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Bestuursverslag
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over het boekjaar 2020. Een bijzonder jaar. Het jaar 2020 stond,ook in het
onderwijs, in het teken van corona. Ineens moesten we in maart 2020 gaan bedenken hoe we onze
leerlingen online toch onderwijs gingen geven. Het was bijzonder om te zien met hoeveel energie onze
docenten en leerlingen daarmee aan de slag gingen. De schoolleiding voerde continu overleg met de
medezeggenschapsraad om gezamenlijk te komen tot vormen waarmee docenten en leerlingen overweg
konden. Na verloop van tijd werd er weer deels fysiek onderwijs mogelijk waarbij er ook een sterke focus is

gelegd op de sociale aspecten binnen de klas. In mei 2020 zijn er aangepaste overgangsnormen opgesteld
om daarmee recht te doen aan de situatie waarin onze leerlingen aangepast onderwijs hadden gevolgd.
Voor het eerst werden er geen centrale eindexamens afgenomen. We hebben de leerlingen zoveel mogelijk
begeleid naar een juiste afname van de schoolexamens die bepalend waren om te slagen.
Ondanks dat 2020 voornamelijk in het teken stond van crisismanagement zijn er ook op diverse
beleidsterreinen grote stappen gemaakt. Het belangrijkste betrof daarmee het schoolplan 2020-2024 dat op
14 december 2020 op instemming van de MR kon rekenen en op 17 december op instemming van het
bestuur. Waar het schoolplan 2016-2020 was gericht op het invoeren van het flexmodel en het flexrooster
kent schoolplan 2020-2024 de nadruk op het borgen en optimaliseren van het flexmodel en flexrooster en
het innoveren door middel van het Laurens Leerconcept (= flexrooster + expedities). U vindt het schoolplan
2020-2024 op onze website.
Het Laurens Lyceum kende opnieuw een groei van het totale leerlingenaantal, echter de instroom in de
brugklas nam opnieuw af. Deze golfbewegingen blijven effect hebben op de ontwikkelingen in de school
zoals beschreven in dit verslag onder de hoofdstukken onderwijs, kwaliteit, personeel, huisvesting en
financiën. Op de leerlingenfluctuatie zal ook specifiek worden ingegaan bij het hoofdstuk risicomanagement
en in de continuïteitsparagraaf. Na dit bestuursverslag volgt de jaarrekening die verantwoording aflegt over
de resultaten over boekjaar 2020 en de balanspositie per 31-12-2020. Het bestuursverslag en de
jaarrekening vormen samen het jaarverslag 2020 dat wordt gepubliceerd op de website.

1.1 Over het Laurens Lyceum
Het Laurens Lyceum is een katholieke, flexroosterschool in Rotterdam, Hillegersbergvoor havo,atheneum
en gymnasium. Vanuit onze veilige en vertrouwde locatie op het Voorhout 100 bieden we innovatief
onderwijs dat zowel ondersteunend als verrijkend is, dit in samenwerking met alle betrokkenen.

In een grote stad als Rotterdam bieden we onderwijs dat zelfontplooiing en zelfontdekking toegankelijk
maakt voor iedere leerling die zich aanmeldt met een passend advies vanuit de basisschool. We bieden
onderwijs met gelijke kansen, dat motiverend werkt voor docenten en leerlingen, dat bewust voortbouwt
op het primair onderwijs en voorbereidt op het vervolgonderwijs in het HO en WO.
ledere leerling heeft recht op onderwijs dat aansluit bij de eigen behoeftes. We versterken de onderlinge
verbondenheid als ieders kwaliteit wordt erkend en ingezet voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen,
de school, onderwijzende en onderwijsondersteunende collega's. De sfeer is informeel, open en collegiaal.
We leren van en met elkaar.

Wij zijn een school waar vorming van de kinderen centraal staat. Vorming, dat betekent voor ons onderwijs,
gevoed door Inspiratie, leidend tot een gezonde Ambitie, vanuit de visie van onderlinge Verbondenheid en
Verantwoordelijkheid, kortweg: VIVA.
Deze woorden van waarde vormen ons fundament. Hieruit volgt de overtuiging dat in de samenwerking
tussen school, leerlingen en ouders het hoogst haalbare gerealiseerd kan worden. In dit samenspel heeft
ieder woord van waarde een dubbele lading: Ambitie zoek je in jezelf en wakker je bij anderen aan,
Verantwoordelijkheid wordt gegeven en genomen, Inspiratie krijg je en deel je en dit atlep"5 m ^^^g^
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met ieder individu, met elkaar, op school en thuis. Keuzevrijheid en herstelrecht vloeien hieruit voort en zijn
eigen aan onderwijs op het Laurens.

We dragen bij aan de ontwikkeling van een stevige basiskennis, aangevuld met universele, overdraagbare,
vakoverstijgende vaardigheden die breed toepasbaar zijn op en van toegevoegde waarde zijn binnen ieder
andere situatie, nu en in de toekomst.

Ons onderwijs stuurt stapsgewijs aan op zelfsturing en zelfontdekking en leidt tot nieuwsgierige,
onderzoekende, ondernemende leerlingen. Studenten voor de toekomst: creatief, oplossingsgerichte
denkers, die blijven onderzoeken en meedenken over de belangrijke vraagstukken van die toekomst, vanuit
maatschappelijk bewustzijn en onderlinge betrokkenheid.
Onze katholieke denominatie komt tot uiting in de accenten die we leggen op samen leven en samen leren.
Ongeacht afkomst, geloof en sociaaleconomische achtergrond dragen we samen bij aan onze directe
leefomgeving en de maatschappij waar we deel van uitmaken.
Daarom zeggen we: 'Wie voor het Laurens kiest toont karakter
en verlaat de school Vol Karakter.'

Het Laurens Leerconcept is de vertaling van onze onderwijskundige visie.
Het fleXrooster en werken vanuit de expedities faciliteren dit concept.
Wat is onze visie op leren?
Ons doel is om jonge mensen te begeleiden naar autonomie en zelfvertrouwen; leerlingen met een brede,
open blik, die klaar zijn voor de uitdagingen van nu en de toekomst. Hoe gerichter leerlingen kiezen, hoe
gemotiveerder zij zijn om zich ergens in vast te bijten en die motivatie komt voort uit inspiratie,
keuzevrijheid en zelfbeschikking.

Het leren gaat door wanneer een leerling het lokaal uit loopt; juist ook de omgeving buiten de reguliere les
leent zich hiervoor. Leerlingen ontwikkelen zich vanuit leerdoelen en weten daarom altijd waartoe zij iets
leren. Toetsing (zowel formatief als summatief) wordt ingezet om te bepalen waar leerlingen nu staan maar
het leren stopt daar niet. Leerlingen reflecteren op hun leerproces en het bijbehorende resultaat en zetten
dit zelfinzicht in om hun prestaties te verhogen. Toetsing is daarmee dus ook geen eindpunt maar een
doorstart, een middel om het blijven leren te stimuleren. Herstelrecht binnen ieder vak wordt vanuit het
oogpunt dat leren een continu proces is gestimuleerd.
Hoe helpt het fleXrooster ons dit te realiseren?
Centraal in de organisatie staat het Flexrooster. Middels het flexrooster creëert en faciliteert het Laurens
Lyceum een inspirerende omgeving waarin het leren en de ontwikkeling van iedere leerling centraal staan.
De leerling heeft binnen het fleXrooster keuzes om het eigen onderwijs mede aan te sturen.
Het Laurens Leerconcept
Naast de basisverworvenheden van het fleXrooster zetten we in 2020 -2024 het fleXrooster in waar het voor

bedoeld is: het faciliteren van het Laurens Leerconcept, een continue onderwijsproces dat stap voor stap
losser komt te staan van leslokaal en lesrooster, stapsgewijs aansturend op zelfsturing, eigen regie en
verantwoordelijkheid, met behoud van oog voor de basis: de reguliere vakken waar vanuit we onze
expedities starten.
Vanuit het Laurens Leerconcept stimuleren wij de leerlingen tot het nemen van initiatieven en het
combineren van kennis en kunde vanuit verschillende vakgebieden. Het vergroten van het reflectief
vermogen en het belang van leren samenwerken, doorzetten en onderzoeken, daar leggen we het accent.

Met het Laurens Leerconcept bieden we leerlingen vanaf de brugklas de mogelijkheid om te onderzoeken
wat echt bij hen past, wat zij interessant vinden en waar hun talenten liggen, zodat zij met hoofd en hart de
juiste keuzes kunnen maken. Dit door het combineren van kennis en kunde vanuit verschillende
vakgebieden, het vergroten van de blik op de wereld, op jezelf en de mensen om je heen. ^
ter id^itificatie
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Onderwijs draagt bij aan een brede basis. Leerlingen leren balans te vinden in hun leven. Ze worden
uitgedaagd zichzelf te ontplooien maar ook maatschappelijk betrokken te zijn. Het leven laat zich niet
opdelen in vakken en daarom wordt kennis in samenhang en in context aangeleerd.
Leerlingen nemen actief deel aan dit proces en ontwikkelen zo niet alleen kennis maar ook vaardigheden.
Het onderwijs bereidt de leerlingen voor op een verdere toekomst waarin er niet altijd iemand is om hun
ontwikkeling vorm te geven. Daarom worden de leerlingen begeleid tot steeds meer zelfsturing totdat zij
uiteindelijk de eigen regie voeren over hun ontwikkeling.
We geloven ook in vallen en opstaan, herstelrecht en de rol die reflectie hierin speelt.
Onze keuzes ten aanzien van ons onderwijs, coaching vanuit het mentoraat, leerlingvolgsystemen en
blended learning dienen hierbij aan te sluiten.
Aan het eind van de reis hebben leerlingen bagage voor het leven.

1.2 Juridische structuur
De school (Laurens Lyceum, 02UGOO) is juridisch ondergebracht in de Stichting R.K. Voorbereidend Hoger en
Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam (bestuursnummer 78482). Het bestuur van de school
wordt gevormd door de Raad van Bestuur. De rector vormt het dagelijkse bestuur en treedt op als
uitvoerend-bestuurder. De overige bestuursleden fungeren als niet-uitvoerende/toezichthoudende
bestuurders.
Naam +
Hoofdfunctie

Rol binnen

Dhr. drs. ing.

voorzitter

Kwaliteiten/Deskundigheid

Bevoegdheid

Bestuurlijke

Bestuurlijk en financieel

Gezamenlijk
bevoegd met

Voorzitter
ledencie van

andere
bestuurders

Rotaryclub
Zuidplas

RvB

nevenfuncties

V.L.F. Kubatz
Bestuurder Kubatz

Holding B.V.
Bedrijfsadviseur

Dhr. J. Bijl

vice-

Head B2B Fuel 7

voorzitter

Bestuurlijk,
personeelsmanagement

Lubes EG Group
Dhr. drs. A.H.G.
Verdoom

andere
bestuurders
secretaris

Onderwijskundig en bestuurlijk

Gepensioneerd

Dhr. drs. B.B.A.

Gezamenlijk
bevoegd met

Gezamenlijk
bevoegd met
andere
bestuurders

lid

Financieel en riskmanagement

Vroom, MSc

Gezamenlijk
bevoegd met

LIO-stagiaire
Spieringshoek,

andere
bestuurders

Student ICLON
Leiden
Dhr. ir. T.

lid

Architect, project-,
(bouw)proces-, stakeholder- en
change management.

Gezamenlijk
bevoegd met

Rector La u re ns

Management, onderwijs,
communicatie,
personeelsmanagement en

Alleen/
Zelfstandig
bevoegd

Lyceum

financiën

Bogdanovski,

MTD*
Senior consultant

andere
bestuurders

Royal Haskoning
DHV
Mevr. drs. M.M.

Uitvoerend

Davids, MEL

bestuurder

*

De heer T. Bogdanovski is afgetreden per 19-6-2020
ter identificatie
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1.3 Interne organisatiestructuur
Organogram van de schoolleiding
(plv.) Rector
.ï;'.»;-'.afc.^

TL l

TL 2

TL 3

TL 4

HB

HK

HF

Team

Team

Team

Team

+ OOP + Beleid + les + Beleid + OOP + Beleid

+

+

+

+

Beleid

Beleid

Beleid

Beleid

UC's
Ondersteuning vanuit OOP
Ondersteuning vanuit OOP
Administratie: Leerling administratie/ PR Administratie:
Financieel/ HRM/ kwaliteitszorg
Receptie
Presentiemedewerker

TL= Teamleider HB= Hoofd Bedrijfsvoering HK= Hoofd Kwaliteitszorg HF= Hoofd Financiën
SL= Schoolleiding (Rector+ Teamleiders+ Hoofden) LJC's= Leerjaarcoördinatoren (taakdifferentiatie)

De dagelijkse schoolleiding was in 2020 in handen van de rector drs. M.M. Davids, MEL. De rector is
uitvoerend bestuurder en eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, maar ook alle
portefeuilles in samenspraak met de teamleiders en de hoofden bedrijfsvoering, financiën en kwaliteitszorg.
De teamleiders geven leiding aan een team van docenten en zij beheren daarnaast ieder diverse
beleidsterreinen uit naam van de rector. De hoofden zijn verantwoordelijk voor de ondersteunende
diensten en het OOP en beheren de bijbehorende beleidsterreinen uit naam van de rector. De verdeling van
de beleidsterreinen en mandaten zijn vastgelegd in het managementstatuut en organogram van de
schoolleiding. De teamleiders worden ondersteund door leerjaar-coördinatoren en mentoren die
respectievelijk een jaargroep, klas of een leerlingengroep begeleiden.
Wegens ziekte en afwezigheid van de rector per augustus 2020 heeft de schoolleiding na de zomervakantie

gezamenlijk haar functie waargenomen waarbij de taken onderling zijn verdeeld. Gedurende die periode
was het niet-uitvoerende bestuur wekelijks aanwezig voor onderling overleg. Met ingang van l december is
het hoofd financiën eindverantwoordelijk als plaatsvervangend rector wat officieel bekrachtigd is in de
bestuursvergadering van 17 december 2020 en met ingang van 1 januari 2021 tot en met l augustus 2021 of
zoveel eerder als de rector het kan overnemen.

Wegens deels afwezigheid van het hoofd kwaliteitszorg is zij gedurende de maanden oktober, november en
december voor circa 10 klokuren per week vervangen door een interim adviseur kwaliteitszorg van het
adviesbureau B&T.

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

ter idqhtificatie
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In 2017 is binnen de Raad van Bestuur de discussie gevoerd over het toezicht model. Twee opties waren
voorhanden als keuzemogelijkheid:
One tiermodel met een raad van bestuur
Two tiermodel met een Raad van Toezicht
De conclusie werd genomen om het bestaande one tier model te handhaven als toereikend model voor het
Laurens Lyceum. Dat is ook het gehanteerde model in het boekjaar 2020.

2.2 Vermelding van de code goed bestuur die gehanteerd wordt.
Het Laurens Lyceum volgt de 'code goed onderwijsbestuur VO 2019' zoals opgesteld door de VO-raad.
Hierbij dient vermeld te worden dat het Laurens Lyceum formeel nog geen lid is van de VO-Raad.

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;
l. Het bestuur publiceert:
a) het jaarverslag, conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs;
b) de statuten;
c) het bestuursreglement;

d) de samenstelling, nevenfuncties (zowel bezoldigd als onbezoldigd) en honorering van bestuur en
toezichthouder;

e) het rooster van af- en aantreden van de toezichthouder cf. de maximale termijn van acht jaar;
f) de klachtenregeling;
g) de klokkenluidersregeling;
h) de integriteitscode.
2. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop de evaluatie van het bestuur door het
intern toezicht heeft plaatsgevonden.
3. Een bestuurder in het voortgezet onderwijs kan niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder
vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO, niet zijnde een
samenwerkingsverband voor passend onderwijs.
4. Een (oud-)toezichthouder in het voortgezet onderwijs kan niet binnen vier jaar na aftreden benoemd
warden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is
geweest.

Tot op heden heeft door de omstandigheden nog geen officiële aanmelding plaatsgevonden bij de VO-raad.
De protocollen en gegevens zijn gepubliceerd met uitzondering van de klokkenluidersregeling, dat is begin
2021 alsnog geregeld. In het voorjaar van 2021 wordt de integriteitscode herschreven en opnieuw
besproken.

2.4 Rooster van aan- en aftreden

Bestuurder

In functie

Verlengd

Aftreden

Bijl, J.

29-5-2014

29-5-2019

29-5-2022

Verdoom, A.

2-10-2017

2-10-2022

Kubatz, V.

2-10-2017

2-10-2022

Vroom, B.

16-4-2018

16-4-2023

Bogdanovski, T.

16-4-2018

19-6-2020*

* De Heer Bogdanovski is op eigen initiatief afgetreden per 19-6-2020
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2.5 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 school verstrekt informatie aan de
aanleverende basisscholen.

Onderwijs
3.1 Belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar
Schoolplan 2020-2024
In 2019 is de werkgroep 2020-2025 gestart om zich te beraden op het toekomstige schoolplan. Parallel
daaraan liep de werkgroep borging die het schoolplan 2016-2020 en het daarmee ingevoerde flexmodel
heeft geëvalueerd. Vanaf september is met die input het schoolplan 20-24 vormgegeven en het eindproduct
is gepresenteerd aan het team. Het schoolplan 2020-2024 kent de volgende 9 ambities, zie daarvoor ook het
schoolplan voor een verdere beschrijving.
Borgen
Eigen regie op leren - Leerdoelgericht onderwijs - Kwaliteit maken we samen
Optimaliseren
Verbindend onderwijs - Gelijke kansen voor alle leerlingen - Een optimale schooldag
Innoveren

Groeien in zelfontdekking - Toekomstgerichte vaardigheden - Wereldstad, wereldburger, wereldwijs

Flexrooster 2.0 en Laurens Leerconcept
Als onderdeel van het schoolplan is per september 2020 het flexrooster 2.0 gestart (optimaliseren). Dit
maakt het mogelijk om in de middag vanaf 15.00 meer vakoverstijgende opdrachten en projecten uit te
voeren. Het maakt het ook mogelijk om in de ochtend de mentorles en hwk te combineren. Het flexrooster
2.0 zorgt ervoor dat er zowel in de ochtend als in de middag 2 flexlessen zijn die samen ook de mogelijkheid
bieden tot een extra lesblok of ruimte bieden aan de expedities.
Blended learning
Met de start van schooljaar 20-21 had iedere leerling in de onderbouw een chromebook. Dit zorgde voor
meer mogelijkheden met betrekking tot blended learning. Dit is ook terug te zien in de keuze voor
leermiddelen. Veel secties stappen inmiddels over van het traditionele huur tekstboek + koop werkboek
naar een digitale koop licentie + eventueel een koop tekst-werkboek. Deze laatste variant wordt ook wel lifo
(licentie+folio) genoemd. Daarin is de licentie de basis waarin leerlingen op verschillende niveaus en over
verschillende jaren online kunnen werken. Het folio (boek) is een verbruiksartikel waarin zowel tekst als
opdrachten staan en waarin de leerling mag schrijven. Jaarlijks wordt het boek aangepast aan de
actualiteiten indien nodig. Een sectie kan er ook voor kiezen alleen de licentie af te nemen zonder boek. De
lifo combinatie is prijzig wanneer een sectie normaliter alleen een huurboek afnam en zeker wanneer dat
huurboek lang werd afgenomen. De lifo methode biedt echter veel voordelen.
Corona

De belangrijkste ontwikkeling in 2020 was een niet verwachte ontwikkeling, namelijk het coronavirus. Van
de ene op de andere dag in maart werden scholen gesloten en werd er van ons personeel en de leeggen

verwacht dat er online onderwijs mogelijk was. De aanwezigheid van het chromebook, h^r geb^^nti^ie
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Google omgeving en een jong en enthousiast team hebben ervoor gezorgd dat de omschakeling zonder
grote problemen verliep. Uiteraard is het digitale onderwijs niet de ideale situatie, echter hebben we
nieuwe vaardigheden geleerd. Gedurende de rest van het jaar heeft het coronavirus zijn weerslag gehouden
op het onderwijs. We gingen van digitaal naar hybride, van hybride naar volledig open in september en
vanaf december weer digitaal.

Ontwikkeling leerlingenaantal

Boekjaar

Instroom september | l oktober telling

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

75
67
96
202
251
230
185
156
Circa 140

660
603
584
715
857
951
1023
1043
Circa 1060

3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
In 2021 en de opvolgende jaren zal de uitvoer van het schoolplan centraal staan. Opnieuw stoppen we
energie in het voltooien van de basis en daarnaast optimaliseren en innoveren we ons leerconcept. Het
evenwicht tussen borgen en daarentegen het optimaliseren en innoveren is belangrijk. Als de basis niet
voldoende is zal het optimaliseren en innoveren geen glans krijgen.
Dit proces zal samengaan met het meerjaren nationaal plan onderwijs waarin extra gelden zijn
aangekondigd om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Binnen de school zal een brede werkgroep
warden gevormd die adviseert bij dit proces zodat de gekozen interventies en de inzet van de middelen op
een breed draagvlak kan rekenen.

3.3. Onderwijsprestaties
Bevorderings- en slagingspercentages schooljaar 2019-2020
Examen:

Aantal kandidaten Teruggetrokken Saldo Geslaagd % Geslaagd

Havo 65

o

65

61

94%

39

o

39

39

100%

Vwo

Waar de examenresultaten voor de havo op het Laurens Lyceum als stabiel gezien kunnen worden (17:86%,
18: 88% en 19: 80% 20: 94%) kent het vwo grote verschillen. Na het slechte resultaat van 2017 (76%) is een
verbeterprogramma ingezet wat leidde toch een goed resultaat van 93% in 2018. Het resultaat van 2019
(68%) was echter uitermate teleurstellend. In 2020 is een uitstekend resultaat bereikt van 100%. Voor 2021
zijn de verwachtingen voor het vwo hoog, de uitkomst voor de havo afdeling is onzekerder.
r.
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De cijfers van 2020 kunnen echter als bijzonder worden aangemerkt. Het centraal examen 2020 ging
vanwege het coronavirus niet door. Het schoolexamen was bepalend voor het slagen. Scholen kregen de
ruimte om tot 4 juni dit schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Het advies was om de
schoolexamens zoveel mogelijk digitaal en op afstand te organiseren of anders op school met inachtneming
van de richtlijnen van de RIVM, en om de tijd te nemen om de schoolexamens vorm te geven. Zo nodig kon
het PTA worden aangepast voor de toetsen die gepland stonden in de periode van de schoolsluiting en
daarna. De periode vanaf 5 juni tot en met de start van de zomervakantie in de regio konden scholen
gebruiken voor de resultaatverbeteringstoetsen (rv-toetsen). Een nieuw verschijnsel waarmee leerlingen
hun resultaten konden verbeteren.

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

Niet bevorderd

bevorderd

leerlingen binnen school andere school binnen school andere school

Leerjaar l

186

98%

0%

2%

0%

Leerjaar 2

229

90%

6%

4%

0%

3 havo

143

85%

0%

8%

6%

3 vwo

93

90%

1%

9%

0%

4 havo

121

70%

0%

12%

17%

4 vwo

98

92%

0%

8%

0%

5 vwo

37

86%

0%

11%

3%

In 2020 werden aangepaste corona overgangsnormen toegepast. De overgangsnormen gebaseerd op cijfers
en gemiddelden werden losgelaten. Daarvoor in de plaats werd er gekeken naar de inzet van leerlingen en
werden er door middel van opdrachten met leerdoelen gekeken of de leerlingen klaar was of niet. Dit
vanwege de lockdown en om recht te doen aan de ontstane situatie. De doorstroom- en uitstroomgegevens
zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2019. Daarmee hebben de aangepaste overgangsnormen wat betreft
doorstroom en uitstroom collectief het gewenste resultaat opgeleverd, namelijk ervoor zorgen dat
leerlingen niet zijn benadeeld zijn door de coronasituatie wat betreft zitten blijven. Individueel wordt dit pas
gemeten bij de schoolscan kort voor de zomervakantie van 2021. Wel is gebleken dat bijspijkeren in dit
schooljaar noodzakelijk is, zowel op sociaal-emotioneel vlak als op vakinhoudelijk gebied.
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Onderwijsresultaten inspectie 2021 (o.b.v. cijfers schooljaar 2019-2020)

Onderwijsresultaten 2021
3055 ES Rotterdam

Laurens Lyceum voor Vwo en Havo

02UG-0

Stg. R-K Voorb. Hoger&MO voor Noordelijk
Rotterdam

Onderwijspositie t-o.v. advies po
30%

100%

25%
20%

95%

norm

94,28%

15%
10%

90%
nonn

5%

4,75%

0%

85%

-5%
-10%

80%

-15%
-20%

75%
ia/19

W/iO 20/21

nbouwsuc

One}aarstot»al

17/18

18/19 19/20

OriQaarstoiaal

-3"iSS33Ï;;M''*"iS<-w'*T

7,5

100%

95%

7.0

90%
85%

6,5

80%

norm

75%

6,0

70%

5,5

65%
havo vwo
norm

Berekend
oordeel

77^*1. T9.9WI.

havo vwo
norm

HAVO VWO
voldoende voldoende

n
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3.4 Internationalisering
De werkgroep internationalisering (circa 8 collega's) heeft het beleidsplan internationalisering eind 2020
afgeschreven en er is een subsidie verkregen van het rijk om internationalisering een prominente plek te
kunnen geven in de school, aansluitend op het schoolplan (ambitie onder innoveren - wereldstad,
wereldburger, wereldwijs). De commissies heeft zichzelf de volgende hoofd- en subvragen gesteld
1. Welk draagvlak is er binnen de school voor de internationale dimensies?
A. Hoe krijgen we docenten mee met deze innovatie? Er is in 2020 een enquête uitgezet onder
het personeel en meer collega's zijn nu betrokken bij de werkgroep en op de hoogte van de
ontwikkelingen op het gebied van internationalisering. De pilot E-twinning krijgt vorm vanuit
het beleid.

B. Hoe kijken leerlingen aan tegen internationalisering? Door middel van een enquête onder
een grote groep leerlingen is vastgesteld dat leerlingen enthousiast zien en het belang zien
van het inbedden van internationalisering.
2. Hoe geven we de coördinatie en implementatie van internationalisering vorm binnen school?
A. Welke internationale activiteiten bestaan er al binnen de school? Er is reeds veel in de
school wat wordt uitgevoerd en wat connecties heeft met internationalisering. Dit wordt in
schooljaar 2021-2022 verder opgepakt.
B. Welke VOO's/VGO's in de PLA van de vakken kunnen geplaatst worden in een internationaal
kader? Dit wordt momenteel onderzocht en zal duidelijker worden als het PLA voor 20212022 wordt geschreven.
C. Hoe kunnen we leerlingen interculturele competenties (o.a. burgerschap) en 21-eeuwse
vaardigheden (o.a. digitale geletterdheid - E-twinning / onderzoek vaardigheden internationaal PWS) bijbrengen? Er is een internationale component toegevoegd aan het
PWS en dit gaat in per schooljaar 2021-2022
D. Hoe kan de commissie nageschoold worden op interculturele vaardigheden? Dit is opgepakt
samen met de werkgroep burgerschap en identiteit vanuit diversiteit. Er volgt een cursus in
juni 2021 door dr. Robert Coelen - lector Stenden Hogeschool. Dit
3. Op welke manier kunnen leerlingen hun moderne vreemde talen in de praktijk gebruiken (bijv.
uitwisselingen)?

A. Hoe kunnen Moderne Vreemde Talen verbreed en verdiept worden? DELF is ingevoerd (5
leerlingen) en Cambridge is nieuw leven ingeblazen op het VWO en er nu ook voor een
eerste groep Havisten.

B. Hoe kunnen we een netwerk van Europese/ Mondiale partners opzetten? Er zijn twee
partners gevonden in Tsjechië en Spanje en kennismaking zou plaatsvinden in 2020. Helaas
kon dit door corona niet plaatsvinden maar dat zal snel genoeg wanneer dat mogelijk is
weer opgepakt worden.
Internationalisering wordt in 2021 in samenwerking gebracht met de werkgroep identiteit en burgerschap.
Daarmee ook de koppeling met de maatschappelijke stage.

3.5 Toelatingsbeleid
De toelating van brugklasleerlingen wordt in het Rotterdamse geregeld via de zogenaamde " Overstap
Route". Hierin staan de afspraken inzake toelatingsbeleid en procedures beschreven. Het Laurens Lyceum
volgt deze Overstap route. De toelatingscriteria zijn derhalve vastgelegd en gebaseerd op schooltype en
niveau. Naar aanleiding van de OverstapRoute voor schooljaar 19-20 naar 20-21 is besloten de route voor de
overstap van 20-21 naar 21-22 aan te passen wat geresulteerd heeft in maar l inschrijfperiode.
In het eigen toelatingsbeleid is geregeld dat bij een eventuele loting, waar tot op heden geen sprake van is
geweest, leerlingen met een broer of zus op het Laurens Lyceum voorrang krijgen. Daarnaast worden alle
leerlingendossier gescreend bij de aanmelding en wordt er bij vragen contact opgenomen met de
basisschool. Als eventuele benodigde ondersteuning niet door het Laurens Lyceum gelevf'rr' ^?"! w
gaat de ondersteuningscoördinator in gesprek met de ouders om door te verwijzen naar ::-na^É^.
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3.6 Passend onderwijs
Sinds de start van het passend onderwijs is daar binnen het Laurens Lyceum structureel aandacht
aangegeven. In 2020 is kennisgenomen van de opgestelde analyse invoering passend onderwijs en de door
de minister aangekondigde maatregelen ter verbetering. In 2020 is in lijn met het schoolplan een nieuw
ondersteuningsplan geschreven waarin duidelijk is uitgelegd welke ondersteuning het Laurens Lyceum aan
leerlingen kan bieden. Dit is ook vastgelegd in het ondersteuningsprofiel dat jaarlijks wordt gepubliceerd
door het samenwerkingsverband Koers VO. Leerlingen en ouders weten daarmee wat ze van het Laurens
Lyceum mogen verwachten. Ten alle tijde geldt dat het Laurens Lyceum zorgplicht neemt. Wanneer het
Laurens Lyceum geen passend onderwijs kan bieden voor de leerling gaan we samen opzoek naar een
oplossing voor een andere school of toch inkoop van expertise. Elke casus is daarin uniek.
In 2020 is besloten dat er versterking en opvolging moet komen waarmee per l januari 2021 een tweede
ondersteuning coördinator is aangesteld. Naar aanleiding van het nieuwe ondersteuningsplan is er ook een
actieplan opgesteld waar de focus ligt op een betere implementatie van de AVG, een betere
informatievoorziening zowel intern in de school als richting de ouders en leerlingen. Ten derde wordt er
intern meer geïnvesteerd in scholing van mentoren. Tenslotte gaat de school zich verder professionaliseren
en aanbieden als school die een duidelijke visie heeft op hoogbegaafdheid.

Kwaliteitszorg
4.1 Belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar
In 2020 is onder begeleiding van het bureau B&T gewerkt aan een scan op basis van het kader van de
onderwijsinspectie, een ontwikkelplan, het beleidsplan kwaliteit en een kalender kwaliteitscyclus. In het
schoolplan onder borgen is ook opgenomen als ambitie: kwaliteit maken we samen. Met het
kwaliteitsbeleidsplan en meer aandacht vanuit de schoolleiding voor dit terrein wordt kwaliteitszorg steeds
meer een integraal onderdeel van ons denken en handelen. Daarmee verbindend we de losse elementen die
er al waren tot één geheel. We werken met doelen, sturen op cijfers en evalueren ingezet beleid in lijn met
het schoolplan en het beleidsplan kwaliteit.
Naast voldoende sturing op doorlopende leerlijnen, PTA en PLA, uitvoering van toetsing, analyse
examenresultaten, uitzetten van enquêtes en docenten scans is er nu ook een verbintenis tussen de diverse
beleidsterreinen voorzien van een PDCA-cyclus zoals vastgelegd in het beleidsplan kwaliteit. Dit beleidsplan
wordt in januari 2021 afgerond en in het voorjaar voorgelegd aan het bestuur en de MR. Datzelfde geldt
voor het toetsbeleid waar een werkgroep van 9 collega's in 2020 aan heeft gewerkt en wat is afgerond in
het voorjaar van 2021. Een gezamenlijke visie op toetsing in lijn met het schoolplan 2020-2024.
In december 2020 zijn de tevredenheidsenquêtes afgenomen onder leerlingen, personeel en ouders. Deze
zijn met de geledingen besproken als ook binnen de schoolleiding. Deze informatie levert opnieuw input op
om te werken aan het ontwikkelplan en nieuwe doelen te stellen waaronder het opnieuw een vergrootglas
leggen van de effectiviteit en efficiëntie van onze flexuren. Dat past ook bij de ambities onder borgen in ons
schoolplan.

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
De ingezette lijn om kwaliteitszorg in te bedden in de organisatie wat begon met daarvoor een ambitie op te
nemen in het schoolplan, dient doorgezet te worden. Kwaliteitszorg is niet alleen belegd bij een
medewerker maar dient in het DNA van onze school te zitten. Samen werken aan de PDCA-cvclus w??rin we

gemaakt en uitgevoerd beleid evalueren en bijstellen. Waarin we beleid maken en uitvo4 '' oiïejs^^smtie

analyses. Daarvoor is een kwaliteitscultuur nodig waarin er een bewustzijn is van ieder zijn ol. De (^
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vakdocent, de mentor, de leerjaarcoördinator, de teamleider, de rector en het gehele
onderwijsondersteunend personeel. De basis staat en kennis en bewustzijn is gegroeid.

In 2021 hebben we het zicht op de leerling verder verrijkt en werken we met een vast format/dashboard.
We meten en evalueren periodiek of we onze ambities uit het schoolplan waarmaken en meten of we onze
doelen hebben bereikt. We zetten tools als DOT/BOOT/SET effectief in om te meten en te evalueren.
Hiermee versterken we ook het strategisch HRM waarin we 360 graden toepassen en een gesprekkencyclus
hanteren gericht op ontwikkeling.

4.3 Afhandeling van klachten
Er zijn geen klachten ingediend in boekjaar 2020. Het klachtenprotocol zoals vastgesteld in 2018 is nog
steeds gepubliceerd op de website. Intern zijn er 4 vertrouwenspersonen voor de leerlingen. We hebben
een externe vertrouwenspersoon voor de collega's en daar wordt via de wekelijks nieuwsbrief periodiek
naar verwezen. Ook wordt het opgenomen in het handboek HR dat in de maak is zodat collega's nog
gemakkelijker hun weg kunnen vinden naar de vertrouwenspersoon.

4.4 Toetsing en examinering
In 2020 is, naar aanleiding van de commissie van Dam, een toetscommissie opgezet binnen het Laurens
Lyceum. De commissie had als doel een toetsvisie en toetsbeleid op te zetten om daarmee voor ieder
schooljaar een praktisch toetsprotocol te kunnen opstellen wat gebaseerd is op het toetsbeleid. Dit
toetsbeleid met de toetsvisie is begin 2021 afgerond en aangeboden aan de MR met het praktische
toetsprotocol voor schooljaar 2021-2022.
Ook met betrekking het schoolexamenreglement en het PTA zijn stappen gezet om het afsluitende karakter
meer te waarborgen en minder kleine toetsen toe te passen.

Personeel
5.1 Belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar
Taakbeleid
In 2020 werd een nieuw taakbeleid vastgesteld met instemming van de PMR. De contacttijd is definitief
teruggebracht van 750 klokuren naar 720 klokuren. Daarvoor zijn 50 klokuren ontwikkeltijd, verdieping en
verbreding teruggekomen. De oude ontwikkeltijd van 83 klokuren en 5 ontwikkeldagen is verdwenen. Wel
zijn er 3 studiedagen voor het team gekomen. Dit betreft dus 3 studiedagen die door de collega's zelf
warden ingevuld om te ontwikkelen. Commissies en werkgroepen vallen niet meer binnen de ontwikkeltijd
maar worden vergoed met 33 klokuren. Collega's kunnen er bewust voor kiezen om over hun contacttijd te
gaan door meer vak-lessen offlex-lessen te geven.

Met dit nieuwe taakbeleid is gegarandeerd dat collega's zelf kunnen kiezen voor meer beleid of meer
contacttijd. In het oude systeem diende iedere collega zijn 83 uur ontwikkeltijd in te zetten voor commissies.
Ontwikkelingen FTE en ratio's

Het aantal werknemers en de FTE groeide opnieuw in 2020 in lijn met de leerlingengroei. Netto (exclusief
Vavo) steeg het leerlingenaantal van 1010 naar 1042 leerlingen. Voor een toelichting op de ontwikkelingen
van de personeelskosten wordt verwezen naar paragraaf 8.2, personeelslasten.
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FTE ontwikkelingen sinds 2015 conform jaarverslagen:
684

715

857

951

1023

1043

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Directie

0.89

6.3
51.39 *

7

34.37

2
50.98

6.54

OP

0.89
38.13

59.07**

OOP

7.64

6.23

9.26

14.88

15.01

60.77***
16.26

Totaal

42.9

45.25

62.24

72.57

80.62

84.03

Aantekeningen:

Algemeen: In de jaren 2015-2018 werd gerekend met een gemiddelde fte over het gehele boekjaar. Voor
2019 en 2020 geld defte per de balansdatum. Voor 2019 en 2020 is bekend welke fte vervanging betreft.
Daarvoor is dit niet geregistreerd.

*Daadwerkelijk groei OP circa 4.3fte hoger, daar 4.3fte van OP en Ifte van OOP naar directie is verplaats
(schoolleiding)
** Hiervan is 2.5fte vervanging voor ziekte en zwangerschap
*** Hiervan is 1.3fte vervanging voor ziekte en zwangerschap
FTE en ratio's per 31-12-2020 en historie
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Directie

l

IVast

iTIjdeliJk
iTljdeliJk TU
Totaal ex ver.

4003
schoolleiding
5.1
0.8

4004
OP
44.7647

0.1

0.509
59.4737
1.3
60.7737
0.65

14.2

l

|TiJdelijke vervanging
|Totaal incl vervangingen
lExternen behorend tot formatie
Functlemix

LB
LC
LD

|Leerlingen
|Leerling/Docent ratio
|leer!ing/Dir
ILeerling/OP
ILeerling/OOP

l

FTE
17.97
16.2219

4020
4021
OOP 1 Administratie
8.905
2.2
4.55
0.6
o
13.455
2.8

13.455

2.8000

82.7287
1.3000
84.0287

0.2

%
30.22%
27.28%

25.2818

42.51%

59.4737

100.00%

851
31-12-2017 (cf.jrk
2018)
425.500

951
31-12-2018 (cf.jrk
2018)
150.350

L023 leerlingen

1023 leerlingen 1043 leerlingen
31-7-2020ex, 31-12-2020ex

156.422

153.835 149.000

18.034
68.166

18.051 17.S37
66.797 64.165

31-12-2019 (cf.-jtiy^? 31-12-2019 ex ver.
2019)
156.420

16.810

18.510

17.320

92.550

63.910

68.150

ver

ver.

In de begroting van 2020 was rekening gehouden met een formatiegroei van 3x 0,8fte en lx 0,7fte per l augustus 2020
dit op basis van een verwachte groei naar 1090 leerlingen. Ten opzichte van de formatie per 31-7-2020 is de formatie
met 4fte gegroeid waarvan 0,35fte schoolleiding, 2,75fte OP en 0.9fte OOP. De grotere groei is deels te wijden aan het
nieuwe taakbeleid, de keuze voor wat kleinere klassen in 4V en 5V en de toename van de inzet van ouderschapsverlof
en levensfasebewust personeelsbeleid. Dit betekent dat de collega's deels betaald en deels onbetaald verlof opnemen
om daarmee de netto werktijdfactor te verlagen.

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
FTE en ratio's per 1-8-2021-formatieDlan 21-22
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r«

4000

4004
OP

4002

Directie | schoolleiding

Vast
Tijdelijk
Tijdelijk TU

l

2.4
0.8
o

42.5301

2

Vacature
Totaal reguliere formatie
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4006

4008
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OOP I Administratie] Ondersteuning
10.375
2.5
0.93

3.3

0.6

13.675

3.1

0.93

84.250

13.675
0.1

3.1

0.93

84.250

0.85

l

5.2

6.6
60.345

l

5.2
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Corona tijdelijk
Tijdelijke vervanging
Totale formatie
Extern
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LB
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LC
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Leerling/Dir
Leerling/OP
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156.42
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17.51
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In de begroting van 2021 is rekening gehouden met de groei van 2fte OP per l augustus 2021. Dit vanwege
een leerlingengroei van circa 60 leerlingen bij een instroom van 180 leerlingen. Zoals het na de inschrijving
van voorjaar 2021 lijkt wordt dit een instroom van 140 leerlingen en groeit het leerlingenaantal tot circa
1060 leerlingen i.p.v. 1090 leerlingen. Het formatieplan 2021-2022 is in april 2021 vastgesteld door de PMR
en bevat de bovenstaande ratio's en verwachtingen. Daarmee groeit de FTE OP met 0.9fte netto per 1-82021 ten opzichte van 31-12-2020. Echter is wel de ondersteuning coördinator verplaatst van het OP naar
het team ondersteuning. Dat betreft circa 0.5fte. De FTE van het OP groeit dus met 1.4fte. Het OOP (OOP +
administratie + ondersteuning) groeit met 1.45fte. Dit betreft naast de genoemde ondersteuning
coordinator ook een schoolleider die adviseur kwaliteit wordt. Het OOP groeit dus licht op OOP en het
ondersteuningsteam.
In de volgende jaren is alertheid vereist gezien de afname van het leerlingenaantal. Daarom worden voor
schooljaar 2021-2022 zo min mogelijk vaste contracten uitgegeven. De medezeggenschapsraad heeft tevens
ingestemd met het verstrekken van contracten voor bepaalde tijd voor een derde jaar. In 2021 zal een
uitgebreid meerjarenplan worden opgesteld om de situatie per afdeling/sectie te monitoren en scenario's
op te stellen.
5.3 Functiemix
De functiemix van het Laurens Lyceum is in de afgelopen jaren gedaald vanwege het vertrek van veel LD collega's met
als voornaamste reden (vroegtijdig) pensioen. Daarnaast waren er tot en met 31-12-2020 nog twee collega's in dienst
met een ziekte-uitkering en levensloop. Beiden zijn uit dienst per 31-12-2020.
Daarom is in overleg met de MR opnieuw een functiemix vastgesteld voor de toekomst die past bij de financiële
situatie van het Laurens Lyceum en die voldoende promotiegelegenheid biedt om collega's voor de toekomst te
binden. De volgende functiemix heeft instemming gekregen van de MR bij het vaststellen van het formatieplan voor
schooljaar 2021-2022.
LB
LC
LD

22%
31%
47%

Daarmee komt er in het voorjaar van 2021 een promotietraject waarbij 2.7fte LD vrijgegeven wordt en 6.19fte LC.
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5.4 Beheersing van uitkeringen na ontslag
Tot eind 2020 is er geen beheersing op of zijn er geen activiteiten voor de uitkeringen na ontslag geweest.
De inhouding van de bekostiging voor individuele uitkeringen werd gecompenseerd door de getroffen
voorziening waarvan elk boekjaar een deel vrij valt. Eind 2020 zijn we in gesprek gegaan met Randstad en is
met de betreffende oud-collega's een intakegesprek gepland. Begin 2021 zijn we hiermee verdergegaan en
is indien dat succesvol geacht wordt een traject gestart van begeleiding.

5.5 Strategisch personeelsbeleid
Het strategisch personeelsbeleid wordt gevormd door voornamelijk de ontwikkelcyclus. Het Laurens Lyceum
kent een beoordelingscyclus enkel voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voor
collega's die deelnemen aan een promotietraject en voor collega's waarvan is vastgesteld dat het
functioneren ondermaats is. Buiten deze collega's om is de cyclus gericht op ontwikkeling.
In 2020 zijn de tools van E-Loo aangeschaft waarmee lesbezoeken digitaal worden beoordeeld met de DOT.
De collega kan daarbij ook een zelfevaluatie invullen of de leerlingen enquêteren over de les. Daarnaast
wordt het middel BOOT gebruikt. Dit betreft een 360 graden feedback instrument. De enquêtes gaan niet
over de lessen maar over de collega's zelf en kent onderwerpen als leiderschap, visie, betrokkenheid,
scholing eet. De enquête kan uitgezet worden onder collega's, leerlingen, leidinggevende of als zelfevaluatie.
Het functioneren gecombineerd met scholing draagt bij aan een lange termijnstrategie al was in 2020
voornamelijk de dagelijkse gang van zaken rondom het coronavirus aan de orde. Al kan gesteld worden dat
de digitalisering daarmee een boost heeft gekregen wat ook als lange termijn ontwikkeling gezien mag
warden.

Een nieuw taakbeleid heeft bijgedragen aan een duurzame opbouw en een flexibel taakbeleid passend bij
het onderwijsmodel. Er is definitief besloten terug te gaan naar maximaal 720 klokuren contacttijd tenzij de
collega zelf graag deze contacttijd overschrijdt om daarmee minder bezig te hoeven zijn met ontwikkelingen
en innovatie. Daarmee is het taakbeleid flexibel geworden en heeft iedere collega diverse keuzes.

Huisvesting
6.1 Belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen jaar
Investeringen & groot onderhoud
In het jaar 2020 is er volop geïnvesteerd in ons schoolgebouw met name veel op het gebied van achterstallig
onderhoud. De volgende investeringen zijn gedaan.
Gebouw

€17.448,20

Wandpanelen Aula

€4.840!,-

Archief brandwerend maken

€2.504,70

Raamkozijn extra kantoor

€1.754,50

Ramen kunstzone en biologie

€8.349,

Terrein

€12.866,10

Straatwerk uitbreiding fietsenstalling leerlingen

€5.517,19

Uitbreiding fietsenstalling leerlingen

€7.348,91

Groot onderhoud
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Hout vervangen voor glas 2e etage

€5.082,

Schilderwerk Toorop zaal

€19.641,48

Schilderwerk Ie etage

€18.384,77

Vervangen toiletwanden leerlingen toiletten

€26.015

Vervangen boiler

€4961)-

Kantoormeubilair

€3.455,16

Schoolmeubilair

€73.602,54

2e deel inrichting mediatheek

€12.576,74

Picknicktafels

€4.259,-

Tafeltemiistafels

€1.578;-

Leam-in huisjes Aula

€18.755,

Investering vervanging grote materialen LO

€25.843,64

Heutink meubilair kunstzone

€15.268,66

Onderwijskundige apparatuur

€1.767,54

ICT

€9.811,81

Tijdelijke huisvesting

Bij de start van schooljaar 2020-2021 was een groei voorzien van 1023 naar circa 1060 leerlingen en om die
reden was er voor de huisvesting 2020 uitbreiding met tijdelijke lokalen aangevraagd. Deze aanvraag is niet
toegekend. Uiteindelijk telt het Laurens Lyceum 1043 leerlingen per 1-10-2020. Op grond van dat aantal en
de verwachtingen per de zomer van 2021 is er eind 2020 een uitbreiding met 6 tijdelijke lokalen toegekend
per de zomer van 2021.

Herontwerp op Noord en lange termijn huisvesting
In 2020 is het traject Herontwerp op Noord afgerond en getekend door de gemeente Rotterdam en de
Rotterdamse schoolbesturen op Noord. Concreet voor het Laurens Lyceum is daarmee een toezegging
gedaan dat het Laurens Lyceum tot 1150 leerlingen mag groeien en daarvoor huisvesting gerealiseerd mag
warden op het adres Voorhout 100. Daarmee is tevens de toezegging gedaan dat de tijdelijke bouw omgezet
mag worden in permanente bouw door middel van een uitbreiding.
Ventilatie

De coronacrisis deed ook de discussie over ventilatie in scholen oplaaien. Het rijk stelde vanwege de
opschrikkende resultaten van onderzoeken een bedrag beschikbaar aan gemeenten waarbij in een vorm van
cofinanciering de ventilatie in scholen sterk verbeterd moet worden.
Op het Laurens Lyceum, met een gebouw van begin jaren negentig, is de basis van ventilatie aanwezig en
dan met name de afvoer van lucht uit de lokalen. Er is een onderzoek uitgevoerd en een verbeterplan
opgesteld met de daarbij behorende investeringsbegroting die voor is gelegd aan de gemeente bij het
indienen van de subsidieaanvraag.
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Lange termijn huisvestingsplan
Sinds maart 2020 is het Laurens Lyceum bijgestaan door ICS adviseurs voor het tot stand brengen van een
lange termijn huisvestingsplan dat de groei van de school in goede banen leidt, past bij het traject
Herontwerp op Noord, schoolplan 2020-2024 en onze onderwijskundige visie. Dat plan is gereed sinds maart
2021 en dient als opmaat voor de uitbreiding van de school en keuzes voor de investeringsbegroting van
komende jaren.
Duurzaamheid

Het schoolgebouw waarin het Laurens Lyceum is gevestigd is niet oud maar wel van voor de tijd dat
verduurzaming de grote aandacht had. Sinds 2019 is het Laurens begonnen met het verduurzamen van het
schoolgebouw. Er is een start gemaakt met het vervangen van gloeilampen naar ledverlichting. Er is
geïnvesteerd in een monitoringsysteem voor de verwarming van het pand en er is een SUVIS-aanvraag
ingediend voor de uitbreiding en vervanging van het ventilatiesysteem.

6.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen
Permanente huisvesting
Voor het huisvestingsprogramma is naast een uitbreiding van tijdelijke bouw ook de omzetting van tijdelijk
naar permanente huisvesting aangevraagd, oftewel een uitbreiding van het schoolgebouw. Met het
gereedkomen van het lange termijn huisvestingsplan is daarmee de basis gelegd. De gesprekken met de
gemeente starten in april 2021.
Groot onderhoud en investeringen.
Voor 2021 is een ambitieuze investeringsbegroting opgesteld, met een grote paragraaf wat. Dat is
noodzakelijk gezien het achterstallig onderhoud en de aantrekkelijkheid van het pand. De goedgekeurde
investeringsbegroting 2021 geeft een goed inzicht in de toekomstige ontwikkelingen. De belangrijkste
investering in 2021 is de renovatie van de 2e etage. Daar zal een muur worden gesloopt, een nieuwe
inrichting komen voor de bèta lokalen en tenslotte zal overal een nieuwe linoleumvloer worden gelegd.
Daarmee is de 2e etage toekomstbestendig. Bij voldoende liquiditeit en financiële ruimte zal in 2022 op de
Ie etage hetzelfde traject worden gelopen al is de ingreep daar kleiner omdat een deel al gerenoveerd is
(mediatheek) en er geen bèta ruimte is. Ook wordt er ander groot onderhoud uitgevoerd zoals bijvoorbeeld
het herstellen van alle kozijnen en deuren.
Investeringsbegroting 2021
Grootboek

Omschrijving

0100 gebouwen
Restant GH vastgoedzorg muren
Uithakken muren, nieuwe kozijnen

Glas plaatsen 2e etage

Open lokalen creëren

Docenten Toilet

Uitbreiding naar garderobe
Open ruimten creëren

Verbouwen archief tot studio

totaal

0110 groot onderhoud
Vloer Toorop gymzaal
Vloer Voorhout gymzaal
Wand Toorop gymzaal
Wand Voorhout gymzaal
vloer gang richting rondium
Kozijn naast conciërge

Investering
WE"S'®M

tekenen en BIG

Muren 2e etage verwijderen

ss.

Gymvloer vervangen
Gymvloer vervangen
Geluid reduceren, design
Geluid reduceren, design
coating

Docenten Toilet

Nieuw kozijn
Vervangen docenten toilet

Schilderwerk 2e etage

Verven 2e etage

€ 9.734,45|
€ 5.000,0^
€ 65.000,00
€ 30.000,0^
€ 10.000,0^
^
119.734,4^
€ 19.639,75
€ 20.496,00
€ 13.879,91
€ 13.879,91
€ 8.452,82
€5.310,55
€ 35.000,00
itu-iiteAtlGcatiéOI
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Vloer 2 etage

Vervangen volledig Linoleum
Vervangen alle rubbers en 45 klinken en klein

Kozijnen

herstel

Lift
Loodslabben

modernisering lift
platdak rondium

Vervangen PVC

hemelwaterafvoeren

Vervangen plafonddelen
Lichtkoepels vervangen
Onvoorzien of later te bepalen groot

Aula

€
100.000,00
€ 29.736,25
€ 25.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 4.000,00
€ 7.500,00

5x open en 5x nieuw

onderhoud

€ 15.000,00

Totaal

317.395,191

0120 Installaties

Omroepinstallatie

€ 10.000,0^
€10.000,00,

Uitbreiding en verbetering

Totaal
0130 terreinen
Fietsenhok

€ 5.000,00

uitbreiding fietsenstalling docenten

Straatwerk fietsenstalling docenten |stelpost - voor nieuwe fietsenstalling

€ 3.000,00

Totaal

€8.000,00

0140 inventaris

0150 Schoolmeubilair

Vervangen 2 klassen meubilair

Circa 60 tafels, stoelen en 2 bureaus +
bureaustoel

Handvaardigheid

32 krukken handvaardigheid

Gymlokaal Inrichting

Vervanging materialen
Nieuwe inventaris lokaal scheikunde/bio en

€ 15.000,00

Scheikunde, natuurkunde biologie

lab scheikunde

€ 65.000,00

€ 14.000,00
€ 2.880,00

Totaal

€96.880,00

0160 Kantoormeubilair

t

Tntnnl

0170 huishoudapparatuur

0180 onderw apparatuur
Digibord

Lokaal 004

€ 2.270,OC

Muziek

aanvulling muziek

€ 2.000,OC

Totaal

€4.270,OC

0190 ICT
PC'S

5 laptops start nieuwe collega's
access points
Laptopkar Beta
Totaal

Vervanging PC'S in lokalen met digibord
starters september
uitbreiding en vervanging 10*400 euro
Laptopkar32 laptops

€ 17.000,00
€ 2.000,OC
€ 4.000,OC
€ 10.000,OC
€33.000,00
ter idahtificatie
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l Totaal

€|
589.279,641

Duurzaamheid

Het Laurens Lyceum zal bij het lange termijn huisvestingsplan ook onderzoeken welke mogelijkheden er zijn
voor een verdere verduurzaming van het pand met de beschikbare gelden die er zijn of door inzet van
subsidies. Momenteel zijn er nog geen concrete plannen voor verdere stappen.

Samenwerkingsverbanden
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. In 2020 is de vereniging opgeheven en is
overgaan tot een samenwerkingsovereenkomst. De terreinen van samenwerking betreffen vooral het
personeels- en het kwaliteitsbeleid als ook een bedrijfsvoerings- en rectorenoverleg.

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. Hier 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.
SER
De Samenwerkende Eenpitters Rotterdam wordt gevormd door het Emmauscollege, Rudolf Steiner College
en het Avicenna Collega. Gezien de ontwikkelingen in het Rotterdamse zoeken eenpitters toenadering tot
elkaar om te kijken wat de toegevoegde waarde van samenwerking zou kunnen zijn. In 2019 is gebleken dat
random de huisvesting agenda de eenpitters gezamenlijk sterker staan, in 2020 is het verdergegaan als
groepje scholen dat elkaar informeert en met elkaar contact zoekt over relevante en actuele onderwerpen.
Inmiddels is onze samenwerking ook bij de gemeente bekend als l groep.
OSR
Het Laurens lyceum is samen met de SER-scholen sinds schooljaar 2020-2021 aangesloten bij de
OpleidingsSchoolRotterdam. Doel hiervan is om een beter opleidingstraject toe te passen en meer stagiaires
aan te trekken.
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Financieel beleid
8.1 Financiële positie op balansdatum
Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2020 in vergelijking met 31 december 2019. Na
de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
Activa

31-12-2020 31-12-2019

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Voorraden

1.069.677 1.030.768

Vorderingen
Kortlopende effecten
Liquide middelen

200.034

237.227

1.210.034

795.759

Totaal activa

2.479.745 2.063.754

Passiva

31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

1.246.449
272.685
35.851
924.760

893.457
247.717
48.797
873.783

Totaal passiva

2.479.745 2.063.754

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

De materiele vaste activa zijn toegenomen met €38.909. Er is voor 193.035,60 geïnvesteerd in onder andere
verbouwingen, groot onderhoud en inventaris. De specificatie daarvan is opgenomen in paragraaf 6.1. De
afschrijvingslasten in 2020 waren €154.126. Deze waren lager dan de investeringen waarmee de materiele
vaste activa is toegenomen.
Vorderingen

De vorderingen zijn afgenomen met €37.193. Daarin zijn de kortlopende vorderingen op de gemeente
(beleid subsidie en vooruitbetaalde huisvesting) sterk afgenomen van 42k naar 6k. De nog te ontvangen
ouderbijdrage zijn sterk afgenomen van 42K naar 16K. De belangrijkste oorzaak daarvan is een afboeking die
is gedaan op inbare bedragen voor 18K. Dit betreft debiteuren ouder dan 2020. De kortlopende vordering
op de ABN AMRO bank is vrijgevallen omdat de waarborg is teruggestort begin 2020. De overlopende
posten daarentegen zijn sterk toegenomen van 109K naar 183K. Dit wordt veroorzaakt door een grote nog
te ontvangen post van het risicofonds, enkele kleine posten en een betere periodieke toewijzing van kosten
in combinatie met hogere kosten door groei van de school.
Liquide middelen

De liquide middelen zijn met name toegenomen als gevolg van het positieve resultaat. Voor een specificatie
van de mutaties wordt verwezen naar het kastroomoverzicht.

Toelichting op de passiva zijde van de balans:
Eigen vermogen

Het eigen vermogen is toegenomen door het toevoegen van het resultaat over het boekjaar 2020.
Voorzieningen

De 3 personele voorzieningen zijn in totaal toegenomen met €24.968. De grootste debet mutatie betrof de
voorziening verlofsparen, €48.442. Hiervan bedroeg circa €29.773 een hoger verlofsaldo t.o.v. 31-12-2019.
Dit betreft collega's die hun persoonlijke budget van 50 klokuren naar rato sparen. Gezien de
coronapandemie mochten collega's eenmalig eind schooljaar 2019-2020 de helft van hun uren in de
spaarpot stoppen als zij had gekozen voor opname in schooljaar 2010-2020 en de uren niet hadden
opgenomen. Daarnaast hebben geen collega's de keuze gemaakt om in schooljaar 2020-2021 hun gespaarde
uren op te nemen voor een sabbatical. Per 31-12-2019 werd uitgegaan van een opnamekans van 80%, in
overleg met de accountant is de opnamekans bijgesteld naar 100%. Dit resulteerde in een extra dotatie van

€18.669.
De voorziening wachtgeld/(B)WW daarentegen kende een vrijval van €16.773. Dit wordt veroorzaakt
doordat per eind 2020 nog maar 3 collega's in de (B)WW zijn opgenomen en de duur van de voorziening

opnieuw met een boekjaar is afgenomen. De vrijval compenseert de inhouding individuele uitkering^op de
personele bekostiging. Ook de voorziening jubileumuitkering kende een kleine vrijval var^ vege (e^j^^ificatie
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oudere collega's die zijn vertrokken en een onttrekking vanwege 3 collega's die in 2020 een jubilea
bereikten.

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn afgenomen vanwege afschrijving en betalingen. In 2019 is er vanuit de
gemeente een bijdrage ontvangen voor investeringen naar aanleiding van de bouw van noodlokalen. Deze
investeringssubsidie zal gelijktijdig aan de afschrijvingstermijn van de investeringen in meubilair vrijvallen
ten gunste van de staat van baten en lasten. Daarnaast is er een investering gedaan in ledverlichting met
een financieringsconstructie. Deze investering wordt afbetaald in 32 termijnen waarvan er 12 zijn
vrijgevallen in 2020 vanwege betalingen.
Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn toegenomen met €50.977. De crediteuren daarbinnen zijn afgenomen van
€118.410 tot €55.763,09. Dit is voornamelijk te verklaren doordat er eind 2019 een aantal grote
investeringen zijn gedaan (mediatheek en project 'in the cloud') met factuurdatum eind 2019. De te betalen
belastingen, premies en pensioenen zijn toegenomen met €43.130 vanwege de toename in personeel en de
loonkosten. Datzelfde geld voor de reservering vakantiegeld die is toegenomen met €17.216. Op de vooruit
ontvangen bedragen van het OCW is een sterke stijging te zien. Dit betreft de subsidie Inhaal en
Ondersteuning Programma (IOP) naar aanleiding van de corona pandemie. Daarvan is een bedrag van
€77.691 geboekt als vooruit ontvangen en te besteden in 2021. Binnen de vooruit ontvangen bedragen is de
ouderbijdrage nagenoeg gelijk gebleven. Waar er vorig jaar een vooruit ontvangen bedrag was inzake de
romereis is dat per eind 2020 de vooruit ontvangen spaargelden aangezien de reizen niet zijn doorgegaan.
De overlopende passiva zijn afgenomen met circa 25K. De belangrijkste redenen zijn een lagere reservering
voor de te betalen kosten aan de VAVO aangezien er weinig uitbestedingen zijn in schooljaar 20-21 door de
coronasituatie, een afboeking op de reservering accountantskosten en minder activiteiten door corona.
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8.2 Financieel resultaat 2020
De begroting van 2020 liet een positief resultaat zien van € 20.210. Uiteindelijk resulteert een positief
resultaat in boekjaar 2020 van € 352.990: een verschil van € 332.780 met de begroting. Het positief resultaat
over het boekjaar 2019 bedroeg € 575.913. Het resultaat is ten opzichte van 2019 gedaald met € 222.923
Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019 en realisatie 2020 versus begroting 2020
Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 opgenomen. De gerealiseerde staat
van baten en lasten zijn vergeleken met de begrote baten en lasten voor het kalenderjaar 2020 en de
gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2019.
Realisatie Begroting
2020 2020

Verschil

Realisatie

Verschil

2019

Baten

Rijksbijdragen OCenW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten

8.308.633 7.987.186
76.321
80.602
174.424
340.500

Totaal baten

8.559.378 8.408.288

321.447
-4.281
-166.076

7.652.820
115.863
407.577

655.813
-39.542
-233.153

151.090 8.176.260

383.118

Lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

6.583.012 6.208.160
154.126
128.418
683.000
398.525
1.071.000 1.368.500

374.852
25.708
-284.475
-297.500

5.862.041
122.092
343.298
1.273.742

720.971
32.034
55.227
-202.742

Totaal lasten

8.206.663 8.388.078

-181.415 7.601.173

605.490

Personele lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten

Totaal financiële baten en lasten
Totaal resultaat

352.715

20.210

332.505

275

275

275
352.990

275
332.780

20.210

575.087 -222.372
826

-551

826
-551
575.913 -222.923

Rijksbijdragen OCenW
De rijksbijdragen 2020 zijn toegenomen met €655.813 ten opzichte van het boekjaar 2019. Dit betreft een
toename van 8,5%. Dit betreft voornamelijk de toename van het leerlingaantal van 951 per l oktober 2018
naar 1023 leerlingen per 1 oktober 2019 waarop de bekostiging 2020 is gebaseerd. De leerlingentoename
was daarmee 7,6%. Het verschil in toename betreft ook een indexatie in de bekostiging vanwege de caoverhogingen.
Het verschil ten opzichte van de begroting 2020 is €321.447. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de
jaarlijkse verhoging van de GPL en indexatie op de overige bekostiging in augustus. Totaal circa 235K.Tot op
heden is daar in de begroting, ondanks de redelijke zekerheid nog geen rekening mee gehouden zoals ook
geen rekening wordt gehouden met eventuele loonsverhogingen in de CAO. Het overige verschil is te
danken aan bijstelling van de uitkeringskosten en diverse kleinere niet begrote subsidie zoals
internationalisering, inhaal en ondersteuningsprogramma corona, VSV en studieverlof.
Overige overheidsbijdragen

De overige overheidsbijdragen zijn afgenomen met circa 39K. Dit betreft enerzijds een eenmalige subsidie
voor de eerste inrichting van de noodlokalen in 2019 (22K) en anderzijds een afname van de gemeentelijke
subsidies voor het Rotterdamse onderwijsbeleid. Dit daar in 2020 veel activiteiten niet zijn doorgegaan
vanwege de corona pandemie. Daarentegen zijn daar ook lagere lasten op.
De afwijking ten opzichte van de begroting is volledig te wijden aan de lagere beschikking doordat
activiteiten in 2020 niet zijn doorgegaan.
Overige baten

De overige baten zijn met circa 233K afgenomen ten opzichte van het boekjaar 2019. Dit is voornamelijk te
wijten aan de coronacrisis waardoor reizen niet zijn doorgegaan, er minder betaalde leerlingenactiviteiten
waren en er een korting is gegeven op de ouderbijdrage 2020-2021 waardoor er ondanks een
leerlingentoename de inkomsten van de ouderbijdrage gelijk zijn gebleven. Tenslotte is er een afboekkig

gedaan op de nog te ontvangen ouderbijdrage uit het verleden (debiteuren) van 18K. | ^r identificatie
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Het effect ten opzichte van de begroting 2020 is lager omdat uit is gegaan van minder activiteiten dan in het
boekjaar 2019 en de Romereis die 15K opbracht was niet begroot, daarnaast zijn er op overige baten diverse
kleinere baten gerealiseerd zoals circa 10K door het uitbesteden van een docent inzake de OSR aan drie
andere eenpitters, circa 4800 euro van de gezonde school (subsidie) en de opbrengst van de verkoop van de
iMac's. Totaal circa 23K aan niet begrote opbrengsten.
Eersonele lasten

De personele lasten zijn toegenomen met circa €720.971. In 2020 is een nieuwe CAO VO afgesloten met een
loonsverhoging van 2,75% per 1 maart 2020. Daarnaast werd er een eenmalige uitkering gedaan van 750
euro per hele fte. Dit heeft eenmalige circa €60.000 gekost. Ten tweede is de formatie gegroeid vanwege de
groei van het leerlingenaantal van 1023 naar 1043 en een ruimer taakbeleid.
De totale fte per 31-12-2019 bedroeg exclusief vervangingen 78.3fte, per 31-7-2020 78.6fte en per 31-122020 bedroeg dit 82.7fte. De sterke toename in de overige personele kosten betreft de inhuur via
OnzeLeerkacht. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de ontvangen uitkeringen van het risicofonds
en het UWV. Ook de voorziening verlofsparen namens sterk toe vanwege de coronasituatie, 48K. Doordat de

andere twee personele voorzieningen juist daalden was er per saldo een dotatie van 25K op de overige
personele kosten inzake personele voorzieningen.
In de begroting was rekening gehouden met een groei van 3.1fte per l augustus 2020 vanwege een
leerlingengroei van 1023 naar circa 1090 leerlingen. De daadwerkelijke fte groei was 4fte over het boekjaar
2020 ondanks een lager leerlingenaantal per l augustus namelijk 1045. Belangrijkste oorzaak hiervan was
een sterkte toename van de opname van tevensfasebewust uren en ouderschapsverlof, maar deels betaald
door de werkgever, echter wat wel tot een stijging van de formatie leidt. Deels wordt de stijging van de

formatie veroorzaakt door het nieuwe taakbeleid waarin collega's een halve les minder per week geven.
Tenslotte is er een bewuste keuze gemaakt voor kleinere klassen in tweejaarlagen.
Ten opzichte van de begroting van 2020 zijn de personeelskosten met €374.852 overschreden. Een
belangrijke oorzaak is de verhoging van de loonkosten door een nieuwe CAO met 2,75% (totaal circa 160K)
en een eenmalige uitkering van €750 euro per hele fte (totaal circa 60K). Er was circa 60K begroot voor de
inhuur van derden, dit is uiteindelijk 300K geworden. Daarvan zijn 217K extra kosten voor inhuur te wijden
aan ziekte- en zwangerschapsvervanging. Intern is voor circa 150K vervangen. Totaal komen de
vervangingskosten daarmee op 367K. Aan vergoedingen van het UWV en het risicofonds is ontvangen 327K.
Daarmee is een negatief resultaat ontstaan van 40K. De sterke toename in de overige personele kosten
inclusief inhuur betreft de inhuur via OnzeLeerkacht. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de
ontvangen uitkeringen van het risicofonds en het UWV. Op de overige personeelskosten exclusief inhuur is
een 40K minder uitgegeven voornamelijk op personeelsactiviteiten die helaas vanwege het coronavirus niet
door konden zoals de personeelsdag en het kerstdiner.
Effecten:

Loonsverhoging collectief 160K
Eenmalige uitkering 60K
Ziekte en zwangerschap 40K
Overige personeelskosten -40K
Overschrijding budget/formatie 140K
Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn in 2020 met 32K toegenomen ten opzichte van 2019. Dit is voornamelijk het gevolg
van het activeren van groot onderhoud per 2019 en de grote investeringen die zijn gedaan in de tweede
helft van 2019.
De overschrijding van circa 26K ten opzichte van de begroting 2020 wordt veroorzaakt doordat pas begin
2020, bij het opstellen van de jaarrekening over 2019 is besloten om groot onderhoud te activeren in plaats
van het vormen van een voorziening.
Huisvestingslasten

De huisvestingslasten zijn toegenomen met circa 55k. Dit betreft een afname van de gas-j^vater^ej^ ^
kosten en een toename van de schoonmaakkosten vanwege het coronavirus. De overige|huisvesti/igslasten
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zijn toegenomen vanwege het laten opstellen van een MJOP en het adviestraject voor het lange termijn
huisvestingsplan.
De onderbesteding van de huisvestingslasten ten opzichte van de begroting 2020 is €284.475. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door het niet doteren aan de voorziening groot onderhoud voor begroot
€300.000. Dit daar begin 2020 is besloten om groot onderhoud met ingang van l januari 2019 te activeren.
De overschrijding vond plaatst op de schoonmaakkosten vanwege het eerdergenoemde coronavirus.
Overige lasten

De overige lasten zijn afgenomen met circa 290K ten opzichte van de begroting. Dit betreft voornamelijk het
niet doorgaan van de reisweken en overige leerlingenactiviteiten zoals de sportdagen. Binnen de hulp- en
leermiddelen zijn de kosten van de schoolboeken sterk afgenomen door een nieuwe aanbesteding waarin
een nieuw contract is gesloten met Van Dijk. Daarentegen zijn de ICT kosten sterk toegenomen vanwege de
overstap naar de Cloud en diverse aanpassingen om het digitale onderwijs vanwege de corona crisis
mogelijk te maken zoals webcams, microfoons en educatieve software. De administratielasten zijn
afgenomen waarbinnen de accountantskosten het sterkst. Dit wordt veroorzaakt door een vrijval van de
reservering die in 2019 te hoog was opgenomen.
Financiële baten

De rentebaten zijn afgenomen vanwege de verlaging van de rente op de spaarrekening.
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8.3 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.
Signaleringswaarde
Kengetal

2020

2019

onderwijsinspectie

Huisvestingsratio
Liquiditeit (current ratio)

0,06

0,05

groterdan 0,10

1,52

1,18
0,07
0,55
0,43

kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig)

0,04
0,61
0,50
0,15
0,02
0,23

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

lager dan -0,10
kleiner dan 0,30
geen
kleiner dan 0,05
geen
geen

0,11
-0,02
0,19

mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven

Kengetallen voor 2020 en 2019

• 2020 •2019
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Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal indusief berekening.
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Huisvestingsratio

hlet 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 31-12-2020 31-12-2019
€
€
€
€
- Huisvestingslasten

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen

398.525
62.477

343.298
44.932

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen
461.002

gebouwen en terreinen
- Totale lasten
- Financiële lasten

8.206.663

7.601.173
8.206.663

Som totale lasten en financiële lasten
Kengetal:

388.230

0,06

7.601.173

]

0,05

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.
De huisvestingsratio is voor 2020 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking
met 2019 is de huisvestingsratio gestegen.
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 31-12-2020 31-12-2019
- Liquide middelen
- Kortlopende effecten
- Vorderingen

€

€
1.210.034
200.034

€

€
795.759
237.227

- Voorraden
Vlottende activa

Kortlopende schulden

1.410.068

1.032.986

924.760

873.783

Kengetal:
1,52
De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

1,18

De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,52 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 2020 de beschikking over € 1.210.034 aan liquide middelen
en daarnaast € 200.034 openstaan aan nog te ontvangen bedragen.
Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de
openstaande schulden die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 924.760.
De liquiditeit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2019
is de liquiditeitspositie gestegen.
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 31-12-2020
€

8.559.378
275

€
575.913

8.176.260
826
8.559.653

Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal 1-jarig:

€

352.990

Resultaat
- Totaal baten
- Financiële baten

31-12-2019
€

8.177.086

0,04

0,07

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 € 8.559.653, een resultaat behaald van € 352.990. Dit
houdt in dat 0,04 deel van de baten wordt omgezet in het uiteindelijke resultaat, ofwel van elke euro
die wordt ontvangen, wordt € 0,04 behouden en wordt € 0,96 besteed.

De rentabiliteit is voor 2020 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2019 is de rentabiliteitspositie gedaald.
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 31-12-2020 31-12-2019
€

€
- Eigen vermogen
- Voorzieningen

1.246.449
272.685

€

€

893.457
247.717

Som eigen vermogen en voorzieningen

1.519.134

1.141.174

Totaal vermogen

2.479.745

2.063.754

l Kengetal:

0,61

]

0,55

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.
Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 61% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel
reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 39% van het totale vermogen
gefinancierd wordt met vreemd vermogen.
De solvabiliteit is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met
2019 is de solvabiliteitspositie gestegen.

/^~^
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Definitie exclusief voorzieningen: Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019
Eigen vermogen

€
1.246.449

893.457

Totaal vermogen

2.479.745

2.063.754

[Kengetal:

€

0,50

0,43

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.
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 31-12-2020 31-12-2019
€

€

1.246.449

Eigen vermogen
- Totaal baten
- Financiële baten

8.559.378
275

€

893.457
8.176.260
826

8.559.653

Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

€

0,15

8.177.086

0,11

]

De onderwijsinspectie hanteert een signalehngswaarde 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.
Het weerstandsvermogen is voor 2020 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie.
In vergelijking met 2019 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 31.12.2020 31-12-2019
€

- Eigen vermogen
- Materiële vaste activa

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa
- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

l Kengetal:

1.246.449
1.069.677

€

€ €
893.457
1.030.768
176.772
-137.311

8.559.378 8.176.260
275 826
8.559.653
0,02

][

8.177.086
-0,02

]

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van
het weerstandsvermogen.
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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 31-12-2020 31-12-2019
€
€ € €
- Balans totaal
2.479.745
2.063.754
- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen

514.566

472.644

Verschil balans totaal en materiële vaste activa

gebouwen en terreinen
- Totaal baten
- Financiële baten

Som totaal baten inclusief financiële baten

1.965.179

1.591.110

8.559.378 8.176.260
275 826
8.559.653

0,23
l Kengetal:
De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

8.177.086
0,19
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8.4 Convenantmiddelen
Het Laurens Lyceum heeft de convenantmiddelen als volgt besteed. Naast de 83 uur
deskundigheidsbevordering ontving iedere leraar in schooljaar 2019-2020 nog eens 83 klokuren naar rato
aan leer & ontwikkeltijd. Daarboven op werden er in schooljaar 2019-2020 5 studiedagen ingepland om
ontwikkeltijd vrij te maken
Daarnaast werd een ICT en digitaliseringscommissie opgezet waarmee leraren scholing kregen in schooljaar
2019-2020 gericht op digitalisering.
Tenslotte kent het Laurens Lyceum een inductietraject waarmee alle docent in de eerste driejaar op het
Laurens Lyceum worden bijgestaan door een docentenbegeleider. In schooljaar 2019-2020 is daar de
vakcoach aan toegevoegd, ledere docent die start op het Laurens Lyceum krijgt vanaf schooljaar 2019-2020
persoonlijke begeleiding van de vakcoach uit de sectie. Deze begeleiding is gericht op het vak en hoe de
sectie vormgeeft aan de vakinhoudelijke lessen en het schoolplan.

8.5 Prestatiebox
Het Laurens lyceum verkreeg een prestatiebox boven op de bekostiging personeel en materiaal van het
OCW. Dit bedrag bedroeg voor 2019 €307.325. De gelden zijn besteed aan remediërend rekenen en taal,
cultuureducatie en de aftrap voor de expedities voor schoolplan 2020-2025.

8.6 Investeringen en financieringsbeleid
Tot en met 2020 kende het Laurens Lyceum een voorzichtig investeringsbeleid gezien de financiële
omstandigheden. Sinds 2020 is er een gericht investeringsbeleid op basis van een meerjarenonderhoudsplan
en een continue doorrekening van de afschrijvingen behorend bij de goed te keuren investeringsbegroting.
In 2021 resulteert dit zelfs in een investeringsbegroting van €560.000 waarvan echter circa €300.000 groot
onderhoud betreft en circa €260.000 investeringen in het pand en activa zoals meubilair en ICThulpmiddelen.

8.7 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
warden aangehouden zodat het bestuur aan zijn korte termijn verplichtingen kan voldoen. In 2020 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.
In 2021 wordt het scenario uitgewerkt om met overtollige liquide middelen te gaan schatkistbankieren. Dit
in verband met de (oplopende) negatieve rente op spaarrekeningen.

8.8 Intern risicobeheersings- en controlesysteem
De planning en control cyclus kent haar aftrap in de (investerings)begroting in november. Gedurende het
jaar wordt er doormiddel van kwartaalrapportages die aan het bestuur worden aangeleverd gereflecteerd
op de voortgang en wordt de bedrijfsvoering indien nodig bijgesteld. Het meerjarenaspect van de begroting
en het formatieplan worden nog als onvoldoende beschouwd. In 2021 wordt daar concreet aan gewerkt om
het in te bouwen in het nieuwe systeem.
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De personele mutaties zijn gedurende 2020 ingevoerd door HR-medewerker. De eerste digitale
handtekening is gezet door het hoofd financiën en de tweede digitale handtekening door de rector. Bij
afwezig van de rector is er enkel een handtekening gezet door het hoofd financiën die daar volmacht voor
heeft gekregen van het bestuur. Daarna zijn de mutaties verwerkt door het administratiekantoor van Dyade
die ook de uitbetalingen van de salarissen hebben uitgevoerd en de afdracht van de loonheffingen, premies
en pensioenen. Het hoofd financiën heeft daarop weer controle met behulp van het standenregister en in
het grootboek.

De facturen zijn fysiek getekend door de besteller of budgetverantwoordelijke en daarna geboekt door de
financiële medewerker. Daarna zijn alle facturen ten eerste digitaal ondertekend door het hoofd financiën
en daarna door de rector. Tijdens de langdurige afwezigheid van de rector heeft het hoofd bedrijfsvoering
alle facturen als eerste digitaal ondertekend en daarna het hoofd financiën.
De kas wordt geteld door de financiële medewerker en voorzien van een kasblad met de telling. De
financiële medewerker verwerkt alle mutaties in het kasboek en maakt een aansluiting. Het hoofd financiën
telt de kas, controleert het kasblad en het kasboek. Het kasblad wordt ondertekend door zowel de financiële
medewerker als door het hoofd financiën. Het kasboek wordt digitaal getekend door het hoofd financiën en
daarna door de rector.

8.9 Inkoop en Europese aanbesteding
Algemene inkopen werden in 2020 getekend door de sectieleider, teamleider of hoofden (fysiek). Alle
facturen kennen een eerste digitale handtekening van het hoofd financiën en een tweede digitale
handtekening van de rector. In verband met de afwezig van de rector is dit sinds september 2020 gewijzigd
in een eerste digitale handtekening van het hoofd bedrijfsvoering en een tweede digitale handtekening van
het hoofd financiën. Aankopen worden altijd afgestemd met het hoofd financiën. Offertes voor
investeringen worden getekend door het hoofd bedrijfsvoering en/of het hoofd financiën en/ofde rector. In
2019 is het managementstatuut afgerond die onderliggende regels bevat.
Qua inkoopwaarde waren er in 2020 twee contracten boven de drempel van de Europese aanbesteding
waarde. Dit betrof de leermiddelen (Van Dijk educatie) en de schoonmaak (Beerco). De aanbesteding van de
boeken is uitgezet in november 2019 en de gunning heeft plaats gevonden in januari 2020. Daarom is
daarmee qua leermiddelen rechtmatig aanbesteed in 2020. Voor de schoonmaak is in 2020 besloten een
eigen schoonmaker in vaste dienst te nemen en enkel de eindschoonmaak per dag nog uit te besteden. De
opdrachtwaarde van enkel de eindschoonmaak is onder de Europese aanbestedingsgrens en daarmee
onderhands meervoudig aanbesteed. Het nieuwe contract is ingegaan per l januari 2021. Daarmee is in
2020 nog wel onrechtmatig boven de drempelwaarde sprake geweest van een opdracht voor schoonmaak.
In 2021 is er dus geen sprake meer van onrechtmatige aanbestedingen.
Per 1 januari 2021 wordt zowel gas al elektra geleverd DVEP. Daarvoor is een Europese aanbesteding
uitgezet via energievoorscholen. De optelsom aan voorschotten lijkt de drempelwaarde van de Europese
aanbesteding te overschrijden maar is daarmee dus rechtmatig aanbesteed.

8.10 Risicomanagement en beschrijving van de belangrijkste risico's en
onzekerheden
Er is geen officiële risicoanalyse uitgevoerd bij het Laurens Lyceum door een externe partij of door eigen
observatie. Gezien de groei van de school maar ook de schommelingen en toekomstige afname in de
leerlingenaantallen is besloten in 2021 een uitgebreide risicoanalyse uitte voeren.
Het grootste risico en daarmee ook onzekerheid is de leerlingenprognose en in de komende jaren een
voorziene daling van het leerlingenaantal en daarmee ook een voorziene afname van de formatie. Daarom
wordt in 2021 een meerjarenformatieplan opgesteld. Om eventuele risico's daarvan uitte sluiten is met
instemming van de MR besloten om in 2021 collega's die het einde naderen van de tweede bepaalde tijd
arbeidsovereenkomst nog een derde bepaalde tijd arbeidsovereenkomst te bieden. Daarmee kan in 2022 op
/~\
basis van het meerjarenformatieplan gecontroleerd worden afgeschaald in de formatie.
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contract opgelost kan worden. Bij secties waar dit niet voldoende is zal het meerjarenformatieplan als
grondlegger worden gebruikt om het gesprek aan te gaan.

8.11 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.
De meerjarenbegroting is voor het laatste opgesteld in november 2020. Tussentijdse ontwikkelingen zullen
derhalve worden toegelicht.
Ontwikkelingen ratio's leerlingen en fte's
Er is geen meerjaren formatieplan opgesteld momenteel. Dit zal in 2021 gaan gebeuren op basis van de
laatste inschrijvingsronde. Bij de meerjarenbegroting die in november is opgesteld werd uitgegaan van 180
brugklasleerlingen die elk jaar instromen. Voor 2021 zouden er daarmee 1102 leerlingen zijn bij de l
oktobertelling. Momenteel hebben zich in april 2021135 leerlingen ingeschreven voor het schooljaar 20212022. De verwachting is dat dit nog zal oplopen tot 145-150 leerlingen. Het formatieplan voor schooljaar
2021-2022 dat in april 2021 is opgesteld en ingestemd door de MR gaat dan ook uit van 1060 leerlingen per
l oktober 2021 i.p.v. 1102. Uiteraard kan de overgang en het aantal geslaagde leerlingen en zij-instroom
versus zij-uitstroom daar nog invloed op hebben. Momenteel is de verwacht dat daardoor eerder het
leerlingenaantal hoger wordt dan 1060 dan kleiner.
2019

2020

Prognose 2021
Formatieplan 21-22 van april 2021

Leerlingenaantal | 1023
Personele

1043

1060

7

6.2

59,47 *
16,26
82,73

60,35
17,71
84,25

149
17,54
64,15

170,97
17,57
59,87
12,58

bezetting in fte

per 31-12
DIR
OP

6,54
56,57 *

OOP

15,01
78,12

Totaal
Ratio's

Leerlingen/DIR | 156,42
Leerlingen/OP | 18,08
Leerlingen/OOP | 68,15
Leerlingen/totaal | 13,09

12,61

*

Exclusief vervangingen

In paragraaf 5.2 is omschreven hoe met de toekomstige afname van het leerlingenaantal wordt omgegaan.
Uitgangspunt daarbij is een meerjaren (formatie)plan dat inzicht geven in de ontwikkelingen per
sectie/afdeling.

_Q_
ter i((fcntificatie
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Staat van baten en lasten - meerjarenbegroting - november 2020 opgesteld o.b.v. jaarlijkse instroom van
180 leerlingen.

Leerlingen l oktober
Leerlingen aantal T-1 bekostiging

3.1 Rijksbijdragen OCenW
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
Totale baten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totale lasten
Saldo baten en lasten :!»:
Financiële baten of lasten

Realisatie
2019
1023
951

Realisatie

7.652.820
115.863
407.577
8.176.260
5.862.041
122.092
343.298
1.273.742
7.601.173
•-.-iÏ'.575.087
826

8.308.633

2020
1043
1023

Prognose
202~1
1102

1043

Prognose
2022
1031
1102

Prognose
2023
1031

8.538.635
85:62T
483.366
9.107.629

8.883.202

8.349.100

76.321
174.424
8.559.378

90.627
414.529
9.388.358

85.627
387.030

6.583.012

7.178.584

7.415.950

154.126
398.525
1.071.000

173.136
329.300
1.396.369

8.206.663
352.715
275

•PTFl'li

8.821.757
7.146.300

Ï947299
T85350"
336.300
328.800
1.244.988
1.175.336
9.077.389
9.191.537
8.835.986
30.239
196.821
-14.229
-2.000
-2.000
-1500
('i I:»K';Ï?CÏI;5Tï;';'@!SKS 1*^11

Ontwikkelingen tussen november 2020 en april 2021
De meerjarenbegroting is voor het laatst opgesteld en akkoord verklaard door het bestuur in november
2020 bij het vaststellen van de begroting 2021. De meerjarenbegroting gaat uit van een jaarlijkse instroom
van 180 brugklasleerlingen en dat de zij-uitstroom gelijk zal zijn aan de zij-instroom. Inmiddels is gebleken
dat dit in ieder geval voor schooljaar 21-22 niet haalbaar is. Daarom zal op l oktober 2021 vermoedelijk het
hoogtepunt qua leerlingenaantal bereikt worden, echter betreft dit circa 1060 leerlingen in plaats van de
begrote 1102 leerlingen. De afname van het leerlingenaantal per l oktober 2022 zal dus sterker zijn dan
verwacht, en daarmee de bekostiging ook. Het enige voordeel is dat de bekostiging achterloopt op de
personele uitgaven en daarmee in ieder jaar vanaf augustus tot december een voordelig effect kan ontstaan
als er tijdig is afgeschaald in fte. Daarom dienen met name de personele kosten in de gaten te worden
gehouden. Alvast vooruitziend is besloten de medezeggenschapsraad instemming te vragen om voor
schooljaar 2021-2022 een derde jaar met bepaalde contracten mogelijk te maken. Daarop is instemming
verkregen van de MR. In aanloop naar maart 2022 (inschrijvingen voor 2022-2023) wordt een grote analyse
opgesteld rondom de formatie en de (on)mogelijkheden. Tussen maart 2022 en l mei 2022 dient op basis
van het meerjaren formatieplan besloten te worden welke bepaalde arbeidsovereenkomst die reeds 3 jaar
bestaan verlengd kunnen worden.
Ook voor de afschrijvingen en de overige lasten dient tijdig afgeschaald te worden, al zal het effect daarvan
minimaler zijn. Er dienen echter geen meerjarige contracten meer afgesloten te worden die niet af
schaalbaar zijn op basis van de l oktobertelling. Wat betreft de investeringen en afschrijvingen dient met
name bij het opstellen van de (investerings)begroting voor 2022 rekening te worden gehouden met het
meerjaren effect van de afschrijvingen.

Mocht in enig jaar een negatief resultaat ontstaan vanwege het niet tijdig kunnen afschalen van kosten dan
is hiervoor een voldoende buffer aanwezig in het eigen vermogen.
Balans
Activa
Materiele vaste activa
Totale vaste activa

Vorderingen
Liquide middelen
Totale vlottende activa
•llRTFIRf-Wi[ift.t

Realisatie

Realisatie

2019
1.030.768

2020
1.069.677

1.030.768
237.227
795.759

1.069.677
200.034
1.210.034
1.410.068

1.032.986

Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023
1.456.677
1.456.67T

200.000
843.231
.043.231

1.556.677
1.556.677
190.000
866.252
1.056252

.T7

1.656.677
1.656.677
180.000
738.703
928.703
a^s^sn

Passiva

Algemene reserve
Bestemmingsreserve

Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

870.355
23.102
'S93A5T
247.717

1.223.347
23.102

1.273.755
23.102

1.468.576
23.102

1.246.449

1.296.857
230.000

1.491.678

272.685

48.797
873.783

35.851
924.760

23.051
950.000
FKUyU12.Ki

210.000
11.251

900.000
•\i1V*WVf"_

1.452.847
23.102
1.475.949
190.000

9.43)
900.000 /^\
ter i<yentificatfe
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De meerjarenbalans laat een sterke stijging van de activa zien en van het eigen vermogen. De liquide
middelen nemen richting eind 2021 sterk af door de grote investeringen die worden gedaan met name in
groot onderhoud. De langlopende schulden nemen sterk af doordat de lening inzake LED snel is afgelost. De
liquide middelen, vorderingen en schulden blijven naar verwachting na 2021 redelijk constant.

Ondertekening namens het bestuur

J. Bijl

V. L. F. Ku
Voo[ zitt

Vice//oorzitter

1\

/

A. H. G. Verdoom
Secretaris

'room.

Penningmeester

M. Davids
Rector

\

A
/
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Verslag toezichthoudend orgaan
De in 2016 benoemde Raad van Bestuur (RvB) heeft in het kalenderjaar 2020 zich vooral beziggehouden met
het toezicht op de wettelijke verantwoordelijkheden, met het toezicht op de naleving van de code goed
bestuur, met het toezicht op de door de schoolleiding getroffen corona maatregelen en met het toezicht op
de vervanging van de door corona getroffen rector.
Verantwoording wettelijke taken:
a. Goedkeuring van de begroting 2021, jaarrekening 2019, het bestuursverslag 2019, het formatieplan

2020-2021 en het schoolplan 2020-2024.
b. Wettelijke regelgeving in het middelbaar onderwijs gevolgd en nageleefd en implementatie indien
nodig gecorrigeerd.

c. Kennisgenomen 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. Goedkeuring van de benoeming van de externe accountant.
f. Opgetreden als werkgever van het uitvoerend bestuur (benoeming, ontslag, schorsing, vaststelling
beloning).
g. Evaluatie van het uitvoerend bestuur, begeleiding van en toezicht op de vervanging van de rector en
toezicht op de getroffen corona maatregelen.

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 4 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 2020 hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden i.v.m. met de vervanging van de door
corona getroffen rector. Alle geledingen van de school zijn hierbij betrokken geweest. De
benoeming van de plaatsvervangend rector is tijdelijk en wordt in de loop van 2021 geformaliseerd.
•> De volgende personen maken deel uit van het toezichthoudend orgaan(RvB):
V.L.F. Kubatz
voorzitter
J. Bijl
vice-voorzitter
B. Vroom

A.H.G. Verdoom

penningmeester
secretaris

lid gebouw en onderhoud (heeft het bestuur verlaten per 19 juni 2020)
*!* Betaalde en onbetaalde (neven)functies van de bestuurders en toezichthouders zijn vastgelegd in
T.Bogdanovski

het volgende overzicht:

V.L.F. Kubatz

voorzitter

bestuurder Kubatz holding;
bedrijfsadviseur

J. Bijl

vice-voorzitter

Head B2B Fuel 7 Lubes

B. Vroom

A.H.G. Verdoom

penningmeester
secretaris

T.Bogdanovski

gebouw en onderhoud

Lio stagiaire Sg. Spieringshoek
gepensioneerd
senior consultant Royal

EG Group

HaskoningDHV
<* Situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang zijn gewogen en er is zorgvuldig gekeken naar de
manier waarop hiermee is omgegaan.
*> 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. Tevens
heeft er een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden waarbij het functioneren van elke bestuurslid aan
de orde is gekomen, zowel individueel als in samenwerking met de andere bestuurders.

Zl
ter ideyltificatie
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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 2019. Hierbij dient vermeld te worden dat het Laurens Lyceum
formeel (nog) geen lid is van de VO-Raad.
In 2018 en 2019 zijn de protocollen grotendeels gereed gemaakt, die een vereiste zijn om lid te
worden van de VO-raad. Momenteel dient de klokkenluidersregeting nog gepubliceerd te worden en
wordt de integriteitscode herschreven en verrijkt.
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 sectieleiders
overleg 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 school
verstrekt informatie aan de aanleverende basisscholen.

Ondertekening namens de toezichthouder

V. L.F. Kubatz

J. Bijl

Voorzitter

Vi

r

/

A. H. G. Verdoom

B. Vroom

Secretaris

Penningmeester

a^
<
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
En vergelijkende cijfers 2019. - na verwerking resultaatbestemming -

€

31-12-2020
€

€

31-12.2019
€

1 ACTIVA
1.1 Vaste activa
1.1.2 Materiële vaste activa

1.069.677

1.030.768
1.069.677

Totaal vaste activa

1.030.768

1.2 Vlottende activa
1.2.2 Vorderingen
1.2.4 Liquide middelen

200.034
1.210.034

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

237.227
795.759
1.410.068

1.032.986

2.479.745

2.063.754

2 PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen

2.3 Langlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

1.246.449
272.685

893.457
247.717

35.851
924.760

873.783

48.797
2.479.745

2.063.754

ter identificatie
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
En vergelijkende cijfers 2019

€

2020
€

2019

Begroot 2020

€

€

€

€

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Overheidsbijdragen en
-subsidies overige overheden

3.5 Overige baten

7.987.186
80.602

7.652.820

76.321

174.424

340.500

407.577

8.308.633

8.559.378

Totaal baten

4

4.1
4.2
4.3
4.4

8.408.288

8.176.260

Lasten
Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten
Overige lasten

6.583.012
398.525

6.208.160
128.418
683.000

1.071.000

1.368.500

154.126

Totaal lasten
Sa/do baten en lasten

6
6.1

115.863

5.862.041
122.092
343.298
1.273.742

8.206.663

8.388.078

7.601.173

352.715

20.210

575.087

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Sa/cfo financiële baten en lasten
Totaal resultaat

275

826
275
352.990

826
20.210

575.913

(Voorstel) bestemming van het resultaat
Een (Voorstel) bestemming van het resultaat is opgenomen na de toelichting op de te onderscheiden posten van de staat
van baten en lasten.

/^1
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KASSTROOMOVERZICHT 2020
En vergelijkende cijfers 2019
2020

Ref.

€

2019

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
352.715

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo
baten en lasten)
Aanpassingen voor aansluiting
bedrijfsresultaat:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

4.2
2.2

154.126
24.968

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met
het bedrijfsresultaat
Veranderingen in werkkapitaal:
1.2.2-/-1.2.2.14
- Vorderingen
1.2.3
- Effecten
2.4-/-2.4.18
- Kortlopende schulden

122.092
21.894
179.094

36.630
50.997

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

6.1.1-/-1.2.2.14

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

1.1.1
1.1.2
1.1.3

87.607

-187.287

619.416

531.786

839

884

620.255

532.670
-424.890

-193.035
43.080
-193.035

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden

143.986
8.593
-195.880

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal

Ontvangen interest

575.087

2.3
2.3

-381.810

48.797
-12.945

Totaal kasstroonn uit financieringsactiviteiten

-12.945

48.797

414.275

199.657

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

2020
€

€

795.759
414.275

2019
€
596.102
199.657

1.210.034

795.759

Jl.
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GRONDSLAGEN 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
warden 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.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.
Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
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, hliervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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.

^L
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Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven.
Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.
Categoric

afschrijvingstermijn in
maanden

Gebouwen
Terreinen
Installaties
Kantoormeubilair en inventaris
Schoolmeubilair en inventaris

Huishoudelijke apparatuur en machines
Onderwijskundige apparatuur

ICT

afschrijvings-

activeringsgrens in €

percentage per
jaar

120-480
180
120-140
180

3-10%
o
5-10%
6,67%

1.500
1.500
1.500
1.500

180
60
60
36-120

6,67%-10%
20,00%
20,00%
10-3,33%

1.500
1.500
1.500
1.500

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(s) en bestemmingsreserve(s) en/of -fonds(en).
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door
het bestuur is aangebracht.
Omschrijving

Doel

- Algemene reserve privaat

Leerlingenactiviteiten

Beperkingen

EUR
23.102

geen

De bestemmingsfondsen zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door derden
is aangebracht.
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.
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Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente
welke voor eind 2020 wordt bepaald. De berekening is als volgt: Rekenrente = Wettelijke rente (bron:
DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).
Bij een negatieve uitkomst van de rekenrente zal deze op nul worden gesteld.
Voor 2020 wordt er gerekend met een rekenrente van 0,00%. Waarbij de waarde voor de wettelijke
rente vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70% is.
Jybileumuitkerincien

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.
Voorziening 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 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.
Langdurig zieken

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van
langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.
Overige voorzieningen

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van
de voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden
warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten
zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd
worden onder vooruitontvangen investeringssubsidies.
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 aangesloten bij het ABP.De
belangrijkste kenmerken van deze regelingen zijn:
pensioengevende salarisgrondslag is middelloon
er heeft in 2020 geen indexatie plaatsgevonden
de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2020 93,20%
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

hlet 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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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.1.2 Materiële vaste activa

1.1.2.1 1.1.2.2
Gebouwen Terreinen

1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5
Inventaris en Overige Vaste
apparatuur materiële bedrijfs-

1.1.2.6
Niet aan de Totaal

bedrijfsuit- materiële
vaste activa activa in
oefening vaste activa
uitvoering en dienstbare
vooruit- MVA

betalingen

€

€

€

€

€

€

€

Stand per 01-01-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
877.177

1.158.527

2.035.704

404.533

600.404

1.004.937

472.644

558.123

1.030.767

104.399
-196.046
62.477

88.637
-480.006
91.649

193.036
-676.052
154.126

196.046
41.922

480.006
-3.012

676.052
38.910

785.530

767.158

1.552.688

270.964

212.047

483.011

514.566

555.111

1.069.677

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Cumulatieve herwaarderingen
Materiële vaste activa
er 01-01-2020
Verloop gedurende 2020
Investeringen
Desinvesteringen

Afschrijvingen
Afschrijvingen op desinvesteringen
Mutatie gedurende 2020

Stand per 31-12-2020
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Cumulatieve herwaarderingen
Materiële vaste activa

er 31-12-2020
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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS
1.2 Vlottende activa
1.2.2

Vorderingen
€

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen
1.2.2.7 Ouders, studenten, deelnemers en cursisten

31-12-2020
€
5.816
16.040

€

31.12.2019
€
41.994
41.970

21.856

Subtotaal vorderingen
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.14 Te ontvangen interest
1.2.2.15 Overige overlopende activa

83.964

70.802

53.985

242
107.134

805
98.473

Overlopende activa

178.178

Totaal Vorderingen

200.034

153.2B3
237.227

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

Liquide middelen

€
1.2.4.1
1.2.4.2

Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen
Totaal liquide middelen

31-12-2020
€
856
1.209.178

€

31-12-2019
€
5.643
790.116

1.210.034

795.759
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2 Passiva

2.1 Eigen vernnogen

Stand per
01.01.2019

2.1.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.3 Bestemmingsresen/es (privaat)
Totaal Eigen vermogen

2.2 Vooiïieningen

Stand per
01-01-2020

T

Resultaat
2019

T

~e

Overige
mutaties

T

31-12-2019

Stand per
01-01-2020

T

T

Stand per

Resultaat Overige Stand per
2020 mutaties 31-12.2020

'€~€~e

294.442
23.102

575.913

870.355
23.102

870.355
23.102

317.544

575.913

893.457

893.457

Dotatie 2020

Onttrek-king
2020 Vrijval 2020

T

~e

f

Rente

mutatie*

T

352.992

~ _ 1,246.449
Bedrag
<1 jaar

Stand per
31.12.2020

1.223.347
23.102

"e~~e

Bedrag 1 t/m
5 laar

Bedrag

>5j
"€~e

2.2.1 Personele

voorzieningen

247.717

51.912

7.941

19.003

272.685 37.628

211.384

23.673

247.717

51.912

7.941

19.003

272.685

211.384

23.673

Totaal

Voorzieningen

37.628

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele
voorzieningen

Stand per
01-01-2020

T

Dotatie 2020

T

Onttrek-king
2020 Vrijval 2020
€
€

Rente
mutatie*
€

Bedrag 1 t/m Bedrag
Sjaar >5j

^

~€

2.2.1.2 Veriofsparen en
sabbatical leave

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen

61.431
67.218

51.912
7.941

2.230

113.343
57.047

13.806
3.768

99.537
33.421

19.858

16.773

102.295

20.054

78.426

3.815

19.003

272.685

37.628

192.715

23.673

2.2.1.5 Werkloosheids-

bijdragen

119.068

Totaal personele
voorzieningen

247.717

7.941

51.912

* bij netto contante waarde
2.3 Langlopende schulden

Aangega-ne

Stand per lening in Aflossing in Stand per

Looptijd

OK1.2020 2020 2020 31-12-2020

> 1 laar

€
2.3.7.5 Voonjitontvangen investeringssubsidies
Totaal Overige langlopende schulden

2.4 Kortlopende schulden

€

"€

T

48.797

12.946

35.851

48.797

12.946

35.851

31-12-2020
€

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
2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW
2.4.16 Vooruit ontvangen bedragen
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen
2.4.19 Overige overlopende passiva
Overlopende passiva
Totaal Kortlopende schulden

27.940 0,000%

31-12-2019

^
118.410
255.495
81.413
9.303

7.514

443.315

Subtotaal kortlopende schulden

7.911

27.940

€

55.763
294.961
85.077

Looptijd Rente per> 5 jaar cei

"e

103.992
111.179
200.924
65.350

464.621
22.801
111.988
183.708
90.664

481.445
924.760

409.1ei

_ 873.782
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.
Nummer

Omschrijving

Verslagjaar Start

Eind

Looptijd

Per

Bedrag tot

in mnd

maand

l jaar

Bedrag
1-5 jaar

Bedrag

Bedrag

na 5

totaal

jaar

l

150.000

1-12021

31-122022

24

7.704

92.448

184.895

184.895

330.000

16-32020

16-32022

24

27.500

330.000

330.000

330.000

DVE P, gas en
elektra Voorhout

23.000

1-1-

31-122025

60

4.584

55.000

220.000

275.000

Jan Snel

61.100

2021
27-7-

27-7-

60

5.092

61.100

91.650

91.650

Beercoo,

schoonmaak
2

Van Dijk,
leermiddelen

3
4

2018

2023

5

Enver, SMW

17.000

1-12021

31-122021

12

1.416

17.000

17.000

6

LMC, BPO

20.000

1-12018

31-12-

48

1.666

20.000

20.000

2021
1-4-

60

2100

25.200

6.300

31.500

51

3600

43.200

115.200

158.400

36

994

11.928

4.970

16.898

36

1.087

13.044

8.696

21.740

7

8
9

10

Van Vliet, Afval
Ricoh, printers
Volgroen, LED
DWEICT

25.200

1-42017

43.800

1-6-

2022
1-9-

11.928

2020
21-5-

2024
21-5-

2019

2022

1-9-

31-8-

2019

2022

13.044

11

Rent Company

3.300

1-102018

30-92022

48

275

3.300

2.475

5.775

12

2.773
Simulise,
leerlingenportfolio

1-82020

31-7-

36

555

6.656

10.539

17.197

2023

Op het ministerie van Onderwijs, Cultuur 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 vakantiegeld-aanspraken en de over de maand december door het bevoegd
gezag verschuldigde afdracht pensioenpremies en loonheffing en sociale lasten verbonden aan de
salarisbetalingen, met een maximum van 7,5 % van de reguliere personele bekostiging. Per 31 december
2020 bedraagt deze vordering € 497.146 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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TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
3 Baten

3.1

2020

Rijksbijdragen
€

3.1.1 Rijksbijdragen
3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW

2019

Begroot 2020

€

€

7.343.132

€

€

7.103.187

€

6.666.483

7.343.132 7.103.187 6.666.483

Totaal Rijksbijdrage
3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW

867.470 792.430 903.067

Totaal Rijksbijdragen

867.470

792.430

903.067

98.032

91.570

83.270

8.308.634

7.987.187

7.652.820

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen

rijksbijdrage SWV
Totaal Rijksbijdragen

3.2
3.2.2

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

2020

€

€

2019

Begroot 2020

€

€

€

€

Overige overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en

Gemeenschappelijke Regelingen

76.321

- bijdragen en -subsidies

Totaal Overige overheidsbijdragen en

3.5

80.602

115.863

- subsidies overige overheden

76.321

80.602

115.863

Totaal overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

76.321

80.602

115.863

Overige baten

€
3.5.5 Ouderbijdragen
3.5.9 Catering
3.5.10 Overige
Totaal overige baten

2020
€

2019

Begroot 2020

€

€

€

339.000
1.500

151.351

1.548
21.524
174.423

€
370.120
675
36.782

340.500

407.577
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4

Lasten

4.1 Personeelslasten

€

2020
€

2019

Begroot 2020

€

€

€

€

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

4.500.660 1 4.280.715
826.000 O 790.727
658.000 O 651.146

4.865.220
894.820
715.159

Totaal lonen, salarissen, sociale
lasten en pensioenlasten

6.475.199

4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.3 Overige

32.909
402.079

5.984.660
15.000
208.500

5.722.588
24.812
298.795

434.998 223.500 323.607

Totaal overige personele lasten
4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel
4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel

327.176 - 184.155
184.155

327.176

Af: Ontvangen uitkeringen

6.564.342

personeel Totaal personele lasten

6.208.160

5.862.040

Gemiddeld aantal werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 112 in 2020 (2019:109). Hieronder is de onderverdeling te vinden
van het gemiddeld aantal werknemers.

Bestuur / Management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

2020

2019

4
83
25

4
83
22
112

Totaal gemiddeld aantal werknemers

4.2 Afschrijvingen
€

2020
€

109

Begroot 2020

€

€

€

2019
€

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste

154.126

activa

4.3 Huisvestingslasten
€

4.3.1 Huur
4.3.2 Verzekeringen
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)
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

128.418

122.092

154.126

Totaal afschrijvingen

2020
€

128.418

122.092

Begroot 2020

€

€

€

2019
€

3.580

2.500

958
45.976
60.561
216.019
31.538

55.000
72.500
185.000

178.522

32.000

31.513

4.051

239
51.283
70.863

300.000
36.000

39.894

398.526

6.827
683.000

343.298

_A
ter identificatie
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4.4

2020

Overige lasten
€

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5

€

€

113.122
12.683

137.000

Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Overige

628.632
316.563

620.000
600.000

Administratie en beheerlasten

€

122.978
12.127
616.973
521.665

11.500

1.368.500

1.071.000

Totaal overige lasten

2019
€

Begroot 2020

€

1.273.743

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

€

2020
€

Begroot 2020

€

12.595

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening

€

€

20.000

2019
€

19.718
2.260-

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden

4.4.1.1.3 Fiscale advisering
4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten

12.595

20.000

22.078

De accountantskosten zijn in 2020 fors lager, door vrijval accountantskosten 2019.
Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor
Alle hierboven opgesomde werkzaamheden 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 hetfacturenstelsel.

6 Financiële baten en lasten

2020

6.1 Financiële baten

€
6.1.1 Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Totaal financiële baten

€

2019

Begroot 2020

€

275

€

€

€
826

275

826

_^
ter iflenfifii
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

€
2.1.1 Algemene reserve (publiek)
Totaal resultaat

Resultaat 2020
€
352.990
352.990

4ter idefitificatie

a.

VAN REE ACË0UNTANTS
ACË0L

Jaarrekening 2020
784S2 / Stg. voor Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam, te Rotterdam

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die hier dienen te worden toegelicht.

/^
ter ide/itificatie
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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

2020 zetel teiten

Koers VO Stichting Rotterdam 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

^-1
i

ter idqhtificatie
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VERANTWOORDING SUBSIDIES

De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.
G1 Verantwoording van subsidies zander verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)
Toewijzing
Omschrijving

Prestatie is ultimo 2020 conform subsidiebeschikking

Kenmerk Datum

Subsidie voor studieverlof
Subsidie voor studieverlof

1007627-1
1091441-1

geheel afgerond

23-07-2019
28-08-2020

niet afgerond

Ja

x

Internationalisering funderend
IF020015
24-06-2020
onderwijs
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020IOP2-78482-VO 16-10-2020
2021

x

Nee

x

Nee

x

Nee

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G2-A Aflopend ultimo 2020
Omschrijving | Kenmerk

Datum

Bedrag van
toewijzing

Overige
Eigen
ontvangsten ontvangsten bijdrage
Subsidie

Totale
Saldo per
kosten per 31-12-2020
31-12-2020

Niet van

toepassing

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Kenmerk

Datum

Bedrag van
toewijzing

Ontvangsten

Subsidie

per 1-1-2020

ontvangsten

in 2020

Eigen
Overige
ontvangsten bijdrage
in 2020
in 2020

Lasten

in 2020

Saldo per
kosten per 31-1231-122020
2020
Totale

Niet van

toepassing

r\

ter idrfnjtificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2020

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 worden

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 )
het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.
eze 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:

2020

Gemiddelde totale baten
Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten
Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren

4
1

Totaal aantal complexiteitspunten

7

Bezoldigingsklasse
Bezoldigingsmaximum

2
c
€ 143.000

Afwijkende bezoldiging
Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2020.

/^
ter idfentificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2020

1a. Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e
maand van de functievervulling
De volgende leidinggevend topfunctionarissen met afzonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de
functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden
aangemerkt, zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Naam

Mevr. M.M. Davids

Functiegegevens (2020)
Functie(s)

Rector

Aanvang functie

01-01
31-12

Afloop functie

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1,000
Ja

Dienstbetrekking

Bezoldiging (2020)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding

93.123
15.786
108.909

Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald
en nog niet terugontvangen
bedrag
Bezoldiging

N.v.t.
108.909

Individueel toepasselijk
143.000

bezoldigingsmaximum
Het bedrag van de overschrijding

N.v.t.

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

N.v.t.

Gegevens (2019)
Functie(s)

Rector

Aanvang functie
Afloop functie
Omvang dienstverband (als

01-01
31-12

deeltijdfactor in fte)

1,000
Ja

Dienstbetrekking
Beloning plus belastbare

onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk

86.196
14.988
101.184
101.184

bezoldigingsmaximum

138.000

r\
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WNT-VERANTWOORDING 2020

Ib. 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.
Toelichting

/^
ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2020
1c. Toezichthoudend topfunctionaris
Niet van toepassing, er zijn geen toezichthoudend topfunctionarissen

•Pr
ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2020
1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van €
1.700 of minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.
Naam

Functie

DeheerV.LF. Kubatz

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris

De heer J. Bijl
De heer A.H.G. Verdoom
De heer B. B.A. Vroom

De heer T. Bogdanovski

Lid
Lid

A.
ter identificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2020
1e. De totale bezoldiging van meer dan € 1.700 voor een topfunctionaris, voor alle functies bij het
bevoegd gezag en eventuele aan het bevoegd gezag gelieerde rechtspersonen

Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4
jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een of meerdere functies bij het bevoegd gezag of aan het bevoegd
gezag gelieerde rechtspersonen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

r\
ter id^htificatie
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WNT-VERANTWOORDING 2020
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepassing, er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun
voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een totale bezoldiging van meer dan €
1.700 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.

Zl
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WNT-VERANTWOORDING 2020
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is
Niet van toepassing,er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen inclusief
degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, met een
bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.

^
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WNT.VERANTWOORDING 2020

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
Niet van toepassing, er zijn geen topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt, waaraan een uitkering is verstrekt.

^
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WNT-VERANTWOORDING 2020
3. Niet-topfunctionarissen boven de norm
Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven
het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

^
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Stg. voor Rooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs te
Naam: Noordelijk Rotterdam
Rechtsvorm: Stichting
Zetel: Rotterdam
KvK nummer: 002767284

Adres: Voorhout 100, 3055 ES Rotterdam
Telefoon: 010-4180470

E-mailadres: administratie@laurenslyceum.nl
Internetsite: www.laurenslyceum.nl
Contactpersoon: M.Davids
Bestuursnummer: 78482
BRIN-nummers: 02UG

Laurens Lyceum

_c_
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VAN REE ACCOUNTANTS

Jaarrekening 2020

784S2 / Stg, voor Flooms-Katholiek Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam, te Rotterdam

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT
Bestuurder(s)
Reden niet ondertekend/

Naam

Plaats

De heer V.L.F. Kubatz Rotterdam

Datum Ondertqkipnd Ondertekening

14 4k

}

^

De heer A.H.G Verdoom Rotterdam

i

De heer J. Bijl
Rotterdam

De heer B.B.A. Vroom Rotterdam

<

Mevrouw M.M. Davids Rotterdam
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OVERIGE GEGEVENS
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STATUTAIRE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Er is statutair niets geregeld inzake de bepaling van het resultaat.

/^,
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het intern toezichthoudend orgaan van Stichting voor Rooms-Katholiek

Leidse Schouw 2

2408 AE Alphen aan den Rijn
Postbus 352
2400 AJ Alphen aan den Rijn

Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs voor Noordelijk Rotterdam
T (0172)782130

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

KvK nr. 64599892

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;
zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten
rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1.
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en

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

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020
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 Hoger 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).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.

Van Ree Accountanis is een handelsnaam van Van Ree Accountants West BV.

Op a', onze diensten zijn de SRA-Algemene vüorwaarden van toepassing die gedeponeerd zijn onder nLimmer 40481490 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht
Op verzoek v.'orcien deze kosteloos toege-?onden,
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Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. 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 2020 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

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020 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 in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.2.2 'Bestuursverslag' van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2020.
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
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jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,

zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 'Referentiekader' van het
Onderwijscontroleprotocol OCW 2020. 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.
Het 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
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 2020,

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,
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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
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.
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Wij communiceren met het intern toezichthoudend orgaan 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, 21 juni 2021
Van Ree Accountants

w.g.

mr.drs. G.J. de Jong RA

