter kan worden
afgestemd.

Figuur 29 buttons ‘Laurentius leert’ op SharePoint

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.
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 30 logo ‘Laurentius leert’ TV
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Figuur 31 ‘Laurentius leert’ huisacademie 2020 in beeld
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Figuur 32 overzicht van netwerken binnen ‘Laurentius Leert’

In 2020 lag de behoefte naast het ICT-vaardiger worden ook op de didactiek, de instructie
die online verzorgd moest worden. Veel van onze scholen werken met het EDI-model. In het
aanbod van ‘Laurentius leert’ is hier dan ook ruim aandacht voor geweest.
‘Laurentius leert’ biedt echter nog meer. Zo zijn onder andere drie onderwijscafés gehouden.
Dit zijn digitale momenten geweest met collega’s die werken als conciërge, vakdocenten
bewegingsonderwijs en een speciaal onderwijscafé voor nieuwe collega’s om kennis te
maken met de Laurentius Stichting. Gepland was om deze ontmoetingen fysiek te
organiseren, maar helaas gooide corona roet in het eten en zijn de onderwijscafés verplaatst
naar de digitale wereld.
‘Laurentius leert’ heeft in samenwerking de schoolbesturen Librijn en SCO Delft en
Hogeschool Utrecht een digitale diplomering georganiseerd voor alle master EN-studenten,
die in 2020 afgestudeerd zijn. Dit was een gezamenlijk traject en in 2018 opgezet.
Een ander onderdeel van ‘Laurentius leert’ is ‘Laurentius beweegt’. Extra beweging is niet
alleen goed om de opgelopen coronakilo’s eraf te krijgen, maar is ook goed voor de mentale
gezondheid. Zo zijn diverse momenten georganiseerd waarin een collega andere collega’s
mee heeft genomen in de wereld van Zumba. Naast deze Zumba-lessen is ook een tekenles
georganiseerd door een collega waar een groot aantal deelnemers aan mee heeft gedaan.

Uitgesproken communicatie
Onze communicatieadviseur maakt sinds 2020 de Laurentius Stories: hier zie en hoor je
verhalen van collega’s regelrecht uit de praktijk van onze scholen. Op een eigen YouTubekanaal 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. Het social media publiek van
de Laurentius is in het afgelopen jaar fors
toegenomen. Hierdoor weet de organisatie een
steeds breder publiek te bereiken.
Er zijn twee nieuwe rubrieken van de Laurentius op
social media te vinden: ‘Ik zet door’ en ‘Laurentius
feitjes’. In het eerstgenoemde delen collega’s door
film hun motivatie om in het onderwijs te werken,
ook wanneer het in deze coronatijd moeilijk is. In
Figuur 33 aantal borrelboxen voor nieuwe
het tweede worden interessante en leuke feiten van
collega's tijdens het Laurentius
Onderwijscafé
de organisatie op een speelse manier tentoongesteld.
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E-magazine Sprekend Laurentius
In de afgelopen drie jaar is het e-magazine Sprekend Laurentius (verschijnt circa 9 keer per
jaar) verankerd in de organisatie. Het medium is inmiddels ook extern zeer herkenbaar met
zijn verhalen en wordt vaak op social media gedeeld. De coronatijd, het op-afstand-onderwijs
geven, was aanleiding om uit te komen met twee speciale edities van Sprekend Laurentius.
Op deze manier werd er toch, over de afstand heen, contact gemaakt. Saskia Schenning,
voorzitter college van bestuur, deed dat met haar updates aan collega’s. In deze tijd werd
een sterke identiteit zichtbaar: veel persoonlijke aandacht. De kernwaarde ‘samen’ kreeg
door deze crisis nog weer een andere betekenis. In de speciale kerst-editie waarin leerlingen
over hun beleving van de coronacrisis vertellen, werden hun persoonlijke kerstwensen ook
op een filmpje vastgelegd. In deze periode werd een nieuw motto geboren: het beste is van
ons samen.

Laurentius Nu en werkenbijlaurentius.nl
Samen met de publicatie van de uitgave Laurentius Nu, werd de nieuwe website
www.werkenbijlaurentius.nl gelanceerd. Deze nieuwe website 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. In 2020 heeft onze collega Rynell Offerman, ICT- en
communicatieadviseur, samen met Daniëlle Straver, leerkracht op basisschool de Kwakel,
deelgenomen aan de onderwijsreis naar Kenia. Op het YouTube-kanaal van de Laurentius is
het filmverslag te zien.

Plan V(italiteit)
Aandacht voor de mentale gezondheid komt ook tot
uiting in Plan V. Dit is een aanbod van leergangen,
workshops en intervisiemomenten via Laurentius leert
om te zorgen dat collega’s vitaal en duurzaam inzetbaar
zijn en blijven. Het welbevinden van onze collega’s
verdient continue aandacht. Vanwege corona heeft een
groot deel helaas niet kunnen plaatsvinden en is
Figuur 34 aantal cadeautjes voor
verplaatst naar 2021.
collega's in 2020
De volgende leergangen en workshops worden
georganiseerd:
• duurzame inzetbaarheid;
• het voeren van het goede gesprek in relatie tot duurzame inzetbaarheid;
• werken aan werkplezier;
• verzuimmanagement;
• strategische personeelsplanning;
• werkstijlinterventies, job carving en job crafting;
• generatiemanagement;
• RI&E plan van aanpak en hoe nu concreet verder?
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Figuur 35 communicatie en social media 2020 in beeld
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Doorontwikkeling bestuursbureau
Binnen het relatief kleine team van het bestuursbureau is het essentieel dat efficiënt en
effectief wordt gewerkt. Om het slimmer werken te stimuleren, is kennis opgedaan in de
yellow belt training (lean management) en toegepast in de praktijk. Begonnen is met kleine
verbeterprojecten op basis van lean toepassingen in de werkzaamheden.
In het wekelijkse overleg van alle collega’s van het bestuursbureau en Ton Christophersen
wordt met elkaar gedeeld welke werkzaamheden de komende week prioriteit hebben.
Bekeken wordt of elkaars ondersteuning nodig is en waar mogelijk worden zaken op een
integrale manier opgepakt.
Als een school een hulpvraag heeft, bijvoorbeeld op het gebied van een teruglopend
leerlingaantal, is het wenselijk dat meerdere beleidsterreinen ondersteuning bieden aan de
school. Zo kunnen de collega’s van communicatie & identiteit helpen met het opstellen van
een communicatie- en mediaplan om het leerlingaantal te vergroten, collega’s van
huisvesting helpen bij het herinrichten van ruimtes die ‘leeg’ staan en financiële collega’s in
het anticiperen op teruglopende rijksbijdragen. Het is van belang dat we met elkaar de
school die ondersteuning bieden, die het nodig heeft.
Op het tweewekelijkse beleidsoverleg, voorgezeten door de voorzitter van het CvB, wordt
beleidsterrein overstijgend met elkaar gesproken over onderwijszaken. Dit kan gaan om het
vooraf binnen Laurentius halen van input op een onderwerp, tot het kritisch tegenlezen van
(beleids)documenten of het bespreken van casussen waarop geanticipeerd moet worden.
Het overleg vindt plaats met alle beleidsmedewerkers en het lid CvB. Net als bij het
wekelijkse overleg is hier ook de kern elkaar versterken en integraliteit bevorderen.

Jokerprijs
Deze prijs is een jaarlijks uit te reiken stimuleringsprijs voor innovatieve projecten, die
vernieuwing in het onderwijs op de school tot stand hebben gebracht.
In 2020 is de prijs gewonnen door de Mariaschool Den Hoorn voor het werken volgens
Progressive Mental Alignment (PMA) Sprekend Laurentius. Dit is de 1e basisschool in
Nederland die dit doet.
Ook in 2021 zal er weer een Jokerprijs uitgereikt worden.
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Jaarrekening 2020
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Jaarrekening hier – inhoud Excel bestand
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