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Bestuursverslag
l. Algemeen
1.1 Missie en Visie
Liever Laurens! Meer dan Onderwijs
Wie we zijn

Het Laurens Lyceum is een katholieke, veelzijdige, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam.
Met het flexmodel als basis geven we vorm en inhoud aan blijvende onderwijsinnovatie, in samenwerking met alle
betrokkenen: leerlingen, docenten en ouders. Het Laurens Lyceum begeleidt leerlingen richting een havo-,
atheneum- of gymnasiumdiploma. De katholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen
leven en samen teren. Ongeacht afkomst, geloof en sociaaleconomische achtergrond dragen we samen bij aan onze
directe leefomgeving en de maatschappij waar we deel van uitmaken.
Waar we voor staan

De ontwikkeling van leerlingen staat op het Laurens Lyceum centraal; de kernwaarden Verbondenheid, Inspiratie,
Verantwoordelijkheid en Ambitie vormen ons vertrekpunt. Het Laurens Lyceum werkt met het flexmodel, omdat dit
model iedere leerling zeer veel mogelijkheden biedt om zich te ontplooien; de dagindeling op basis van het
flexrooster stelt ons in staat om onze kernwaarden te realiseren en het flexmodel biedt de flexibiliteit om blijvend te
innoveren. Het Laurens Lyceum staat voor de zienswijze dat iedere leerling recht heeft op onderwijs dat aansluit bij
de behoeftes van die leerling. We werken vanuit de gedachte dat we de onderlinge verbondenheid versterken als
ieders kwaliteit wordt erkend en ingezet voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen, de school en alle
medewerkers. Het leren van en met elkaar dient als uitgangspunt voor de omgangsvormen en organisatievormen
binnen onze school en alle aan het Laurens Lyceum verbonden personen.

1.2 Beleid en ontwikkeling
Kern van beleid is het borgen, optimaliseren en innoveren van ons
onderwijs en de doorontwikkeling van het flexmodel. Vanwege de
historie van de school is het noodzakelijk de groei in stand te houden,
de continuering van de groei is dan ook een blijvend aandachtspunt. De
school blijft momenteel groeien mede door de goede inschrijving en de
instroom in met name klas 4 in 2016,2017 en 2018.

Met de toename van het volume van de school werd de basis gelegd voor
de verdere gewenste omvang van de school richting 1100/1200
leerlingen. Deze schoolgrootte stelt de school in staat om alle
onderwijskundige wensen terealiseren. Momenteel vormt het RPO,
Rotterdams Plaatsingsoverleg dat de basis legt voor het door de
gemeente aangestuurde Herontwerp op Noord, een belangrijke factor.
leder bestuur wordt gevraagd om de groeiambities en de
onderwijskundige plannen voor de toekomst te delen. Op basis hiervan
zullen de huisvestingsgelden voor de toekomst verdeeld worden.
De gemeente heeft met de toezegging de zes tijdelijke lokalen op ons
terrein te bekostigen de groei van de school erkend en indirect ook de
beoogde groei naar 1200. Eind schooljaar 2018-2019 verwachten we dit
voorgefinancierde bedrag terug.

schoolgrc^ÏÏe
2001
2002
2003

180
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179

2004
2005
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136
146

2006
2007
2008
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127

2010
2011
2012

124
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2014
2015
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75
67
96
202
251
230

133
176

153
114

In 2018 werden er 230 nieuwe brugklasleerlingen toegelaten waardoor
deschoolgroeidetot950 leerlingen. De sterke groei heeft een bepalend
effect op de financiën, omdat de school deze groei telkens 5 maanden
dient voor te financieren. Dit betekende voor de schoolleiding en het
bestuur opnieuw een doorlopendealertheidopdefinanciëlesituatievan
de school. Zodra de stabilisering van de schoolgrootte bereikt is, zal ook de financiële situatie stabiliseren. Ondanks de
krappe arbeidsmarkt voor docent in het voortgezet onderwijs is de school geslaagd om voldoende nieuwe,

gekwalificeerde leerkrachten te werven. Ook op het gebied van huisvesting zijn er voldoende ontwikkelingen door de
leerling groei, maar ook vanwege het beleid in het verleden. Dit wordt verder toegelicht in hoofdstuk 6.
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919
943
973
937
889
789
759
730
759
770
779
728
660
603
584
715
857
950

1.3 Juridische structuur

De school is juridisch ondergebracht in de Stichting R.K. Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs voor
Noordelijk Rotterdam. Het bestuur van de school wordt gevormd door de Raad van Bestuur. De rector vormt het
dagelijkse bestuur en treedt op als uitvoerend-bestuurder. In 2018 zijn er twee nieuwe leden toegetreden tot het
bestuur waarmee het huidige aantal toezichthoudende personen op 6 komt. Per 1 oktober heeft de raad een nieuwe
uitvoerend bestuurder.
Naam + Hoofdfunctie

Rol binnen

Bestuurlijke

Kwaliteiten/Deskundigheid

Bevoegdheid

Bestuurlijk en financieel

Voorzitter ledencie van
Gezamenlijk
bevoegd met andere Rotaryclub Zuidplas
bestuuders
Gezamenlijk
bevoegd met andere

nevenfuncties

RvB

Dhr. drs. ing. V.L.F. Kubatz
Bestuurder Kubatz Holding
B.V. Bedrijfsadviseur

voorzitter

Dhr. J. Bijl

vice-voorzitter Bestuurlijk,

Head B2B Fuel 7 Lubes EG
Group
Dhr. drs. C.H.J. Zaat

Zelfstandig consultant

personeelsmanagement

bestuuders

Penning-

Financieel

Lid RvT stichting Respont

Gezamenlijk

bevoegd met andere Lid RvT stichting Passend
bestuuders
Voortgezet Onderwijs

meester

Walcheren
Dhr. drs. A.H.G. Verdoom

secretaris

Onderwijskundig en
bestuurlijk

lid

Financieel en

Gepensioneerd

Gezamenlijk
bevoegd met andere
bestuuders

Dhr. drs. B.B.A. Vroom, MSc

Teammanager De Goudse

riskmanagement

Verzekeringen

Dhr. ir. T. Bogdanovski, MTD

Mevr. drs. M.M. Davids, MEL

Gezamenlijk
bevoegd met andere
bestuuders

lid

Architect, project-,
(bouw)proces-, stakeholderen change management.

Rector/uitvoer Management, onderwijs,
end bestuurder communicatie, personeels-

Gezamenlijk
bevoegd met andere
bestuuders

Alleen/Zelfstandig
bevoegd

management, financien
voozitter commissie

levensbeschouwelijke
identiteit

1.4 Interne organisatiestructuur
De dagelijkse schoolleiding bestond in 2018 aanvankelijk uit twee personen: de rector drs. J.A.P.v.d.Heijden en één
conrector/plv rector drs. M.M. Davids, MEL. Per 1 oktober 2018 werd de rector opgevolgd door de interne kandidaat,
drs. M.M. Davids, MEL, na een procedure die begeleid werd door Beteor. Dit betekende een herindeling van de
schoolleiding. In het organogram zijn de leden van de schoolleiding opgenomen.

De rector heeft de overkoepelende portefeuilles: financiën, onderwijs, organisatie, personeel en beheer. Naast de
directie kent het Laurens Lyceum drie teamleiders. De teamleiders geven leiding aan een team van docenten en zij
beheren daarnaast ieder diverse beleidsterreinen uit naam van de rector. De verdeling van de beleidsterreinen en
mandaten zijn vastgelegd in het managementstatuut en organogram van de schoolleiding. De directie en de
teamleiders vormen samen met het hoofd bedrijfsvoering de schoolleiding. De teamleiders worden ondersteund door
leerjaarcoördinatoren en mentoren die respectievelijk een jaargroep, klas of een leerlingengroep begeleiden, hlet
hoofd bedrijfsvoering ondersteunt de directie en heeft het OOP als team. Eind 2018 werd de schoolleiding aangevuld
met een hoofd kwaliteitszorg. Begin april 2019 volgde het hoofd financiën. De schoolleiding is nu compleet en werkt
conform onderstaand organogram.

L
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Organogram van de schoolleiding
Rector

TL l

TL 2

TL 3

(TL 4)

HB

HK

HF

Team

Team

Team

Team

+ OOP

+ les

+ les

+

+

+

+

Beleid

Beleid

Beleid

Beleid

U C's

Ondersteuning vanuit OOP

Ondersteuning vanuit OOP

Administratie: Leerling administratie/ PR

Administratie:

Receptie
Presentiemedewerker

Financieel/ HRM/ kwaliteitszorg

TL= Teamleider (TL 4 = op termijn ingroeien) HB= Hoofd Bedrijfsvoering HK= Hoofd Kwaliteitszorg HF= Hoofd Financiën
SL= Schoolleiding (Rector+Teamleiders+ Hoofden) UC's= Leerjaarcoördinatoren (taakdifferentiatie)

1.5 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Het boekjaar 2018 was een jaar van stabilisatie en interne organisatie. De leerling groei zette door en daarmee ook
het personeelsbestand. Met de komst van de nieuwe hoofden en een complete schoolleiding zijn de eerste stappen
van professionalisering gezet. Op zowel onderwijskundig, kwaliteit, bedrijfsvoering en financiën is nu specifieke
leiding en expertise.

In 2018 is voor de personeelsadministratie de overstap gemaakt van AFAS naar RAET. Voor de financiële
administratie werd het samenwerkingsverband met Dyade doorgezet.
Het beleid was gericht op gericht investeringen binnen de mogelijke liquiditeit. Interne procedures werden
aangescherpt en er werd een start gemaakt met de verplichtingenadministratie en Europese aanbestedingen.

De drie teamleiders zijn in samenspraak met het hoofd kwaliteit en de (con)rector actief geweest met het
optimaliseren van de teams en de aansluiting op het onderwijsmodel. Ook dit stond in het kader van borgen en
optimaliseren. Het schooljaar 2019-2020 moet in het kader staan van innoveren.
Een belangrijke werkgroep gedurende 2018 was de werkgroep digitalisering. Deze werkgroep richt zich op het
digitaliseren van het onderwijs en blended learning. Bedrijfsvoering is ook vertegenwoordigd omdat veel
ontwikkelingen afhankelijk zijn van het ICT netwerk.

^
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2. Governance
2.1 Ontwikkelingen op het gebied van governance
Het Laurens Lyceum Renteen Raad van Bestuur-model.De Raad vergadert 6 keer per jaar met de schoolleiding op basis
van een vaste agenda waarop de kernactiviteiten geagendeerd zijn. Totde vaste agendapunten behoren onder meer:
financiën, begroting en uitputting, liquiditeit, onderwijs, kwaliteit en ontwikkelingen.

In 2017 is binnen de Raad van Bestuurde discussie gevoerd over hettoezicht model. Twee opties waren voorhanden als
keuzemogelijkheid:

One tiermodel met een raad van bestuur
Two tiermodel met een Raad van Toezicht

De conclusie werd om het bestaande one tier model te handhaven als toereikend model voor het Laurens Lyceum. Dat
was dus ook het gehanteerde model in 2018.

2.2 Vermelding van de codegoed bestuur diegehanteerdwordt.
hlet Laurens Lyceum volgt de "Code Goed OnderwijsbestuurVO" van 2015 in hoofdlijnen. Hierbij dient vermeld te worden
dat het Laurens Lyceum formeel geen lid is van de VO-Raad, maar vanaf schooljaar 2019 - 2020 zullen we dit wel zijn.

2.3 Vermelding van de afwijkingen van deze code en een toelichting daarop
Om lid te zijn van de VO-Raad dient de school te voldoen aan de volgende lidmaatschapseis
1: Het bestuur publiceert op de website van de onderwijsorganisatie : a) de statuten, het bestuursreglement,
reglementen inzake het functioneren van het bestuur en het interne toezicht, het professioneel statuut, de
integriteitscode, de klachtenregeling(en), de klokkenluidersregeling; b) het jaarverslag, al dan niet betaalde (hoofden) nevenfuncties van bestuurder(s) en toezichthouders) en de gegevens over het bestuur en de interne
toezichthouders).

Met name door het ontbreken van de protocollen kon het Laurens niet geheel aan deze eis voldoen. In het bestuur is
besproken dat vanaf komend schooljaar de benodigde gegevens openbaar gepubliceerd zullen worden. In 2017 en
2018 zijn deze protocollen grotendeels gerealiseerd en dit wordt begin 2019 afgerond.

2.4 Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld
Horizontale verantwoording wordt door het Laurens Lyceum uitgevoerd via de bestaande kanalen zoals
medezeggenschap, de ouderraad, de leerlingenraad. hlet personeel wordt betrokken door de wekelijkse verschijning
van een personeelsblad, het zogenaamde "Voorhoutje". De sectieleiders zijn verenigd in het sectieleidersoverleg dat
ook ingezet wordt als Onderwijscommissie en Klankbordgroep.
Daarnaast bestaan er binnen het Laurens diverse commissies en werkgroepen die de verantwoordelijkheid nemen
voor het meeschrijven aan (onderwijs-)beleid. De school neemt deel aan Scholen op de Kaart. Kwaliteitsgegevens

warden extern gepubliceerd door de Inspectie van het Onderwijs. De school verstrekt informatie aan de
aanleverende basisscholen.

/n
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3. Onderwijs
3.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar
hletjaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van de doorontwikkeling van het Flexmodel. Naast innovatie kregen
borgen en optimaliseren een belangrijke rol. Regelmatig is de lessentabel aan de orde geweest in relatie tot het
onderwijs en de vakken. Dit heeft geleid tot kleinewijzigingenindelessentabel,die pilots mogelijk maken. De expert
programma's zijn in stand gebleven echter wordt inmiddels meer aansluiting gezocht bij elkaar voor een toekomstig
profiel Cultuur, Sciene, Voeding & Beweging en Handel & Talen in de onderbouw. In 2018 zijn de plannen hiervoor
meer concreet geworden. Bij de start van 2019-2020 wordt er pilots uitgevoerd en wordt de huisvesting en interne
organisatie klaar gemaakt voor deze toekomstige ontwikkelingen.
Ook in 2018 iserookvoorgekozen om het LOB-traject te versterken door het golden cage-project in klas 3 door te
zetten. Leerlingen zullen dan ook vanuit een creatieve invalshoek kijken naar hun eigen proces wat betreft
profielkeuzes.

De ingezette lijn wordt momenteel door vertaald naar schoolplan 2020- 2025. In deze plannen wordt ook het
projectmatig invulling geven aan levensbeschouwing in het kader van onze katholieke identiteit meegenomen.
De school heeft een start gemaakt om de secties meer in hun kracht te zetten en meer verantwoordelijk te maken
voor het onderwijs. Als middel is gekozen voorin de jaarplanning geagendeerd sectieoverleg. De agendering van de
studiemiddagen voor het hele team en het sectieleidersoverleg zijn aan elkaargerelateerd.
Doel is de koers vandeschoolte vertalen naar sectiebeleid op basis van de volgende thema's:
Borgen Flexrooster

Plannen rondom digitalisering/methodes verder uitbouwen en toepassen.
Onderwijs vanuit leerdoelen opbouwen: Leerlijn PLA (onderbouw)/ Leerlijn PTA.
Mate waarin didactische componenten en inspelen op executieve vaardigheden vertalen naar het curriculum
binnen de sectie gemeengoed zijn geworden.
Doorlopende leerlijnen enstudieplanners, resulterend in een PLA voorafgaand aan het PTA
Pilots rondom VOO (vakoverstijgende projecten) en VGO (vakgebonden projecten) die het lesproces deels
loskoppelen van leslokaal en lesrooster, wat de effectiviteit en efficiëntie van iedere lesdag vergroten.
3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Het algemene onderwijskundige doel is om het Flexmodel te ontwikkelen naar fase 2. Dit houdt in dat docenten gaan
lesgeven op basis van leerdoelen en didactische componenten en executieve vaardigheden inzetten voor de flexies
en een deel van het vakcurriculum plaatsen in opdrachten buiten lesverband. Dit zijn de V-opdrachten. De uitwerking
zal gerealiseerd worden door het aanbieden van een VOO (vakoverstijgende opdracht) voor een periode, en een
VGO (vakgebonden opdracht). De secties en docenten zijn gestart met deze ontwikkeling.

Digitalisering als ondersteuning voor het onderwijs is een gekozen richting van ontwikkeling. In schooljaar 2018-2019
zijn de eerste klassen hiermee gestart en verdiepen de secties zich verder in digitale didactiek. Begin 2019 start de
voorbereiding voor de implementatie in klas 2. Om ruimte te bieden aan deze ontwikkelingen en nog meer rust te
brengen in het jaar als geheel is er ook voor gekozen om de jaarplanning opnieuw te bekijken, samen met het team.
De keuze voor twee in plaats van vier toets weken is hieruit voortgekomen. Ook neemt het aantal herkansingen af,
omdat collega's minder traditionele toetsen zullen afnemen. Deze lijn wordt verder doorgezet voor schooljaar 20192020.
In schooljaar 2018-2019 krijgen de expertprogramma's meer vorm in academies waar we langzaam naar toe werken.
In september 2019 wordt al gestart met de PR voor deze academies om de inschrijving voor 2020-2021 veilig te
stellen. Gedurende 2019-2020 wordt er al wel gewerkt met VGO's en VOO's. Daarnaast doen we in projectvorm aan
Life Hack/ Going global waarbij de leerlingen in projectvorm werken aan onderwerpen zoals diversiteit,
duurzaamheid en andere mondiale onderwerpen.
De academies die aangeboden worden bevatten elementen of cursussen die eerder aanwezig waren onder de
expertprogramma's. De academies zijn beschikbaar voor klas 1 tot en met 3 na het reguliere lesprogramma. De
academies met ervoor zorgen dat er een betere profielkeuze wordt gemaakt, maar ook dat talent wordt ontwikkeld.

De volgende academies zijn in ontwikkeling; art academie, science academie, voeding & beweging academie en
handel & talen academie.

ter ide/itificatie
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3.3 Onderwijsprestaties

De onderwijsprestaties laten een beeld zien dat ook landelijk zich voordoet. Dit betreft met name dat we onze
aandacht vestigen op klas 4 havo waar het bevorderingspercentage achterblijft. Om dit te verbeteren is met ingang
2018 jaar een zogenaamde "havo-didactiek commissie" ingesteld met als opdracht om dit percentage te verbeteren.
Bevorderings- en slagingspercentages schooljaar 2017-2018
Examen:

Havo
Vwo

Aantal

Teruggetrokken

Saldo

Geslaagd

% Geslaagd

kandidaten
70
44

3
o

67
44

59
41

88,1%
93,2%

Doorstroom- en uitstroomgegevens:

Onderstaande gegevens zijn bepaald op basis van de beslissingen gedurende onze overgangsvergaderingen. Door

tussentijdse instroom en uitstroom kunnen deze gegevens enigszins afwijken van de definitieve gegevens op de
opbrengstenkaart.

aantal

leerlingen
Leerjaar l

251

Leerjaar 2
3 havo

204
68
34
74
49
54

3 vwo

4 havo
4 vwo
5 vwo

bevorderd
andere
binnen
school
school
7%
92%
10%
85%
3%
78%
3%
85%
1%
66%
2%
84%
0%
81%

Niet bevorderd
andere
school

binnen
school

0%
2%
6%
0%
8%
2%
4%

1%
3%
13%
12%
24%
12%

15%

De 10% uitstroom in klas 2 betreft de HAVO kansklassen. Hiervan is een deel teruggevloeid naar de
MAVO van een andere onderwijsinstelling. Omdat het Laurens Lyceum geen MAVO biedt zijn deze
leerlingen naar een andere onderwijsinstelling vertrokken.

ter identificatie
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3.4 Onderwijskundige en onderwijs- programmatische zaken
Om de onderwijsontwikkeling te ondersteunen worden er gedurende het jaar studiemiddagen gepland. Daarnaast
wordt naast de 83 uur naar rato deskundigheidsbevordering extra 83 uur uitgetrokken voor leer- en ontwikkeltijd. De
invulling die gegeven wordt aan deze uren is gekoppeld aan de jaarlijkse gesprekkencyclus; de gesprekken die
teamleiders voeren met hun teamleden. De collega's bespreken de thema's waar ze aan willen werken en waar ze
het voortouw in zouden kunnen nemen. Uit deze keuzes volgen subteams naar thema, werkgroepen en commissies
die de verantwoordelijkheid nemen voor een stuk onderwijsbeleid. Andere docenten vinden elkaar in leerthema's
waar indien nodig externe scholing bij wordt gezocht. De startende docenten vinden elkaar in een driejarig
introductietraject waarbinnen intervisie, elkaars lessen bezoeken en samen ontwikkelen een grote rol spelen.
3.5 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid

De toelating van brugklasleerlingen wordt in het Rotterdamse geregeld via de zogenaamde "Rotterdamse
Plaatsingswijzer". hlierin staan de afspraken inzake toelatingsbeleid en procedures beschreven. Het Laurens Lyceum
volgt deze plaatsingswijzer. De toelatingscriteria zijn derhalve vastgelegd en gebaseerd op schooltype en niveau. De
Rotterdamse Plaatsingswijzer zal vanaf schooljaar 2019 - 2020 overgenomen worden door Koers VO, wat onder
andere resulteert in een evaluatie van het inschrijvingstraject tot op heden.

/
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4. Kwaliteitszorg
4.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in hetafgelopen jaar m.b.tde interne en externe kwaliteitszorg
De examenresultaten vielen in 2017 tegen, havo 86% en vwo 76%. Deze uitslag was aanleiding voor een grondige
analyse en tevens vanaf de start van schooljaar 2018-2019 de leerlingen op basis van resultaten te streamen en te
laten deelnemen aan extra flexuren. Daarnaast is gekozen voor de aanstelling van een leerjaarcoördinator voor klas
5/6 om dit proces mede te bewaken en aan te sturen. Een tweede maatregel was om de examentraining adequaat in
het jaaroverzicht in te plannen, nauwgezet te monitoren en organiseren waarbij de start vervroegd is. Om cijfers
adequater te kunnen analyseren en vergelijkingen te kunnen maken tussen leerlingen, docenten en secties is het
softwareprogramma "Cum Laude" aangeschaft. In schooljaar 2017-2018 is hiermee een start gemaakt door met
secties hierover in gesprek te gaan. In 2018 waren de slagingspercentages voor de havo 88% en het vwo 93%. Een
voorzichtige conclusie is dan ook dat de acties de we hebben verricht hieraan hebben bijgedragen. Doel is deze
cijfers vast te houden en daarnaast de bevordering van 4VWO naar 5VWO te verhogen.

In 2018 is het bovenstaande traject doorgezet en nog extra aangevuld met studiegroepen bestaande uit
examenleerlingen met dezelfde leervraag. De functie Hoofd Kwaliteitszorg is voorzien van een functieomschrijving,
waarbinnen ook het voorbereiden van visitaties en het analyseren van het toezichtskader van de inspectie en de
vertaalslag hiervan naar de praktijk vallen.

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen

Het Laurens Lyceum participeert binnen Semper Movens, een samenwerking tussen een aantal vo- scholen in Zuid Holland. Binnen dit gremium is een van de kernthema's het doen bevorderen van elkaars kwaliteit onder andere door
middel van visitatie. Deze procedure is opnieuw tegen het licht gehouden en bijgesteld. Het Laurens zal in schooljaar
2018-2019 aan de hand van deze procedure gevisiteerd worden. De visitatie vindt plaats in mei 2019.
Door een integraal gebruik van de resultaten van Cum Laude wenst de school grip te krijgen op opbrengst gericht
werken door op basis van deze cijfers in gesprek te gaan met de secties en individuele docenten.
Verder zoekt het Laurens Lyceum nadere samenwerking met externe partijen. De eenpitters in het Rotterdamse
zoeken toenadering, waar een eenpittersoverleg uit voortgekomen is. Ook de flexscholen zoeken elkaar op, wat
resulteerde in de eerste ontmoetingen voor de totstandkoming van een FleXscholengroep. Beide ontwikkelingen
werden vanuit het Laurens geïnitieerd.

4.3 Afhandeling van klachten
Er zijn een beperkt aantal klachten afgehandeld conform de vigerende klachtenprocedure naar tevredenheid van de
betrokkenen. Wel is de klachtenprocedure opnieuw vastgesteld op basis van de huidige wet- en regelgeving. Tevens
zijn er twee vertrouwenspersonen gebleven conform afgelopen schooljaar.
4.4. Protocollen

In 2017 zijn reeds de klokkenluidersregeling, klachtenprocedure, protocol gescheiden ouders en cameratoezicht
vastgesteld. In 2018 is het integriteitsprotocol afgerond en voor eind schooljaar 2018-2019 volgen het professioneelen managementstatuut. Hiermee voldoet de school aan alle vereiste protocollen.
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5. Personeel
5.1 Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling

2015
0,89
34.37
7.64
42.9

Directie

OP
OOP
Totaal

2016
0,89
38.13
6.23
45.25

2017
2
50.98
9.26
62.24

2018
6.3
51.39

14.88
72.57

5.2 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t personeel
Vanwegedetoenamevan het aantal leerlingen endaarmeehetvolume van de schoolwas het noodzakelijk om het
personeelsbestand uitte breiden. Erwerdenmeerdocentenindienst genomen, namelijk 3,7FTE en ook de
onderwijskundige ondersteuning werd uitgebreid onder andere door de inzet van meer onderwijsassistenten (3.5FTE)
een administratief medewerker hlR (1FTE) en een TOA(0,4FTE).
De directie bestond uit een rector, een conrector, 3 schoolleiders, een hoofd bedrijfsvoering en een hoofdkwaliteit.
Deze nieuwe formatie van de directie was voor 3.3FTE afkomstig van het OP en 1 FTE van het OOP.
Hiermee is de daadwerkelijk groei in OP circa 3,7FTE geweest. De groei in OOP was circa 6FTE
5.3 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Degroei van de school betekentdatweookvoorkomend jaar op zoekzijnnaarnieuwe collega's. Bij het opstellen van de
begroting 2019 is uitgegaan van een instroom van 230 leerlingen. Onderstaande verwachte FTE-cijfers zijn echter

naar rato van de instroom in het boekjaar (1-9). De verwachte instroom van leerlingen is bij publicatie van het
jaarverslag circa 185 leerlingen. De groei in OP per 1-9-2019 wordt dan ook geschat op circa 2,5FTE. De directie
bestaat in 2019 enkel nog uit een rector en de schoolleiding krijgt een hoofd financiën. De komst van het hoofd
financiën vervangt de FTE van de conrector. De schoolleiding bestaat daarmee uit 3 teamleiders, een hoofd kwaliteit,
een hoofd bedrijfsvoering en een hoofd financiën.

Categorie

31/12/2017

31/12/
2018

Begroting
2019

Dir (Directie)
Schoolleiding

2,0

6.3

l
5,3 FTE

OP
OOPincl.

50,98

51,39

52,66 FTE

9,26

14.88

14.93 FTE

62,24 FTE

72,57FTE | 73,89 FTE

Admin
Saldo

N.B. : Toelichting op het gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag; De school heeft hiervoor
geen extra inzet gegeneerd.
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6. Huisvesting

6.1 Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar betreffende de huisvesting
In 2018 werd vlak voor de start van schooljaar 2018-2019 voorzien in tijdelijk huisvesting in de vorm van
noodlokalen, zes stuks. Dit om de verdere leerling groei aan te kunnen. De noodlokalen worden door de gemeente
gefinancierd, omdat het huisvesting betreft. Verder zijn in 2018, in lijn met 2017, weer enkele lokalen voorzien van
nieuw schoolmeubilair.

De algemene ruimte zoals de hal en de ruimte rondom de administratie en lerarenkamer zijn voorzien van nieuwe
vloeren, net zoals de vloeren in de toiletruimten voor de leerlingen. In de hal zijn nieuwe digitale kluisjes geplaats op
de hoge wanden. In het midden zijn lage kluisjes geplaatst met daar tussen moderne zit- en werkplekken voor de
leerlingen. De aanschaf van de kluisjes was een behoorlijke investering, echter ook noodzakelijk.
Gedurende het jaar zijn verder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in de vorm van schilderwerk om het gebouw

een lichtere uitstraling te geven.

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting
Met de groei van het leerlingaantal en de stabilisatie op lange termijn is de tijdelijke bouw niet voldoende
toekomstgeschikt. De directie van Laurens is aanwezig in het Rotterdams Plaatsingsoverleg dat de basis vormt voor
het door de gemeente aangestuurde Herontwerp op Noord. Elk bestuur wordt gevraagd om de groeiambities en de
onderwijskundige plannen voor de toekomst te delen. Op basis hiervan zullen de huisvestingsgelden voor de
toekomst verdeeld worden.

Enerzijds dient de concurrentiepositie vast te worden gehouden en anderzijds dienen er geen
grootschalige investeringen te worden uitgevoerd die bij renovatie of nieuwbouw onnodig waren geweest.
Vanwege onze groei en die ontwikkelingen bij het gemeentebestuur werken wij intern aan een LTHP. Er
warden om die reden op korte termijn geen grote uitgaven gedaan. Wel probeert de schoolleiding binnen
een gedegen budget te voldoen aan de eisen van een hedendaagse onderwijsinstelling. Hierbij valt te
denken aan investeringen in ICT en de inrichting van de aula of studiewerkruimten.
In de kerstvakantie van schooljaar 2018-2019 is gestart met de renovatie van de kleedkamers van de
gymnastieklokalen, omdat dit niet langer aan de eisen voldeed. Daarnaast is gestart met de renovatie van de kamer
van de rector die tevens dient als vergaderlocatie voor de schoolleiding. Tegelijkertijd zijn de vloeren vervangen van
de kamers van de administratie, roostermaker en het nieuwe hoofd financiën. Rond de zomervakantie van 2019 zal
ook de lerarenkamer een update krijgen zodat deze toekomstbestendig is. Verder zijn er wensen op het gebied van
de buitenruimte, fietsenstalling, practicumlokalen, algemeen onderhoud, nieuwe en meer toiletten voor de docenten
en investeringen in Ledverlichting. Deze wensen worden naar prioriteit en liquiditeit uitgevoerd.
Om een stevige positie te hebben bij de overleggen zoals het RPO en rechtstreeks met de gemeente maar ook om
als schoolbestuur en schoolleiding een goed beeld te hebben wordt er rond mei 2019 een nulmeting uitgevoerd door
een externe huisvestingspartij waarop een meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld. Dit meerjarenonderhoudsplan
geeft ons inzicht in de kosten voor korte en lange termijn. De meting en het plan zijn de basis voor het lange termijn
huisvestingsplan (LTHP). Naast de nulmeting en het MJOP wordt in het LTHP ook rekening gehouden met het
verwachte leerlingenaantal en het schoolplan 2020-2025. Tevens is duurzaamheid en energiegebruik een belangrijk
onderwerp bij het LThlP.
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7. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen
7.1 Semper Movens

Het Laurens Lyceum werkt binnen de vereniging Semper Movens (altijd in beweging) samen met een aantal andere
scholen uit de regio's Haaglanden, Rijnmond en Leiden. De terreinen van samenwerking betreffen voor al het
personeels- en het kwaliteitsbeleid. Zo hebben deze scholen een stelsel ontwikkeld van kwaliteitszorg, waarbij
speciaal opgeleide medewerkers de diverse scholen visiteren en hun bevindingen over het onderwijs op een school
vastleggen in een rapport. Dergelijke rapporten geven weer richting aan het (onderwijskundig) handelen van de
scholen.

7.2 Koers VO

Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 18 schoolbesturen met 110
vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam. De bedoeling van passend onderwijs is dat
er voor elke leerling een passende plek in het onderwijs is, zo dicht mogelijk bij huis. hlier kan de leerling onderwijs
volgen op eigen niveau en - als dat nodig is - de juiste ondersteuning krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn 75
regionale netwerken van middelbare scholen gestart waarin speciale en reguliere scholen samenwerken,
zogenaamde samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs. Samen zorgen zij ervoor dat er voor
leerlingen een dekkend aanbod is van onderwijs en ondersteuning. De financiering van speciaal onderwijs op
reguliere scholen wordt ook bekostigd via Koers VO.

7.3 Recent in ontwikkeling: Eenpittersoverleg en Flexscholengroep
Gezien de ontwikkelingen in het Rotterdamse zoeken eenpitters toenadering tot elkaar om te kijken wat de
toegevoegde waarde van samenwerking zou kunnen zijn. De ontwikkeling van het flexrooster staat centraal in de
flexscholengroep: samenwerkende flexscholen die zich richten op scholing en doorontwikkeling van het flexrooster.
8. Internationalisering

De school heeft hier nog geen activiteiten in ontwikkeld. Wel is beleidsmatig vastgesteld dat we gaan onderzoeken of
het mogelijk is om deel te nemen aan het project "Unescoscholen". Dit behelst een internationale samenwerking
tussen scholen waarbij de "internationale wereldproblematiek" onderdeel is om betrokken te worden binnen de
leefwereld van jonge adolescenten. Deze route wordt in 2019 verder uitgewerkt. Daarnaast maken we deel uit van
het Adviesbureau en de internationale taak Worldschool. We hebben een intentieverklaring getekend voor een
samenwerkingsproces, waarbinnen scholen in het Rotterdamse gaan uitwisselen met scholen in Burkina Faso,
Gambia en Oeganda. Worldschool is de internationale versie van het Adviesbureau. Leerlingen krijgen, al dan niet
gekoppeld aan het PWS (profielwerkstuk) opdrachten van werkgevers om mee aan de slag te gaan.
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9. Financiën

9.1 Resultaat en vermogen
Het Laurens Lyceum (voorheen Laurenscollege)heeftte maken gehad met een grootaantal jaren met negatieve
resultaten op de exploitatiebegroting. De onderliggende reden was een terugloop in leerlingaantallen en een teveel aan
personeel in vastedienst.De school heeftditdoortweekeereen sociaal plan in te zetten aangepakt. Dankzij de inzet
van hetflexmodel is het leerlingaantal gestegen wat heeft gezorgd voor een stijging van de rijksbijdragen. Door
achterstallig onderhoud en veel vaste lasten leidde dit niet direct tot grote plussen maar in het boekjaar 2019 kan
voor het eerst weer een groter positief resultaat worden gerealiseerd.
Het verleden heeft geleid tot een laag eigen vermogen, echter langzaam bouwt het Laurens weer een groter positief
vermogen op. Besluiten worden dan ook zorgvuldig afgewogen om enerzijds veilige buffers op te bouwen en
anderzijds rendabele investeringen uitte voeren. Onderwijsbeleid staat voorop, echter investeringen zijn
onderliggend en een randvoorwaarde voor een toekomstbestendige school.
Jaar

Resultaat

Vermogen

2013
-417.264

1.392.083

2014

2015

2016

2017

-436.582 -385.219 -470.850 20.252
955.501 570.382

2018
197.859

99.430 119.684 317.544

9.2 Investeringsbeleid
De investeringen worden uit eigen middelen voldaan. Per jaar wordt een investeringsbegroting opgesteld met de
wens op korte-, middellange- en lange termijn. Investeringsaanvragen en plannen worden gematcht met de
liquiditeitsprognose. De investeringsbegroting is afgestemd met de MR en het bestuur. In 2019 zal een betere
afstemming en overeenstemming plaats vinden met het meerjarenonderhoudsplan. Voor 2020 zal dan ook een nog
betere investeringsbegroting opgesteld kunnen worden. In 2018 zijn investeringen gedaan in kluisjes, vloeren,
toiletruimten voor leerlingen, de inrichting van de administratie, schilderwerk, tmacs, laptops en de ICT-infrastructuur.
Voor 2019 staat de buitenruimte, de fietsenstalling, ledverlichting, de docentenkamer en renovatie van enkele lokalen
op het programma als ook de toiletten voor docenten.
9.3 Treasuryverslag
Het Laurens Lyceum heeft een vastgesteld treasury statuut. Het bestuur is bevoegd de overtollige middelen weg te
zetten op een spaar- of depositorekening dan wel te beleggen. Er zal steeds een kredietruimte worden aangehouden
zodat het bestuur aan zijn korte termijn verplichtingen kan voldoen. In 2018 zijn er geen liquide middelen aangewend
om te beleggen en zijn er geen liquide middelen toegevoegd aan de spaarrekeningen. Teven is er geen sprake van
derivaten.

9.4 Inkoop en Europese aanbesteding
Op dit moment zijn er twee contracten binnen het Laurens die een contractwaarde hebben boven de Europese
aanbestedingsgrens. Dit betreft het schoonmaakcontract met Beercoo en het schoolboekencontract met Van Dijk.
Inmiddels is een aanbestedingstraject gestart voor beide inkopen. Het Laurens Lyceum wordt hierin ondersteund
door Verus. Voor het boekjaar 2018 is echter niet volledig voldaan aan de aanbestedingsregels.
Algemene inkopen werden in 2018 getekend door de sectieleider of het hoofd bedrijfsvoering en de rector. Hierbij
werd altijd rekening gehouden met de begroting, de investeringsbegroting en de liquiditeit. Door middel van het
managementstatuut en op te stellen inkoopvoorwaarden in 2019 zal Laurens nog beter grip te krijgen op de inkopen
en verplichtingen.
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9.5 Prestatiebox

Het Laurens Lyceum verkreeg een prestatiebox boven op de bekostiging personeel en materiaal. Dit bedrag bedroeg
voor 2018 €252.519,96. De gelden zijn besteed aan remediërend rekenen en taal, cultuureducatie en de opstart van
een science Academy/technasium. Tenslotte is er dankzij de prestatiebox extra geïnvesteerd in de
professionalisering van de docenten en onderwijsassistenten.
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FINANCIEEL BELEID
9.6 Financiële positie op balansdatum

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2018 in vergelijking met 31 december 2017. Na de
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
Activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

31-12-2018 31-12-2017
727.970
43.080

458.562

245.878

89.284
528.144

596.102

1.613.030 1.075.990

Passiva

31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

225.823

119.684
245.428

1.069.663

710.878

Totaal passiva

1.613.030 1.075.990

317.544

- Toelichting op de activa zijde van de balans:
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn toegenomen met € 269.408. Er is voor € 390.192 geïnvesteerd en er is
voor € 120.594 afgeschreven op de activa. De grootste investeringen werden gedaan in de kluisjes,
klassenmeubels in verband met de groei en Imacs.
Financiële vaste activa

Ten behoeve van de investering in de kluisjes (schoolmeubilair) is er een waarborg afgegeven ad.
€ 43K. Deze waarborg valt vrij wanneer de laatste termijn begin 2020 is voldaan.
Vorderingen

De vorderingen zijn met € 156.594 toegenomen. De wordt hoofdzakelijk verklaard door de vordering op
de gemeente Rotterdam inzake de noodlokalen a €115K. Het resterende deel betreft ouderbijdragen
2018-2019, vergoeding van het UWV en het risicofonds en vooruitbetaalde bedragen.
Liquide middelen

Voor de toename van de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.
- Toelichting op de passiva zijde van de balans:
Eiaen vermogen

Het Eigen vermogen is toegenomen door de toevoeging van het resultaat over 2018.
Voorzieningen

De voorzieningen zijn afgenomen met €19.600. Deze voorzieningen bestaan uit een drietal
voorzieningen. De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid en de voorziening wachtgeld zijn
beide gedaald. De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid is gedaald door enerzijds een
veranderde berekeningswijze van de voorziening ten opzichte van 2017 en anderzijds door de toename
van het aantal gespaarde uren van 977 naar 1320. De voorziening wachtgeld is gedaald omdat er per
ultimo 2018 er nog maar 5 oud medewerkers in de ww voorziening zijn opgenomen in tegenstelling tot
10 oud medewerkers per ultimo 2017. De voorzienng jubilea is sterk gestegen. Deze stijging is het
gevolg van een veranderde berekeningswijze. De veranderde berekeningswijze bij de voorziening
levensfasebewust personeelsbeleid en de voorziening jubilea heeft te maken met de overgang van
AFAS naar Raet als salarispakket in 2018.
Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn toegenomen met € 358.785. Met het toenemen van het aantal
medewerkers en de salarissen zijn de salaris gerelateerde schulden toegenomen (58.330). De
crediteuren zijn toegenomen doordat er eind 2018 nog enkele grote posten open stonden in verband
met de liquiditeit en ook omdat er meer facturen waren verwerkt ten opzichte van 2017.
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Analyse resultaat

De begroting van 2018 liet een positief resultaat zien van € 209.944. Uiteindelijk resulteert een positief
resultaat in boekjaar 2018 van € 197.859: een verschil van € 12.085 met de begroting. Het positief
resultaat over het boekjaar 2017 bedroeg € 20.252.

9.7 Analyse realisatie 2018 versus realisatie 2017 en realisatie 2018 versus begroting 2018
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 opgenomen. De gerealiseerde
staat van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2018 en
de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2017.

Realisatie Begroting Verschil Realisatie Verschil
2018 _2018 _2017
Baten
Riiksbiidrasen OCenW
Overige overheidsbijdragen

173.876 5.424.891 1.180.470

Overige baten

6.605.361 6.431.485
99.398 50.000
300.928 359.280

Totaal baten

7.005.687 6.840.765

164.922 5.741.634 1.264.053

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

5.205.573 4.869.775
120.784 115.250
365.375 670.100
1.116.995 976.696

Totaal lasten

6.808.727 6.631.821

335.798 4.221.949 983.624
5.534 104.646 16.138
-304.725 329.780 35.595
140.299 1.066.531 50.464
176.906 5.722.906 1.085.821

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Totaal financiële baten en lasten
Totaal resultaat

49.398 47.544 51.854
-58.352 269.199 31.729

196.960

208.944

-11.984

18.728

178.232

899

1.000

-101

1.524

-625

899

1.000

-101

1.524

-625

197.859

209.944

-12.085

20.252

177.607

- Toelichting op de staat van baten en lasten:

Het resultaat is ten opzichte van 2017 gestegen met € 177.607. De belangrijkste oorzaken van
deze stijging zijn:
Riiksbiidraaen OCenW

De Rijksbijdragen OCenW zijn toegenomen met €1.180.470. De toename van de leerlingen van 715 per
1/10/2016 naar 856 per 1/10/2017 is hier de voornaamste oorzaak van. Daarnaast zijn de vergoedingen
per formatieplaats toegenomen in 2018 ten opzichte van 2017. De toename van de bekostiging
personeel is het grootst. Ook overige beschikkingen zoals exploitatiekosten, lesmateriaal, functiemix en
prestatie box zijn toegenomen. De verrekening van collectieve uitkeringskosten is in 2018 tevens
toegenomen, in lijn met de toename van de beschikking. De individuele uitkeringskosten in verband met
ontslag zijn daarentegen afgenomen. De afwijking ten opzichte van de begroting is voor 68K ontstaan
doordat de cao-verhoging die is afgesproken heeft geleidt tot een verhoogde beschikking personele
bekostiging gedurende het jaar 2018. Daarnaast is 81 K te wijten aan de overige subsidies OCW die
gedurende het jaar worden vastgesteld (functiemix, prestatie box). Tenslotte was de bijdrage van Koers
VO hoger dan bekend en verwacht bij het opstellen van de begroting 2018.
Overige overheidsbijdracien

Toename van circa 51 K is voornamelijk te wijden aan de verhoogde lerarenbeurs a 22K, een
afrekening subsidie IB over schooljaar 2016-2017 ad €8900 en de subsidie 2017-2018 waaraan
welkom premies zijn toegevoegd.
Overige baten

De stijging ten opzichte van 2017 is in lijn met de groei van het leerlingaantal. De afwijking ten opzichte
van de begroting is ontstaan door een te hoge verwachting van de overige inkomsten voor reizen,
cursussen en andere leerling activiteiten.
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Personele lasten

De personele lasten zijn gestegen met €983.624 ten opzichte van 2017. De stijging op de salariskosten
is circa 950K. hliervoor zijn enkele oorzaken te benoemen zoals de tredestijgingen, toename FTE zoals
beschreven in hoofdstuk 5, vorming schoolleiding en sprake van rector en conrector. Daarnaast was er

per 1 juni 2018 de CAO-stijging van 2,35%.

De overige personeelslasten zijn met circa 220K gestegen. De voornaamste stijging hier zit op
inhuurkosten van personeel. Dit in verband met ziekte en zwangerschapsvervanging. Dit wordt echter
weer gecompenseerd door de stijging van circa 130K op vergoedingen van het UWV en het risicofonds.
Verder zijn de kosten van nascholing met circa 50K gestegen. Een grootdeel hiervan betreft de
cursussen waarvoor een lerarenbeurs is aangevraagd bij de gemeente Rotterdam en waardoor de
overige overheidsbijdragen zijn gestegen.

Ten opzichte van de begroting is circa 300K hoger gerealiseerd, volledig op de loonkosten. Dit komt
door een iets hogere FTE dan begroot en door de cao-stijging van 2,35% die niet bekend was bij het
opstellen van de begroting.
Afschriivinaen

De afschrijvingslasten zijn toegenomen met € 16.138 Deze stijging kan verklaard worden door dat er
vanaf augustus 2018 veel is geïnvesteerd. De afschrijvingen zullen in 2019 dan ook verder stijgen.
Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn licht gestegen ten opzichte van 2017 met name door onderhoudskosten. De
afwijking ten opzichte van de begroting daarentegen is groot. Dit komt doordat er een dotatie
voorziening onderhoud was begroot die niet heeft plaatsgevonden. Daarnaast was circa 150K begroot
voor de tijdelijke huisvestiging die uiteindelijk door de gemeente wordt bekostigd. Ook is er minder
onderhoud uitgevoerd door begroot.
Overjae^ lasten

De stijging van de overige lasten ontstaat voornamelijk door de stijging van de kosten voor
studieboeken die tevens afwijking van de begroting.

9.8 Samenvatting afwijking resultaat ten opzichte van 2017 en de begroting 2018
Veraeliikina boekjaar 2017

Het resultaat is met 177K positief gestegen ten opzichte van 2017. Zoals te zien onder de
baten verklaring in paragraaf 9.6 zijn de baten van het OCW behoorlijk gestegen. Van de stijging van
€1.180K betreft 927K stijging personele bekostiging. De stijging in de loonkosten is circa 950K en komt
daarom gelijk met de stijging in de personele bekostiging. De stijging in de overige personeelskosten,
voornamelijk inhuur personeel, wordt grotendeels opgeheven door de overige uitkeringen namelijk van
het UWV en het risicofonds.

Naast bekostiging personeel zijn er ook hogere baten gerealiseerd door de overige OCW-inkomsten en
de ouderbijdragen en subsidie gemeente Rotterdam. Daar tegenover staan licht stijgende kosten voor
afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten, echter niet zoals de stijging in de overige
inkomsten. Om die reden is het resultaat van 2018 177K hoger dan 2017.
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Vemelijking begroting 2018

Ten opzichte van de begroting zijn de baten OCW 173K hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door
de prestatie box en functiemix die niet volledig zijn te bereken bij het opstellen van de begroting.
Daarnaast is de beschikking bekostiging personeel bijgesteld gedurende het jaar in verband met de
cao-stijging van 2.35%. De overige overheidsbijdragen (Gemeente Rotterdam) zijn 49K hoger dan
begroot vanwege de niet begrote subsidiebijdrage inzake het Rotterdam onderwijsbeleid (lerarenbeurs,
werkdruk). De ouderbijdragen zijn 58K lager dan begroot. De oorzaak ligt hier voornamelijk in een te
hoge verwachting van de inkomsten voor excursies. Per saldo zijn de baten 164K positiever dan
begroot.

De kosten daarentegen zijn 177K hoger dan verwacht. Dit komt voornamelijk door de hogere
personeelskosten ten opzichte van begroot. De begroting 2018 ging uit van 65,49 FTE terwijl er
72,57FTE is gerealiseerd. De grootste afwijking zat op OOP, namelijk 6FTE waarvan 3,5FTE
onderwijsassistenten, 1FTE administratief medewerker en 0,4FTE TOA. Bij de OP was een stijging van
2FTE begroot, waar een stijging van 3.7FTE is gerealiseerd. In bovenstaande conclusies is rekening
gehouden met het doorschuiven van 1FTE OOP naar de directie en 3.3 FTE vanuit de OP naar de
directie. Daarnaast is per 1 juni 2018 de CAO-verhoging van 2.35% doorgevoerd die niet was begroot.
Op de overige personeelslasten is een afwijking van 200K te zien op inhuur personeel voor
zwangerschappen en ziekte echter wordt dit grotendeels gecompenseerd door de uitkeringen van het
UWV en het risicofonds.

De huisvestingslasten zijn 300K lager dan begroot, dit komt voornamelijk door minder uitgevoerd
onderhoud en geen dotatie voorziening onderhoud zoals wel begroot. Daarnaast is 10OK minder
gerealiseerd op huur. Er was circa 10OK huur begroot voor de tijdelijk gebouwen, echter wordt dit
bekostigd door de gemeente Rotterdam. Tenslotte zijn de overige lasten 140K hoger dan begroot, wat
voornamelijk is ontstaan door duurdere schoolboeken.

/-^>.
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9.9 CONTINUÏTEITSPARAGRAAF
In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelingen voor de stichting.
Hiermee willen we een beeld geven over de continuïteit van de stichting.
Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting.
A1 Kengetallen
Realisatie
2018

Begroting

2017

2019

Prognose
_2D2D-

Prognose
_2fl21

857

951

1.040

1.100

1.160

2,00
50,98

6,30
51,39

6,30
53,41

16,28

55,41
17,87

Realisatie

Aantal leerlingen per
1 oktober

Personele bezetting in fte
per 31 december
Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel
Totale personele bezetting

6,30

9,26

14,88

6,30
52,66
14,93

62,24

72,57

73,90

76,00

79,58

Realisatie

Realisatie
2018

Prognose
2019

Prognose
^D2tL

Prognose

2017

13,77

13,11

14,07

14,47

14,58

16,81

18,51

19,75

20,59

20,93

92,55

63,91

69,64

67,55

64,93

Overige kengetallen

Aantal leerlingen / Totaal
Dersoneel

Aantal leerlingen /
Onderwiizend Dersoneel

Aantal leerlingen /
Ondersteunend oersoneel

_2Q21-

- Toelichting op de kengetallen
De leerlingaantallen nemen toe in bovenstaande prognose. De formatie is daarom op deze
ontwikkeling aangepast.
A2 Balans
Activa

Realisatie
31-12-2Q'17L

727.981

43.080

43.080

458.562

771.050

771.061

771.061

771.061

89.284
528.144

245.878
596.102

245.000
760.469

245.000

245.000

1.142.238

1.638.398

617.428

841.980

1.005.469

1.387.238

1.883.398

1.075.990

1.613.030

1.776.530

2.158.299

2.654.459

Totaal vaste activa

Realisatie
31-12-2017

727.970

Realisatie
31-12-2018

317.544

386.707

554.476

836.636

225.823

653.823
950.000

867.823

1.069.663

439.823
950.000

1.613.030

1.776.530

2.158.299

2.654.459

Eigen vermogen

119.683

Voorzieningen
Kortlopende schulden

245.428

710.878
1.075.989

Totaal passiva

Prognose
31-12-2021

813.534

23.102

Overige reserves / fondsen

Prognose
31-12-2020

531.374
23.102

294.442

23.102
45

Bestemmingsreserves

Prognose
31-12-2019

363.605
23.102

96.536

Algemene reserve

Prognose
31-12-2021

727.981

Vorderingen
Liquide middelen

Passiva

Prognose
31-12-2020

727.981
43.080

458.562

Totaal activa

Prognose
31-12-2019

43.080

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Totaal vlottende activa

Realisatie
31-12-2018

23.102

950.000

^L
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- Toelichting op de balans

De leerlingaantallen zullen elk jaar stijgen. Hiervoor is wel extra huisvesting benodigd. Deze
huisvesting zal t.z.t.worden bekostigd door de Gemeente. Aangezien de

meerjareninvesteringsbegroting in 2019 zal worden opgesteld, is er nog geen ontwikkeling te zien in de
cijfers van de materiële vaste activa. Ook het meerjarenonderhoudsplan wordt in 2019 gemaakt. In
verband met achterstallig onderhoud is in de meerjarenbegroting hierop vooruitlopend jaarlijks €
114.000 aan de onderhoudsvoorziening gedoteerd.

A2 Staat van baten en lasten
Realisatie
2017

Aantal leerlingen
Baten

Realisatie
2018

Prognose

Prognose

2019

_2fl2fL

Prognose
_2fl21.

715

857

951

1.040

1,100

5.424.891

6.605.361
99.398

7.885.068
55.200
388.241

8.411.327
55.200
410.599

269.199

300.928

7.279.803
55.200
358.400

Totaal baten

^7741.634

7.005.687

7.693.403

8.328.509

8.877.126

Lasten
Personeelslasten

4.221.949

5.205.573
120.784

329.780

365.375

6.065.479
113.989
573.500
1.407.772

6.421.672

104.646

Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

47.544

Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

1.066.531

1.116.995

5.746.351
113.989
473.500
1.290.400

Totaal lasten

5.722.906

6.808.727

7.624.240

8.160.740

^.594.966

18.728

196.960

69.163

167.769

282.160

Financiële baten en lasten
Financiële baten

1.524

899

Totaal financiële baten en
lasten

1.524

899

20.252

197.859

69.163

167.763

2ü^.1bU

Saldo baten en lasten

Totaal resultaat

113.989
573.500
1.485.805

- Toelichting op de staat van baten en lasten
De meerjarenbegroting is opgesteld conform de volgende uitgangspunten:
De leerlingaantallen stijgen naar 1160 in 2021
Bij het verwerken van de Rijksbijdrage van OCW is uitgegaan van deze leerlingaantallen en de
bekostigingsgegevens van 2019.
Met het stijgen van het aantal leerlingen is in de meerjarenbegroting rekening gehouden met een
stijging van het aantal fte.
Daar waar de groei van het aantal leerlingen invloed heeft op de kosten, zijn deze op een hoger bedrag
begroot in de meerjarenbegroting.

De toename in het resultaat in 2020 ten opzichte van 2019 is het gevolg van de stijging van de
Rijksbijdrage OCW als gevolg van de groei van het aantal leerlingen.
B Overige rapportages

- Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
De planning- en control cyclus bestaat het uit jaarlijks opstellen van een exploitatiebegroting en een
investeringsbegroting. Daarin komt tot uiting welke plannen er voor het komende (kalenderjaar
gemaakt zijn. Vier keer per jaar worden er tussentijdse financiële cijfers opgesteld door het
administratiekantoor. Deze bestaan uit een overzicht van de baten en lasten van de gecumuleerde
periode en worden in hetzelfde overzicht vergeleken met de periode begroting. Verschillen worden
geanalyseerd en waar nodig kan dit aanleiding geven tot interventies.

/^
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- Risicomanagement en de beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden
Het grootste risico betreft de groei van het aantal leerlingen. Indien deze groter is dan verwacht, zullen
er in de periode augustus tot en met december van het lopende jaar extra voorfinancieringen gedaan
moeten worden met betrekking tot het aanstellen van met name personeel.
Ondertekening namens het bestuur
Datum:
Plaats:
Naam:
Functie:

Ondertekening:

/
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Jaarverslag toezichthoudend orgaan 2018
De in 2016 benoemde Raad van Bestuur (RvB) heeft in het kalenderjaar 2018 zich
vooral bezig gehouden met het toezicht op de wettelijke verantwoordelijkheden en op
de naleving van de code goed bestuur
Verantwoording wettelijke taken:
a. Goedkeuring van de begroting 2018, jaarrekening 2017, het bestuursverslag
en strategisch meerjarenplan.

b. Wettelijke regelgeving in het middelbaar onderwijs gevolgd en nageleefd en
implementatie indien nodig gecorrigeerd.
c. Kennis genomen van de code goed bestuur en afwijkingen daarvan goed
gekeurd (zie uitwerking).
d. Middelen volgens wet- en regelgeving ontvangen en doelmatige besteding
hiervan na toetsing doelmatigheid geaccordeerd.
e. Externe accountant benoemd.

f. Opgetreden als werkgever van het uitvoerend bestuur (benoeming, ontslag,
schorsing, vaststelling beloning).
g. Evaluatie van het uitvoerend bestuur.
Verantwoording op grond van de code voor goed bestuur:
•:* Inrichting en organisatie van het toezichthoudende orgaan.
*> Het aantal personen in de RvB is vastgesteld op 6 personen, een
taakverdeling is tot stand gebracht. Vergaderfrequentie is 6 keer per jaar
behoudens bijzondere bijeenkomsten. Taakverdeling is vastgelegd. Een
vrijwilligersvergoeding voor de niet-uitvoerende bestuurders is van toepassing.
In 2018 hebben er meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden ivm met de
benoeming van een nieuwe rector. Alle geledingen van de school zijn hierbij
betrokken geweest. De voormalige rector heeft de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt

*:* De volgende personen maken deel uit van het toezichthoudend orgaan (RvB):
V.L.F. Kubatz

voorzitter
vice-voorzitter

C.H.J. Zaat

penningmeester
2e penningmeester

J. Bijl

B.B.A. Vroom
A.H.G. Verdoom

*>

T. Bogdanovski

secretaris

gebouw en onderhoud

Betaalde en onbetaalde (neven)functies van de bestuurders en

toezichthouders zijn vastgelegd in het volgende overzicht:
voorzitter
V.L.F. Kubatz
bedrijfsadviseur

J. Bijl

vice-voorzitter

C.H.J. Zaat

penningmeester

B. B.A. Vroom
2e penningmeester
A. H. G. Verdoom secretaris

T. Bogdanovski

«:* Situaties

gebouw en onderhoud

geen

Lid Raad van Toezicht Stichting
Respont
Lid Raad van Toezicht Stichting
Passend Voortgezet Onderwijs

Walcheren
geen
geen
geen

met (potentieel) tegenstrijdig belang zijn gewogen en er is zorgvuldig

gekeken naar de manier waarop hiermee is omgegaan. ^
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*t* Een jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren heeft elke niet-uitvoerende
bestuurder voor zichzelf bepaald, los van het functioneren in samenwerking
met de andere bestuurders.

Ontwikkelingen op het gebied van governance

Het Laurens Lyceum kent een Raad van Bestuur-model. De Raad vergadert 6
keer per jaar met de schoolleiding op basis van een vaste agenda waarop de
kernactiviteiten geagendeerd zijn zoals financiën, begroting en uitputting,
liquiditeit, onderwijs, kwaliteit en ontwikkelingen, personele aangelegenheden
en huisvesting.

In het verleden is binnen de Raad van Bestuur de discussie gevoerd over het
toezichthoudend model. Indertijd is besloten het bestaande one tier model te
handhaven als toereikend model voor het Laurens Lyceum.
Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt. Het Laurens
Lyceum volgt de "Code Goed Onderwijsbestuur VO" van 2015. Hierbij dient
vermeld te worden dat het Laurens Lyceum formeel (nog) geen lid is van de
VO-Raad.

In 2018 zijn de protocollen die een vereiste zijn om lid te worden van de VOraad grotendeels gerealiseerd en dit is in 2018 afgerond. Zodra de financiële
positie het toelaat, zal het Laurens toe treden tot de VO-raad.

Het Laurens is lid van de Vereniging voor Christelijk en Katholiek Onderwijs in
Woerden.

Wijze waarop horizontale verantwoording wordt ingevuld. Horizontale
verantwoording wordt door het Laurens Lyceum uitgevoerd via de bestaande
kanalen zoals medezeggenschap, de ouderraad, de leerlingenraad. Het
personeel wordt betrokken door de wekelijkse verschijning van een
personeelsblad, het zogenaamde "Voorhoutje". De sectieleiders zijn verenigd
in het sectieleidersoverleg dat ook ingezet wordt als Onderwijscommissie en
Klankbordgroep. Daarnaast bestaan er binnen het Laurens diverse
commissies en werkgroepen die de verantwoordelijkheid nemen voor het

meeschrijven aan (onderwijs-)beleid. De school neemt deel aan Scholen op
de Kaart. Kwaliteitsgegevens worden extern gepubliceerd door de Inspectie
van het Onderwijs. De schoot verstrekt informatie aan de aanleverende
basisscholen.
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9.11 KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld
door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte
signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de
onderwijsinspectie.

Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.
2018
0,06
0,79
0,03
0,34
0,20
0,05
-0,06
0,19

Kengetal
Huisvestingsratio

Liquiditeit (current ratio)

Rentabiliteit (1-jarig)

Solvabiliteit (incl. voorzieningen)
Solvabiliteit (excl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen (incl. mva*)
Weerstandsvermogen (excl. mva*)
Kapitalisatiefactor

2017
0,06

0,87
0,00
0,34
0,11
0,02
-0,06
0,14

Signaleringswaarde
onderwijsinspectie

groter dan 0,10
kleiner dan 0,75
lager dan-0,10
kleiner dan 0,30
geen

kleiner dan 0,05
geen
geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

Kengetallen voor 2018 en 2017
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12018 • 2017
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Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.
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Huisvestingsratio

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten
(inclusief financiële lasten).

- Definitie: Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van
de totale lasten (inclusief financiële lasten).

Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017
€

€

- Huisvestingslasten

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen
Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen

365.375

329.780

38.113

39.314

403.488 369.094

gebouwen en terreinen
- Totale lasten
- Financiële lasten

€

€

6.808,727 5.722.906
5.722.906

6.808.727

Som totale lasten en financiële lasten

0,06

0,06
l Kengetal:
De onderwijsinspectie hanteert een signalehngswaarde van groter dan 0,10.

De huisvestingsratio is voor 2018 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met

2017 is de huisvestingsratio gelijk gebleven.
Liquiditeit (current ratio)

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.
- Definitie: De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten,
vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

Omschrijving 31-12-2018 31-12.2017
- Liquide middelen
- Kortlopende effecten
- Vorderingen
- Voorraden

596.102

528.144

245.878

89.284

€

841.980

Vlottende activa

ï. 069.663

Kortlopende schulden

l Kengetal:

€

€

€

0,79

0,87

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

De tiquiditeitsratio geeft aan dat 0,79 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden,
bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.
De stichting heeft op 31 december 2018 de beschikking over € 596.102 aan liquide middelen en daarnaast€
245.878 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.

Deze bedragen zijn binnen eenjaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 1.069.663.

De liquiditeit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de liquiditeitspositie gedaald.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen
verplichtingen.
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Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.
- Definitie: Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving _31-12-2018
€

€
20.252

5.741.634
1.524

7.005.687

899

Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal 1-jarig:

€

197.859

Resultaat
- Totaal baten
- Financiële baten

31-12-2017

€

5.743.158

7.006.586

J

0,00

0,03

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.
De stichting heeft met de totale baten, te weten € 7.006.586, een resultaat behaald van € 197.859. Dit houdt
in dat 0,03 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro die wordt
ontvangen, wordt € 0,03 behouden en wordt € 0,97 besteed.
De rentabiliteit is voor 2018 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de rentabiliteitspositie gestegen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de
financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen.
- Definitie inclusief voorzieningen: Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen
Omschrijving

- Eigen vermogen
- Voorzieningen

31-12-2018
€

31-12-2017
€

317.544

119.684

225.823

245.428

Totaal vermogen

€

543.367

365.112

1.613.030

1.075.990

Som eigen vermogen en voorzieningen

l Kengetal:

€

J

0,34^

0,34

De onderwijsinspectie hanteert een signalehngswaarde kleiner dan 0,30.

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 34% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 66% van het totale vermogen gefinancierd
wordt met vreemd vermogen.

De solvabiliteit is voor 2018 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2017 is
de solvabiliteitspositie gelijk gebleven.

- Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.
Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017
€

€

Eigen vermogen

317.544

119.684

Totaal vermogen

1.613.030

1.075.990

l Kengetal:

0,20

0,11

J

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.
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Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering
behorende risico's op te vangen.
- Definitie inclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief
financiële baten)
Omschrijving 31-12-2018 31-12-2017
€
€ €
€
317.544

Eigen vermogen
- Totaal baten
- Financiële baten

5.741.634
1.524

7.005.687
899
7.006.586

Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

119.684

5.743.158

J

0,02

0,05

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.
In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen
benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de
planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële
effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.
h4et weerstandsvermogen is voor 201 8 gelijk aan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2017 is het weerstandsvermogen gestegen.
- Definitie exclusief materiële vaste activa: Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld
door de totale baten (inclusief financiële baten).
Omschrijving _ 31-12-2018 31-12-2017
€
€
€
€
- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

317.544

119.684

727.970

458.562

-410.426

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa
- Totaal baten
- Financiële baten
Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

-338.878

7.005.637

5.741.634

899

1.524
5.743.158

7.006.586

-0,06

-0,06

J

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het
weerstandsvermogen.

/^

ter identificatie
Versie: 0.1

VAN

^I&UNTANTS

29

Jaarrekening 2018
78482 / Stg. voor Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam, te Rotterdam

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of
onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van
hun taken.

- Definitie: De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en
terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

omschrijving _ 31-12-2018 31-12-2017
€

- Ba/ans totaal

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen

1.613.030
281.417

Verschil balans totaal en materiële vaste activa
gebouwen en terreinen
- Totaal baten
- Financiële baten
Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

€

€

€

1.075.990

286.864
1.331.613

789.126
5.741.634

7.005.687
899

1.524

5.743.158

7.006.586

0,14

0,19

]

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.
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JAARREKENING
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GRONDSÜ\GEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING
Algemeen

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen
aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in
gehele euro's.
Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd
tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de
staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van voorgaand jaar.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe
verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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Grondslagen Balans
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar
tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met
de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activerinqsflrenzen vermeld.
activeringsgrens in €

afschrijvings- afschrijvingspercentage per
termijn in

Categorie
Gebouwen
Terreinen
Installaties
Kantoormeubilair en inventaris
Schoolmeubilair en inventaris

Huishoudelijke apparatuur en machines
Onderwijskundige apparatuur
ICT

nnaanrlon

jaar

120-480
180
120-240
180
180
60
60
36-120

3-10%
6,67%
5-10%
6,67%
6,67%
20%
20%
10-33,33%

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500

In 2018 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden met betrekking tot de afschrijvingspercentages.
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal categorieën in de Materiële Vaste Activa uitgebreid en derhalve
nieuwe afschrijvingspercentages zijn toegekend. Het effect van de schattingswijziging is verwerkt in de
jaarrekening.

Kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen worden rechtstreeks verantwoord in de staat van
baten en lasten.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserve.
hlierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en private middelen.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het
bestuur is aangebracht.
Omschrijving
- Algemene reserve privaat

Doel

Beperkingen

EUR
23.102

/^
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Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze
vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en
lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.
Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke
voor eind 2018 wordt bepaald. De berekening is als volgt:
Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Voor 2018 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,10%. Waarbij de waarde voor de wettelijke
rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,10% is.
Voorziening iubilea

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen
gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt
gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder
meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans.
Voorzienjna levensfasebewust personeelsbeleid

De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de
gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden waarbij een opnameplan is
overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van
de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij
de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.
Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de
voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden
zijn te plaatsen.
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde
het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Dit is meestal de nominale waarde.
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Grondslagen Staat van Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door
het bestuur is/ zijn bepaald.
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds
in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.
Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis
premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft
de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.
De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies warden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een
vermindering van toekomstige betalingen.
Pensioenregeling
Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.
De instelling is volgens de cao VO aangesloten bij het ABP. De belangrijkste
kenmerken van deze regelingen zijn:
pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2018 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2018 97,10%
Het gemiddelde over de laatste 12 maanden is over de laatste 12 maanden 102,7%.
overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van
toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet
afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden
de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met
de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen
aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om
geldstromen te genereren.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
En vergelijkende cijfers 2017. - na verwerking resultaatbestemming -

€

31-12-2018
€

31-12-2017
€

€

1 ACTIVA
1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.3 Financiële vaste activa

727.970
43.080

458.562

458.562

771.050

Totaal vaste activa
1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen

1.2.4 Liquide middelen

245.878
596.102

Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA

89.284
528.144
841.980

617.428

1.613.030

1.075.990

2 PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.4 Kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA

317.544
225.823
1.069.663

119.684
245.428
710.878

1.613.030

1.075.990
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018
En vergelijkende cijfers 2017

€

2018
€

€

2017

Begroot 2018^
€

€

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en
-subsidies overiqe overheden

3.5 Overige baten

6.605.361
99.398

6.431.485
50.000

5.424.891
47.544

300.928

359.280

269.199

4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten

4.4 Overige lasten

Saldo baten en lasten

Sa/do financiële baten en lasten
Totaal resultaat

5.741.634

4.221.949
104.646
329.780
1.066.531

4.869.775
115.250
670.100
976.696

5.205.573
120.784
365.375
1.116.995

Totaal lasten

Financiële baten en lasten
6.1 Financiële baten

6.840.765

7.005.687

Totaal baten
4 Lasten
4.1 Personeelslasten

€

6.808.727

6.631.821

5.722.906

196.960

208.944

18.728

1.524

1.000

899
899

1.000

1.524

197.859

209.944

20.252

t
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KASSTROOMOVERZICHT 2018
En vergelijkende cijfers 2017

Ref.

T

2018
T

T

2017
T

Kasstroom uit operationele activiteiten
196.960

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo

18.728

baten en lasten)

Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

120.784
-19.605

4.2
2.2

104.646

-33.793

101.179

70.853

-157.170
358.785

1.2.2-/-1.2.2.14
2.4-/-2.4.18

54.792

49.228

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

201.615

104.020

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

499.754

193.601

1.475

1.524

501.229

195.125

Ontvangen interest

6.1.1-/-1.2.2.14

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

1.1.2

-390.192

1.1.3

-43.080

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-91.647

-433.272

-91.647

67.957

103.478

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Kasstroom uit overige balansmutaties
Mutatie liquide middelen

1.2.4

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1
Mutatie boekjaar liquide middelen
Stand liquide middelen per 31-12

2017

2018

T

€~

~€-

"T
424.667
103.478

528.145
67.957

596.102

528.145

_Z1
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4
Gebouwen Terreinen Inventaris Overige
en materiële

1.1.2.5

1.1.2.6

Vaste

Niet aan de Totaal

bedrijfs-

bedrijfsuit- materiële

apparatuur vaste activa activa in

oefening vaste activa

uitvoering dienstbare
en vooruit- MVA

betalingen
€

€

€

€

€

€

€

Stand per 01-01-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Cumulatieve herwaarderingen
Materiële vaste activa

per 01-01-2018
Verloop gedurende 2018
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen

608.352

612.270

1.220.622

321.487

440.573

762.060

286.864

171.698

458.562

32.666

357.526

390.192

38.113

82.671

120.784

274.855

269.408

641.018

969.796

1.610.814

359.601

523.244

882.844

281.417

446.552

727.970

Herwaarderingen
Bijzondere waardeverminderingen
Terugneming van bijzondere
waardeverminderingen
Overige mutaties
Mutatie gedurende 2018

5.447-

Stand per 31-12-2018
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen
Cumulatieve herwaarderingen
Materiële vaste activa

per 31-12-2018

/n
/
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.3

Financiële vaste activa

Boek- Investe- Deslnves- Waarde- Boekwaarde ringen leringen verandering Resultaat waarde

1-1-2018 2018 2018 2018 2018 31-12-2018
T

1.1.3.8

€~

T

43.080

43.080

43.080

1.2.2

Vorderingen

T

31-12-2018

T

T

123.617

Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen

40.596

Ouders, studenten, deelnemers en cursisten
Overige vorderingen

31-12-2017
T
42.979
1.171

164.213

Subtotaal vorderingen

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten

1.2.2.14 Te ontvangen interest
1.2.2.15

€~

Totaal Financiële vaste activa

Vlottende activa

1.2.2.10

T

43.080

1.2

1.2.2.3
1.2.2.7

T

Overige vorderingen

Overige overlopende activa

44.150

57.782
863

15.514

23.019

28.180

1.439

Overlopende activa

81.B64

45.133

Totaal Vorderingen

245.877

89.283

Alle vorderingen genoemd onder 1 .2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar.
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2

Liquide middelen
Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen
Totaal liquide middelen

31-12-2018
€-

^

31-12-2017
€~

10.485

^
5.195

585.617

522.950
596.102

528.145

,1
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2 Passiva

Stand per

2.1 Eigen vermogen

01^11.2018
€

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)
2.1.1.8 Statutaire reserves
Totaal Eigen vermogen

197.905

119.683

197.860

OK1-2018

T

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat
Totaal bestemmlngsreserves privaat

2.2

Stand per

Voorzieningen

01-01-2018

€~
2.2.1

Personele
vooizieninaen
Totaal

Voorzieninaen

T

€

Overige
mutaties
€

Stand per
31-12.2018

~€~
294.442

23.102

-45

Resultaat
2018

T

317.544
Overige
mutatii

~e

Stand per
31.12-2018

T

23.102

23.102

23.102

23.102

Onttrek-klng
Dotatie 2018 2018

T

96.536
23.102
45

Stand per

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

Resultaat
2018

Vrijval 2018

T

Rente
mutatie*

T

Stand per
31-12-2018

T

Bedrag

<1 jaar

T

Bedrag 1 Üm

T

5 jaar

Bedrag

T

> 5 jaar

245.428

-17.048

2.557

225.823

64.093

141.938

22.349

245.428

-17.048

2.557

225.823

64.093

141.938

22.349

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele
voorzieninaen

Stand per
0141-2018

2.2.1.2 Veriofsparen en
sabbatical leave
2.2.1.4 Jubileumuitkeringen

2.2.1.5 Werkloosheidsbiidraaen

Totaal personele
voorzieninaen

Onttrek-king Rente Stand per Bedrag Bedrag 1 üm Bedrag
Dotatie 2018 2018 Vrijval 2018 mutatie* 31-12-2018 < 1 Jaar 5 jaar > 5 jaar

T

T

T

-876

37.955
39.308

23.502

168.165

-39.674

245.428

.17.048

T

T

T

2.557

2.557

T

T

€

37.079
60.253

37.079

5.708

34.753

128.491

21.306

107.185

225.823

64.093

141.938

22.349

22.349

* bij netto contante waarde

2.4 Kortlopende schulden
€
2.4.8 Crediteuren

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10 Schulden terzake van pensioenen
2.4.12 Kortlopende overige schulden

31-12-2018
t

265.713

243.531

65.500
20.224

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

31-12-2017
^
85.828
215.762
58.012
21.521

594.968

Subtotaal kortlopende schulden
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen

€

17.753
138.574
122.738
50.691

14.349

126.259
153.298
180.790

474.69S

329.756

1.069.664

329.756

^
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3 Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

2018

€

€

Totaal Rijksbijdragen

overige overheden
3.2.2

4.841.797

677.133 595.967 542.111
677.133

595.967

542.111

53.976

30.000

40.983

6.605.361

6.431.485

5.424.891

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen
rijksbijdrage SWV

Overheidsbijdragen en -subsidies

€

5.874.252 5.805.518 4.841.797

Totaal Rijksbijdragen

3.2

€

€

5.805.518

5.874.252

Totaal Rijksbijdrage
3.1.2 Overige subsidies
3.1.2.1 Overige subsidies OCW

2017

Begroot 2018

€

2018
€

2017

Begroot 2018

€

€

€

€

€

Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden
3.2.2.2 Overige gemeentelijke en

Gemeenschappelijke Regelingen -

99.398

biidraaen en -subsidies

47.544

50.000

Totaal Overige overheidsbijdragen
en -subsidies overige overheden

99.398

50.000

47.544

Totaal overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

99.398

50.000

47.544

3.5 Overige baten
3.5.4 Sponsoring
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.9 Catering

3.5.10 Overige
Totaal overige baten

€

2018
€

2.133
283.417

Begroot 2018
€

€

€

235.194
6.411
27.594

335.000
7.000
17.280

5.001
10.376

300.927

2017
€

269.199

359.280

/^~\
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4

Lasten

2018
€

4.1 Personeelslasten

€

Begroot 2018
€

€

2017
€

€

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten
en pensioenlasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten

4.1.1.5 Pensioenpremies
Totaal lonen, salarissen, sociale

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen

-17.048

5.000

362.037

132.100

-25.592
75.798
135.216

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst

4.1.2.3 Overige
4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

25.000

179.267

53.167

179.267

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

^7205.573

Totaal personele lasten

185.422

137.100

344.989

Totaal overige personele lasten

4.089.694

4.757.676

5.039.851

lasten en pensioenlasten

3.070.978
558.557
460.159

3.639.991
618.848
498.837

3.836.960
672.930
529.961

25.000

53.167

4.869.776

4.221.949

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 89 in 2018 (2017: 67). Hieronder is de onderverdeling te vinden van
het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

2018

2017

2
70
17

52

2
13
67

Totaal gemiddeld aantal werknemers

4.2

2018

Afschrijvingen
€

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste

€

4.3 Huisvestingslasten
€

4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten

4.3.6 Belastingen en heffingen
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening
4.3.8 Overige
Totaal huisvestingslasten

2018
€

104.646

115.250

151.239
29.652

2017

€

81.008
62.090
151.889
23.996

10.797

10.600
365.375

€

€

50.000
9.594

104.646

Begroot 2018
€

100.000
275.000
59.500
152.000
23.000

108.585
66.305

€

€

115.250
120.784

Totaal afschrijvingen

4.3.1 Huur
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)

€

120.784

activa

2017

Begroot 2018
€

670.100

329.780

/0^
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4.4

2018
€

Overige lasten
€

4.4.1

Administratie en beheerlasten

4.4.2

Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

4.4.3
4.4.5

133.163
6.591
547.789
429.453

€

€

128.637

117.000
7.500
405.000
447.196
1.116.996

Totaal overige lasten

2017
€

Begroot 2018

€

9.712
518.939

409.243
976.696

1.066.531

Seperate specificatie kosten instellingsaccountant
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van
het resultaat gebracht:
2018

€
4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening

Begroot 2018
€ €

€

€

15.000

18.692

2017
€

12.844

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden
4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

18.692

15.000

12.844

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor
Alle hierboven opgesomde werkaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of
vorig boekjaar.
Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door
accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht
accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief bekostiging en omzetbelasting.
Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het lastenstelsel.
6 Financiële baten en lasten

2018

6.1 Financiële baten

€

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten

Totaal financiële baten

€

€

899

Begroot 2018
€
1.000

899

2017
€

€

1.524
1.000

1.524

Zl
ï.

ter id^ntiffcatie
45

Versie: 0.1

VAN REE A^'COONTANTS
\

Jaarrekening 2018
78482 / Stg. voor Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam, te Rotterdam

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
€

Resultaat 2018
€

2.1.1 Algemene reserve (publiek)

197.860

Totaal resultaat

197.860

Zl
/
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.
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VERBONDEN PARTIJEN
De verbonden partijen die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
Verbonden partij met belang in bevoegd gezag
Code
Juridische vorm Statutaire activiStatutaire naam

2018 zetel teilen

Koers VO Stichting Rotterdam 4
Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken. 4.overige

n_
ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2018

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te
warden in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt
publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.
Indeling en bezoldigingsklasse
De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie
generieke instellingscriteria te weten:
(a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar
(b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en
(c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris
gebaseerd op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de
complexiteit van de betreffende bestuursfunctie.

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal
complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de
rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de
topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging
topfunctionarissen OCW-sectoren.
Complexiteitspunten

Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria:
Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren
Totaal aantal complexiteitspunten

2018

2
1
2
5

Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

€ 122.000

Afwijkende bezoldiging

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2018.

/^
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WNT-VERANTWOORDING 2018
Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.500 of minder
zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Topfunctionaris

Aanhef De heer De heer De heer De heer
Voorletters C.H.J. J. A.H.G. V.L.F.
Tussenvoegsel
Achternaam Zaat Bijl Verdoom Kubatz

Functie(s) Penningmeester Vice Voorzitter Secretaris Voorzitter
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instellina Nee Nee Nee Nee
Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen toezichthouder)

bij de volgende andere WNT plichtige
instpllinn^pn^

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle
bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
Topfunctionaris

Aanhef De heer
Voorletters B. B.A
Tussenvoegsel
Achternaam Vroom
Functie(s) Lid
Leidinggevend topfunctionaris bij

andere WNT-instellina Nee

De heer
T.
Bogdanovski

Lid

Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking als
topfunctionaris (geen toezichthouder)
bij de volgende andere WNT plichtige
instpllinn/pn^

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle
bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

A
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WNT-VERANTWOORDING 2018
Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling zijn in de tabel hieronder opflenomen.
Leidinggevende topfunctionaris
Dienstbetrekking
Aanhef
Voorletters
Tussenvoegsel

Ja

Ja

De heer

Mevrouw
M.M.

J.A.P.
van der

Heijden

Davids

Rector

Rector

01-01
30-11

01-10
31-12

1,000

1,000

Nee

Nee

onkostenveraoedina

103.308

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging

16.321

24.390
3.090

119.629

27.480

7.991
111.638

27.480

111.638

30.751

Achternaam
Functievervulling in verslagjaar (2018)

Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie

Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)
Leidinggevend topfunctionaris bij
andere WNT-instellina
Bezoldiaina in verslagjaar (2018)

Beloning plus belastbare

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet teruaontvanaen bedraa
Totale bezoldiging

Afwijkend maximum vanwege
toeaekende uitzonderina
Individueel toepasselijk
bezoldiainasmaximum

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

ue overscnnjaing op ae VVN l

valt onder het overgangsrecht.
Er is daarom geen sprake van
een overschuldigde bettaling

Gegevens in vorig verslagjaar (2017t
Dienstbetrekking
Functie(s)
Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als
deeltiidfactor in fte)

Beloning plus belastbare
onkostenveraoedina

Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk
bezoldiainasmaximum

Ja
Rector
01-01

31-12
0,970
104.113
12.701
116.814

124.700

A
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WNT-VERANTWOORDING 2018
Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 -12 van de functievervulling
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1-12 van de functievervulling.

a
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WNT-VERANTWOORDING 2018
Toezichthoudend topfunctionaris

Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen
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WNT-VERANTWOORDING 2018
Niet-topfunctionarissen boven de norm
Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel
toepasseliik drempelbedrag hebben ontvangen.

/
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Rechten
Er ziin aeen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toeaelicht.

Verplichtingen
De volgende niet uit balans bllikende verDllchtlnaen worden hieronder toeaelicht.
üearag

Vlg

Nr. Omschrijving

verslagPeriode van t/m

Mndn"

e

jaar

Bedrag
<1 jaar
€

Bedrag

1-51aar
e

Bedrag
> 5 jaar
e

Bedrag
totaal
€

1 Ricoh Document Center

1-1-2015 31-12-2019 60

3.623 43.479 43.479

2 Beercoo

1-8-2015 31-8-2020 61

437.500
104.302

3 Van Dijk

1-1-2019 31-3-2020 15

10.691 128.294 128.294 85.529
29.167 350.000 350.000 87.500

4 Dyade

1-1-2017 31-12-2020 48

4.346 52.151 52.151 52.151

43.479
213.823

Op het ministerie van Onderwijs, Culbiur en Wetenschap (OCW) heeft de Stichting voor
R.K. voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs voor noordelijk Rotterdam een vordering
van maximaal de tot en met december opgebouwde bruto vakantiegekl-aanspraken en
de over de maand december door het bevoegd gezag verschuldigde afdracht pensioenpremies
en loonheffing en sodale lasten verbonden aan de salarisbetalingen, met een maximum van 7,5 % van de reguliere personele bekostiging.
Per 31 december 2017 bedraagt deze vordering € 395.781.
Op basis van de achterliggende regelgeving zou deze vordering pas tot uitkering komen op het
moment dat de onderwijsinstelling haar activiteiten volledig zou stoppen en zou deze uitkering
dienen ter dekking van de verplichtingen aan personeelsleden die dan in dienst zouden zijn
van de onderwijsinstelling. Dit voorwaardelijke recht leidt in ieder geval niet op korte termijn tot uitbetaling.

^
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS

Rotterdam,

2019

Stg. voor Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk
Rotterdam

C.H.J. Zaat

V.L.F. Kubatz

A.H.G. Verdoom

J. Bijl

B.B.A. Vroom

T Bogdanovski

M. Davids

/^
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Leidse Schouw 2

2408 AE Alphen aan den Rijn
Postbus 352

Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Stichting voor Rooms-Katholiek 2400 AJ Alphen aan den Rijn

Voorbereidend hloger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

KvK nr. 64599892

Ons goedkeurend oordeel inzake het getrouwe beeld en ons afkeurend oordeel
inzake de rechtmatigheid

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting voor Rooms-Katholiek Voorbereidend
Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam te Rotterdam
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:

geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting voor RoomsKatholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk
Rotterdam op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
wordt, vanwege het belang van de bestedingen beschreven in de paragraaf
'De basis voor ons afkeurend oordeel inzake de rechtmatigheid', niet voldaan
aan de vereisten van rechtmatigheid. De in de jaarrekening verantwoorde
baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 zijn niet rechtmatig tot
stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. de staat van baten en lasten over 2018; en

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

De basis voor ons oordeel inzake het getrouwe beeld van de jaarrekening
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting voor Rooms-Katholiek Voorbereidend hloger en
Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).

Van Ree Accountants is e&n handelsnaam van Van Ree Accountants West BV.

Op el onze diensten zijn de SRA-Algemene voorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn onder nummer 40481496 bij de Kamer ran Koophandel te Utrecht.
Op verzoek worden deze kosïeloos toegezonden.
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

De basis voor ons afkeurend oordeel inzake de rechtmatigheid
In het boekjaar is de regelgeving met betrekking tot Europese aanbesteding niet
geheel nageleefd. Enkele leveringen en diensten die boven het drempelbedrag van de
Europese aanbesteding kwamen, zijn niet Europees aanbesteed.

Ons afkeurend oordeel inzake de financiële rechtmatigheid is eveneens gebaseerd op
het in het oordeel inzake de jaarrekening benoemde en door ons toegepaste wettelijke
kader van de controle en onafhankelijkheid.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons afkeurend oordeel inzake de rechtmatigheid.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatie-

bepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen
controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het
ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en
artikel 5 lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. Dit betekent dat wij niet hebben
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als
leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in
dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:

bestuursverslag;
overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en paragraaf '2.2.2 Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

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

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de
Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en het intern toezichthoudend orgaan
voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de
jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op
grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of
de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de
jaarrekening.

hlet intern toezichthoudend orgaan is verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de onderwijsinstelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed

VAN REE ^ACCOUNTANTS

^

registeraccountants en belastingadviseurs

^

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen
op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

het identificeren en inschatten van de risico's

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg
van fouten of fraude,

van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede
de balansmutaties, die van materieel belang zijn

het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de
toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de
verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
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het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de
interne beheersing.
Alphen aan den Rijn, 20 juni 2019
Van Ree Accountants

Was getekend: mr.drs. G.J. de Jong RA

