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l Voorwoord
Ouders, leerlingen en de onderwijsinspectie geven aan dat het onderwijs op onze scholen goed voor
elkaar is. De kwaliteit en continuïteit van het onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onze
medewerkers zijn zich daar iedere dag van bewust en werken er hard aan die kwaliteit vast te houden
en waar nodig te verbeteren.
De demografische krimp leidt tot een forse afname van het aantal leerlingen in 2018 en 2019. Door de
krapte op de arbeidsmarkt en het anticiperen op de krimp, heeft de afname van leerlingen geen grote
personele of financiële knelpunten opgeleverd. Naar verwachting hebben we de grootste krimp nu
gehad en verwerkt en zullen we in de komende jaren stabiliseren qua leerlingenaantal en
personeelsformatie.

In 201 9 namen wij deel aan diverse projecten. Vanuit de Economie Board van de Duin- en Bollenstreek
dragen we bij aan de versterking van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de binding van onze
scholen en

leerlingen aan de regio. De ontwikkelingen rond Sterk Techniek Onderwijs zetten onze vmbo's beter
op de kaart voor het primair onderwijs en bedrijven. De opening en in gebruik name van de techniek hotspots
in Voorhout en Hillegom zijn daarvan mooie illustraties. De samenwerking tussen MBO Rijnland en
de KTS bij het aanbieden van niveau 2 MBO onderwijs in Voorhout, krijgt navolging in Hillegom, waar
hier samen met het NOVA College wordt gewerkt aan het aanbieden van MBO beroepsonderwijs.
Het project "regionale aanpak lerarentekort" is een voorbeeld van regionale samenwerking op het
gebied van de arbeidsmarktproblematiek. Door samenwerking tussen scholen en stichtingen in de
Duin- en Bollenstreek en Leiden, willen we als regio aantrekkelijk en goed vindbaar zijn voor
potentiële docenten. De versterking van de relatie met het primair onderwijs krijgt onder andere
vorm door het aanbieden van masterclasses en speciale arrangementen in onze schoolgebouwen
voor leerlingen in de groepen 6,7 en 8 van het primair onderwijs.

Op directieniveau was er een wijziging: de rector van Fioretti College Lisse besloot een andere uitdaging aan
te gaan na de zomervakantie. Als interim oplossing werd gekozen voor een duo rectorschap van de twee
conrectoren.

Na vanaf 2004 verbonden te zijn geweest met de Stichting Fioretti Teylingen, eerst als bestuurslid, later als
voorzitter van de Raad van Toezicht, gebood het rooster van aftreden dat de heer H. Westerhof per 31
december 2019 de raad van toezicht moest verlaten. Hij is opgevolgd door de heer D. Wijbenga.
Al met al was 201 9 voor ons een goed jaar, met bestendiging van kwaliteit en ontwikkeling waar
nodig. In dit bestuursverslag vindt de lezer een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 201 9,
ik hoop dat u er met plezier kennis van zult nemen.
Kees Vreugdenhil

Voorzitter College van Bestuur
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2 Visie en besturing
2.1 Visie
HET FIORETTI TEYLINGEN DNA

Hoger doel van ons als netwerk, bestaansgrond, essentie van de stichting:
ledere school binnen Stichting Fioretti Teylingen steunt haar leerlingen bij het vinden van een waardevolle
plek in de maatschappij. Binnen de stichting Fioretti Teyl/ngen vormen de scholen een netwerk en zijn zij
erop uit elkaar sterker te maken.

Gewaagd doel, ultieme droom die ons inspireert, wat ons bindt, waar we het voor doen:
ledere leerling werkt gericht aan zijn of haar toekomst.
Kernwaarden, onze diepgewortelde overtuigingen, wat we goed of wenselijk vinden:
Oprecht, Doortastend, Vrolijk, Betrokken.
Kernkwaliteiten, waar blinken wij in uit, wat zijn onze sterktes, onze passies, ons succes:
1. Wij bieden perspectief voor alle leerlingen
2. Wtf zijn professioneel in al onze geledingen
3. Wij hebben scholen met een duidelijk profiel

Wotier

waagd
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Waarheen gun w(j
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Waarin blinken wij uit?

Bron: visievierluik adviesbureau &samhoud, 'Kus de visie wakker'
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2.2

Besturing

2.2.1 Juridische structuur
Bestuur

Het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen is het bevoegd gezag van het Teylingen College en het Fioretti
College.
Het adres van het secretariaat van het bestuur is:
Stichting Fioretti Teylingen
T.a.v. bestuurssecretariaat

Postbus 200
2215ZL VOORHOUT

Bezoekadres: Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout
Telefoon: 0252 - 433491
Email: secretariaat@Stichtinafiorettitevlinaen.nl

Inschrijfnummer KvK 41198151

2.2.2 Interne organisatiestructuur

Stichting Fioretti
Tcyfingen
Raad van Toettcht

StichtirtFioretti
Teytingwi
Bestuurder

Controller

Bestuurs'
secretariaat

I

Teylmgcn Collect
KT5 voorhout

Teylingcn College
>u i n;igt OegstBttStl

Teyltngen College
Lecuwenftorst

;iorettiCoWeteUs

Noor<twi^(crtiout

Fiorcttt College
Millegom

Bedrijfe»oering

De directie van de stichting bestaat uit de bestuurder, vijf lokatiedirecteuren en de directeur bedrijfsvoering.
De hieronder genoemde ISK wordt door de directeur van de KTS aangestuurd.
Tevlinaen College Duinziat

Schooltype: mavo volgens de ivo-werkwijze en havo-instroom
Wijttenbachweg 23, 2341 VX OECSTGEEST
Fioretti College Hi/leaom

Schooltype: vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en mavo,
onderbouw havo (leerjaar 1, 2 en 3).
Profielen: BWI (Bouwen, wonen en interieur), PIE (Produceren, installeren en energie), MT (Mobiliteit en
transport), ZW (Zorg en Welzijn), DP (Dienstverlening en producten), EO (Economie en ondernemen).
Van den Endelaan 5a, 2182 ES Hillegom
Fioretti College Lisse
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Schooltype: gymnasium, atheneum, havo en mavo
Sportlaan 3, 2161 VA LISSE
Tevlinaen College KTS

Schooltype: Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en Technomavo.
Vakcollege voor HBR ( Horeca, bakkerij en recreatie), PIE, voorheen metaal-elektro
(Produceren, installeren en energie) en BWI ( Bouwen, wonen en interieur).
Leidsevaart 4, 221 5 RE VOORHOUT
Tevlinaen College Leeuwenhorst

Schooltype: mavo, havo, atheneum en gymnasium
Langelaan 1, 2211 XT NOORDWIJKERHOUT
ISK internationale Schakelklas)

De ISK is voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die woonachtig zijn in de Duin- en Bollenstreek. Deze
leerlingen zijn korter dan 2 jaar in Nederland en zij spreken de Nederlandse taal niet of onvoldoende om in te
kunnen stromen in één van de scholen uit het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek.
Per december 201 9: Heereweg 455, 2161 DC Lisse
Postadres voor alle scholen: Postbus 200, 221 5 ZL VOORHOUT
Grondslag: Rooms-Katholiek

Brinnummers: OOUZ (Fioretti College) - website: www.fioretti.nl
02KB (Teylingen College) - website: www.tevlinqen-college.nl
Website van de stichting: www.stichtingfiorettiteytinqen.nl

2.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Onderwerpen besproken door Bestuur en Directie in 201 9
Door directie en bestuur is in 2019 tweewekelijks vergaderd. Aan de orde kwamen o.a. de volgende
onderwerpen:
Migratie van Microsoft omgeving naar G-suite omgeving;
Het instellen van stichtingbrede werkgroepen voor bijv. onderzoek naar budgetteringsmogelijkheden
per school, onderwijsaanbod per school;
Het aangaan en verstevigen van contacten met de basisscholen in onze omgeving;
Passend onderwijs;
Materiële bezuinigingen;

Diverse zaken rond de AVG waaronder vaststellen verschillende beleidsstukken en bewustwording
van medewerkers;

Gebruik van VO-content, digitaal lesmateriaal: Leeuwenhorst als pilot;
Portefeuillehouderschapvan de directieleden;
Professionalisering afdeling bedrijfsvoering;
Ouderbijdragen - bekijken of deze afgeschaft kunnen worden;
Handelingsgericht werken - stichtingsbreed project waarin ook dyslexiebeleid is meegenomen;
Jonge mantelzorgers;
Functiemix;
CAO-ontwikkeltijd;
Verzuimtrainingen;

Herijking strategisch beleidsplan;
Professioneel statuut;

Project Regionale Aanpak Lerarentekort;
Schoolopleiders: hebben 2x een presentatie verzorgd aan de voltallige directie;
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Subsidie techniekgelden;
Overgang naar nieuwe manier van begroten volgens model van Capisci;
Aanschaf en plaatsing zonnepanelen op de scholen;
Scholingstraject nieuwe teamleiders;
Jaarlijkse risico-inventarisatie;
Nieuwe websites van de scholen en de stichting;

Project Onderwijs- en arbeidsmarkt (samen met andere VO-scholen, MBO, economie board);
Functiebouwwerk;

Implementatie rookvrij schoolterrein;
Huisvestingsplannen;
Begroting;

Aanbesteding leermiddelen;
Devices voor leerlingen.

2.2.4 Overheidsprioriteiten
In paragraaf 5.2 waarin de locaties verslag doen is veel gemeld over zaken met raakvlakken aan
overheidsprioriteiten, zoals de aanpak van achterstanden, laaggetetterdheid (ISK), overgang van vmbo naar
mbo, overgang van vmbo naar havo, techniekonderwijs.
2.2.5 Maatschappelijke aspecten
Passend onderwijs: Op diverse locaties worden activiteiten ondernomen om het onderwijs nog meer aan te
laten sluiten bij de capaciteiten en behoeften van de leerling. In paragraaf 5.2 is dat bij voorbeeld bij locatie
Fioretti Hillegom goed verwoord.
Allocatie van middelen naar schoolniveau: De verdeling van middelen is gelijk aan de middelen die de
scholen zouden ontvangen indien ze zelfstandige eenheden zouden zijn. Het fusievoordeel wordt gebruikt
om een deel van de bedrijfsvoerings- en bestuurskosten af te dekken. De resterende overall-kosten worden
verdeeld op basis van leerlingenaantallen.
Strategisch personeelsbeleid: dit wordt behandeld in paragraaf 5.1, VMBO-techniek en Toetsing en
examinering komen aan bod in paragraaf 5.2.

2.2.6 Samenwerkingsverbanden
Het Samenwerkingsverband V(S)0 Duin- en Bollenstreek is een stichting waarbij 8 schoolbesturen zijn
aangesloten met 1 8 vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 is een stichting waarbij 12 schoolbesturen zijn
aangesloten met totaal 26 vestigingen van de scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs in Leiden e.o.

2.2.7 Ontwikkelingen met betrekking tot verbonden partijen
Ontwikkelingen van het samenwerkingsverband Duin- en bollenstreek in 2019:
Het bestuur van het Samenwerkingsverband V(S)0 Duin- en Bollenstreek heeft in 2019 de specifieke vorm
van opting out, namelijk populatiebekostiging voortgezet. Hiermee kiest het Samenwerkingsverband ervoor
om helemaal niet meer te indiceren voor LWOO. Het Samenwerkingsverband verdeelt de middelen over
groepen leerlingen op basis van een verdeelsleutel aan de vmbo-scholen binnen het Samenwerkingsverband
met een LWOO-licentie. De scholen kunnen hieruit ondersteuning voor groepen leerlingen organiseren en
betalen.

Daarnaast is in 201 9 door het bestuur nagegaan hoe de governance binnen het Samenwerkingsverband goed
geregeld kan worden. Vanuit de besprekingen heeft het bestuur besloten een onafhankelijk bestuurslid te
benoemen met als speciale taak de governance binnen het bestuur te bevorderen. Tot een benoeming is het

echter niet gekomen, omdat de directeur van het Samenwerkingsverband te kennen heeft gegeven zijn
werkzaamheden voor het Samenwerkingsverband te zullen stoppen per 1 september 2020. Het bestuur is
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naar aanleiding daarvan gestart met verkenningen naar een nieuwe organisatievorm in samenwerking met het
Samenwerkingsverband PO.
De aanpak van thuiszittersprobtematiek heeft in 2019 extra aandacht gekregen door specifieke
informatiebijeenkomsten en trainingen van aanpakmethodieken. Voorts is een ontwerp gemaakt om
gedifferentieerd achterliggende redenen van thuiszitten in kaart te brengen. In dit verband wordt
samengewerkt met gemeenten, aangezien leerplicht enjeugdhulp veelal betrokken zijn bij problematiek met
betrekking tot thuiszitten.

Het Samenwerkingsverband heeft op basis van de resultaten van een pilotonderzoek een wijziging
aangebracht in de aanvraag- en behandelprocedure met betrekking tot preadviezen en
ToelaatbaarheidsverklaringfTLV)-aanvragen. Door de deskundige van de school van herkomst te betrekken
bij de behandeling van de TLV-aanvraag en ter plekke te bepalen of een TLV van toepassing wordt geacht en
voor welke categorie en duur, verloopt de procedure efficiënter en doelmatiger en zijn bureaucratische en
administratieve handelingen verder teruggedrongen.

Eén van de zes scholen valt buiten de duin- en bollenstreek en krijgt middelen van het
samenwerkingsverband passend onderwijs VO 2801 .
2.2.8 Bestuurders en nevenfuncties
Nevenfuncties bestuurder in 2019

Voorzitter Raad van Toezicht SKOS (Kinderopvang Haarlem en Kinderopvang Spaarndam) - inmiddels is de
naam gewijzigd in Hero Kinderopvang
Lid Raad van Toezicht De Windroos Amstelveen

Voorzitter Raad van Toezicht Rijswijkse Kinderopvang
Nevenfuncties leden RvT
Mevrouw M. van de Akker - lid RvT

advocaat en legal counsel van de vereniging Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie
(NOGEPA) te Den Haag;
secretaris van de Legal Committee van NOGEA te Den Haag;
lid van de legal committee van de International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) te Londen

(UK);
advocaat en legal counsel van de vereniging Nexstep te Den Haag;
secretaris van de Raad van Commissarissen van Nexstep te Den Haag;
lid van de Regulatory Committee van Nexstep te Den Haag;
lid van de Multi Stakeholder Group van het Extractive Industry Transparency Initiative (NL-EITI) te Den
Haag;

De heer M. Bogerct - lid RvT en voorzitter auditcom missie
Directeur/bestuurder Habeko Wonen;

Penningmeester Directeurenkring kleine corporaties Zuid-Holland
Vanaf 1 augustus 2018 lid van de RvT van de Stichting Montessori Onderwijs Zuid Holland.
Penningmeester Holland Rijnland Wonen
De heer P. Bron string - vicevoorzitter- lid remuneratiecommissie
Lid college van bestuur Jong Leren, stichting voor confessioneel basisonderwijs;
Lid bestuur stichting onderwijsverzamelgebouw De Golf
Mevrouw K. Grootendorst - lid RvT
Strategisch adviseur Compliance DUO;

Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting SIPOR
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De heer H. Westerhof- voorzitter RvT, lid auditcom missie en voorzitter rem u neratieco m missie
Voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur Anthos;
Voorzitter van het Bestuur Bloembollen van Anthos;

Voorzitter van het Bestuur Boomkwekerijproducten Anthos.
Voorzitter van de Stichting iBulb;
Voorzitter van de Stichting Afzetbevordering Japan;
Voorzitter van de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland;
Voorzitter van de Raad voor de Boomkwekerij;
Voorzitter van Stichting De Groene Stad.
Vice voorzitter van het Bestuur van Nederlands Centrum voor Handelsbevordering;
Vice voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de Bloembollenkeuringsdienst;
Lid van het Bestuur van Naktuinbouw;

Lid van het Bestuur van Greenport Holland;
Lid van het Bestuur van de Nederlandse Tuinbouwraad;

Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Bretels;
Lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW.
De heer D. Wijbenga - lid RvT
Directeur Zorg & Welzijn en Directeur Interim en Werving & Selectie, Leeuwendaal (HR adviesbureau),
Partner/aandee l houder

Lid RvT HOZO

Voorzitter bestuur Hillegom Marketing (onbezoldigd)
Vergoedingsregeling

De vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats op volgens de richtlijn 2013 van de VTOI.
In de vergadering van 7 december 201 5 is dit vastgesteld en sindsdien niet meer gewijzigd.
2.3

Naleving branchecode

2.3.1 Governance

leder schoolbestuur betrekt zijn intern toezicht, schoolteams en ouders actief bij de organisatie en het beleid
in en om de scholen. Als schoolbestuur het gesprek aangaan met de omgeving noemen we ook wel de
'horizontale dialoog'. Dit gesprek voeren hoort bij goed bestuur en past bij cyclische kwaliteitsverbetering.
Het is van groot belang dat horizontale verantwoording waarbij schoolbesturen het gesprek aangaan met
intern toezicht, ouders, schoolteams en andere belangrijke partners van de school de nodige aandacht krijgt.
Juist in de horizontale dialoog met directe belanghebbenden komt onderwijskwaliteit tot stand.
De Stichting werkt volgens "good governance" met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur, dat
samen met de directeuren en rectoren van de aangesloten scholen het directieteam vormt. Het directieteam
en de scholen worden ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering. De Raad van Toezicht houdt toezicht op
het functioneren van het College van Bestuur.
2.3.2 Code goed bestuur
Binnen de Stichting Fioretti Teylingen wordt de Code Goed Bestuur van de VO-raad zonder afwijkingen
toegepast.

3.3.3 Afwijking van Code goed bestuur
De Code Coed Bestuur wordt zonder afwijkingen toegepast.
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2.3.4 Horizontale verantwoording
Op elke school van de Stichting Fioretti Teylingen functioneert een Medezeggenschapsraad (MR), waarin
personeelsleden, ouders en leerlingen zitting hebben. De MR overlegt met de rector/directeur van de school.
Naasten boven de medezeggenschapsraden functioneert de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

(GMR). De GMR bestaat uit 14 leden van wie 7 leden door en uit het personeel van de MR worden gekozen (5
xOP + 2 x OOP) en 7 leden door en uit de ouders van de MR worden gekozen. De GMR overlegt vijf keer per
jaar met het College van Bestuur.

Naast de medezeggenschapsraden en de GMR bestaat binnen de vijf scholen en stichtingsbreed een veelheid
aan overlegvormen: leerling- en onderraden, sectie-overleg, project- en werkgroepen, afdelings- of
teamoverleg en directievergaderingen. Elke school heeft eigen communicatiekanalen: van plenaire
vergaderingen en mededelingen in de koffiekamer, Insite (personeelsweb), e-learning omgeving, social media
tot weekberichten en bulletins.

2.4 Verslag Raad van Toezicht
De raad van toezicht heeft in het kalenderjaar viermaal vergaderd. Eén vergadering daarvan is gecombineerd
met een overleg van de directies van de vijf scholen en een andere met de jaarlijkse bijeenkomst met de GMR.
Daarnaast heeft de raad van toezicht zichzelf geëvalueerd waarbij teruggekeken is naar de uitkomsten en
afspraken voortvloeiend uit de zelfevaluatie uit 2018. Het doel daarvan was om enerzijds meer inzichtelijk te
maken waarop invulling wordt gegeven aan haar toezichthoudende taken en haar rol als werkgever en
anderzijds de rolverdeling met de voorzitter van het college van bestuur en de onderlinge samenwerking te
evalueren.

2019 was het laatste jaar voor Henk Westerhof als voorzitter van de Raad. Hij heeft de voorzittershamer per 1
januari 2020 overgedragen aan Douwe Wijbenga. De raad van toezicht is Henk Westerhofzeer erkentelijk
voor zijn jarenlange bijdrage aan de raad van toezicht en de organisatie. Begin januari is op gepaste wijze
afscheid van hem genomen.
De raad van toezicht hecht er waarde aan om tijdens enkele vergaderingen tijd in te ruimen voor de
bespreking van een bepaald thema. In het kader daarvan is met het Hoofd P&O, mevrouw Carla van Es,
gesproken over de verschillende facetten van het personeelsbeleid. Aan de orde zijn gekomen:
1. Ziekteverzuimbeleid.
2. Uitstroom medewerkers (o.a. gezien bereiken pensioengerechtigde leeftijd) en de instroom van
nieuwe medewerkers.

3. Talentenpool en zij-instromers.
4. (Kwaliteitsontwikkeling medewerkers.

De heer Slingerland is vanuit zijn positie als controller twee keer bij een vergadering aanwezig geweest. In het
eerste halfjaar (samen met de accountant) om dejaarrekening/accountants verslag toe te lichten en op het
einde van het jaar om een toelichting te geven op de begroting 2020.
Taken

De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken, welke zijn vastgelegd in de statuten, vastgesteld
en uitgevoerd:

Goedkeuring van begroting en jaarrekening;
Toezien op de naleving van wettelijke voorschriften;
Omgang met code goed bestuur en eventuele afwijkingen daarvan;
Toezien op rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen;
Benoeming van de externe accountant;
Optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur;
Evaluatie van het uitvoerend bestuur waarbij de remuneratiecommissie hetjaargesprek met de
bestuurder heeft gevoerd.
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Vergoedingsregeling
De vergoeding aan de leden van de raad van toezicht vindt plaats volgens de richtlijnen van de WNT. In de
vergadering van 7 december 201 5 is dit vastgesteld en sindsdien niet meer gewijzigd.
Tegenstrijdig belang

Er zijn in 2019 geen situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang besproken in de RvT. De leden van de raad
van toezicht zijn onafhankelijk in hun doen en laten. Er is geen sprake van (zakelijke) belangenverstrengeling.
Twee leden van de raad van toezicht hebben kinderen die schoolgaand zijn binnen de organisatie.
De Raad heeft het geïntegreerde jaardocument bestaande uit het verslag van het bestuur, de jaarrekening
2018 en het accountantsverslag goedgekeurd, nadat de auditcommissie daar eerst aandacht aan had
besteed. In al zijn vergaderingen laat de Raad zich aan de hand van tussentijdse financiële rapportages
informeren over de financiële stand van zaken van de stichting.

Anticiperend op o.a. een teruglopend aantal leerlingen heeft de bestuurder een (stappen)plan opgesteld om
waar mogelijk bezuinigingen te treffen. Dit plan is steeds teruggekomen op de agenda van de raad van
toezicht en besproken.
Naar aanleiding van de mogelijke werving en selectie van een directeur bedrijfsvoering, is binnen de raad van
toezicht de wens ontstaan om langer stil te staan bij de inrichting van de topstructuur. De bestuurder heeft
hier op verzoek van de raad van toezicht een notitie over geschreven. Deze notitie is uitgebreid met de
bestuurder besproken en goedgekeurd.
De begroting voor 2020 is uitvoerig behandeld. Op uitnodiging van de bestuurder en de raad van toezicht is
op dit onderwerp de heer Slingerland, in zijn rol als controller, aanwezig geweest. De begroting is via een
andere systematiek tot stand gekomen. Dit heeft meer tijd nodig gehad dan normaal maar levert voor de
toekomst meer inzicht en transparantie op. De begroting is goedgekeurd. De balans tussen bezuinigingen en
doen van investeringen wordt als belangrijk aandachtspunt meegegeven.
Mede aan de hand van de gepresenteerde bestuursverslagen heeft de raad van toezicht:
Zich laten informeren over de ontwikkelingen binnen Hillegom en Lisse als het gaat om de
positionering van de rectoren en de (tijdelijke) vervanging daaraan.
Zich laten informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van de ISK, die
uiteindelijk in Lisse zal warden gevestigd;
Zich laten informeren over het Bollen(bozen) project. Dit project wordt van harte onderschreven.
Tot slot dankt de raad van toezicht de bestuurder, de heer Vreugdenhil, voor de prettige en constructieve

samenwerking en mevrouw Seerden voor haar niet aflatende ondersteuning in de uitvoering van de
werkzaamheden van de raad van toezicht en a! die anderen die mede zorgdragen voor een gezonde
ontwikkeling van de tot de stichting behorende scholen en het onderwijs dat zij bieden.

2.5

Omgeving

2.5.1 Afhandeling van klachten
In 2019 zijn door ouders 3 klachten ingediend die uiteindelijk niet zijn doorgezet.

Eén klacht is ingediend bij de Commissie van Beroep Eindexamens; de volledige procedure inclusief
hoorzittingen is doorlopen maar de klacht is ongegrond verklaard.
Eind 2019 heeft een ouder een klacht ingediend tegen de school, er is terugverwezen naar de voorfase en
gesprekken zijn opgestart tussen schoolleiding en ouder. Resultaat nog niet bekend.
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3 Risicomanaqement
Inleiding

Het gewenste niveau van het eigen vermogen van SFT is regelmatig onderwerp van gesprek. Landelijk speelt
in de politiek de discussie dat scholen geld oppotten en derhalve hun maatschappelijke opdracht
onvoldoende uitvoeren. Ook is er sprake van knelpunten op de arbeidsmarkt, onvrede over de salarissen in
het onderwijs t.o.v. andere sectoren en werkdruk. Reden genoeg om ook binnen onze stichting een visie te
formuleren op het benodigde eigen vermogen in relatie tot de hiervoor genoemde discussies.
Inkaderina

We gaan ervan uit dat de scholen van onze stichting een maatschappelijke opdracht uitvoeren en dat wij ons

over de besteding van onze middelen verantwoorden naar de stakeholders. Conform onze statuten zijn we
verplicht de continuïteit van ons onderwijs te waarborgen om daarmee onze maatschappelijke opdracht uit te
kunnen voeren. In dat kader is het noodzakelijk over een reserve/ weerstandsvermogen te beschikken die
voldoende is om voorzienbare risico's op te vangen. Risico's als een grote atoomoorlog, natuurramp e.d.
vallen buiten het kader van een door ons te calculeren risicoprofiel. Dat geldt ook voor risico's als
onvoldoende rij ks bekostiging, verdere toename van de arbeidsmarktproblematiek, economische crisis etc.,

omdat dit risico's zijn waarin onze stichting niet verschilt van andere voortgezet onderwijs stichtingen. Het
lijkt niet zinvol dat type risico specifiek te calculeren omdat alle voortgezet onderwijs stichtingen daarmee
geconfronteerd worden en we derhalve kunnen volstaan met een referentie aan "het landelijk gemiddelde
eigen vermogen".
Specifieke risico's voor SFT

We zien de volgende risico's die zich zouden kunnen voordoen:

•

•

Brand / verlies huisvesting:
Scherpe daling leerlingen instroom:
ICT infrastructuur implodeert:
Zware managementproblemen op een school of bij SFT als geheel;
Financiële fout/misrekening;
Kwaliteit onderwijs zwak;

impact € 500.000

Grote instroom WGA;

impact € 300.000

impact € 3.000.000
impact € 500.000
impact €200.000
impact € 1.000.000
impact € 500.000

Hoog ziekteverzuim;

impact € 300.000

Arbeidsconflicten:

impact € 300.000

Fraude (examens, financieel, claims)

impact € 300.000

Imagoschade

impact € 500.000

Koppeling risico's met weerstandsvermogen
Een mogelijke benadering voor ons risicoprofiel/benodigd weerstandsvermogen is dat deze zich moet
verhouden tot het weerstandsvermogen van vergelijkbare stichtingen (qua grootte, regio, soort onderwijs
e.d.). Dit zou betekenen dat we streven naar een weerstandsvermogen dat vergelijkbaar is met het

gemiddelde in de sector/het gemiddelde van vergelijkbare stichtingen voor voortgezet onderwijs. Hoewel
deze benadering zeker van waarde is voor een oordeel over het weerstandsvermogen, heeft een nadere
detaillering van het risicoprofiel meerwaarde. In theorie zouden veel stichtingen voor voortgezet
onderwijs geld "overbodig kunnen oppotten", zodat een streven naar een gemiddelde positie hierin
misplaatst zou zijn.
Totaal van de specifieke risico's opgeteld : € 7.4 miljoen. Per risico is er een globale schatting gemaakt. De
hoogte hiervan is door het globale karakter discutabel, maar in onze ogen voldoende voor het doel van een
nadere duiding van het weerstandsvermogen.

Ons eigen vermogen / weerstandsvermogen is nu ca. € 12 miljoen. Wanneer we overige niet specifieke
risico's voor de SFT calculeren op 10% van onze omzet van € 50 miljoen (= ca. € 5 miljoen), dan is de
conclusie dat ons weerstandsvermogen voldoende en niet overmatig is. Recente vergelijkingscijfers uit
Vensters VO geven aan dat het gemiddelde weerstandsvermogen van stichtingen van vergelijkbare grootte
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32.9% bedraagt in 2018. Ons weerstandsvermogen bedraagt in 2018 22.5%. Deze cijfers ondersteunen de
conclusie, dat het weerstandsvermogen van Stichting Fioretti Teylingen van voldoende niveau is en dat het
sturen op een verlaging daarvan gezien de vergelijkingscijfers niet verstandig is.
Actueel risico: pandemie: Dit is een actuele en ingrijpende gebeurtenis in de hele maatschappij, welke ook
veel invloed heeft op de bedrijfsvoering van de stichting. Met alle onzekerheden over de ontwikkeling is het
inmiddels wel duidelijk dat met creativiteit het schooljaar wel af te ronden is. Door het teruglopend aantal
besmettingen zal vanaf 2 juni weer in beperkte mate fysiek lesgegeven worden in het VO. In het praktijkonderwijs kan minder gebruik gemaakt worden van de keukens, de zaagmachines, het restaurant, de
cementmolen, de 3-d printers waardoor minder wordt geoefend in de zo belangrijke praktijk.
Op termijn zijn de financiële consequenties beperkt tot bij voorbeeld minder-opbrengsten van verhuur,
catering, winkeltje, restaurant, mogelijk extra ICT-kosten, extra kosten van voorzorgsmaatregelen. Daar
tegenover staan minder energiekosten, afvalkosten, kosten van grondstoffen. Kortom er vallen opbrengsten
en kosten weg die per saldo een beperkte invloed zullen hebben op het totaalresultaat dat gedomineerd
wordt door subsidie en personeelskosten. Het risico zal zich beperken tot enkele tonnen op jaarbasis.
Op de lange termijn is de kans reëel dat er een recessie of depressie zal optreden. De budgetten die dan
beschikbaar zullen zijn voor scholen zullen onder druk komen te staan. Het heeft geen zin de faciliteiten en
personeelsbudgetten nu reeds daartoe te gaan beperken. Er dient dan vooral collectief op dezelfde wijze
geacteerd te worden door de gehele sector.
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4 Thema's vanuit wet- en reqelQevinq
4.1 Treasurybeleid
4.1.1 Beleid met betrekking tot beleggingen en leningen publieke middelen
Het treasurystatuut is in 201 7 aangepast aan de toenmalige wet- en regelgeving ("Regeling beleggen, lenen
en derivaten OCW 2016"). Sindsdien is de wetgeving in beperkte mate verruimd, waarin het treasurystatuut
van de stichting (nog) niet is meegegaan.
4.1.2 Uitvoerig van net beieid

Tijdelijk overtollige middelen worden niet belegd, maar op deposito of op een spaarrekening bij de bank
gezet. Er zijn geen middelen voor de lange termijn uitgezet.
De liquiditeit van de stichting is goed. Ultimo 2019 bedroeg de current ratio van de stichting 1,44. Een
current ratio groter dan 1 wordt als ruim voldoende gekwalificeerd. De ratio is ten opzichte van 2018 (1,43)
iets toegenomen.
4.1.3 Uitstaande beleggingen en leningen, aangetrokken leningen, derivaten

De stichting heeft geen gelden uitgeleend of aangetrokken. Er zijn geen gelden belegd. Er is door de stichting
niet in derivaten gehandeld, noch zijn er lopende derivaten.
De stichting heeft twee overeenkomsten lopen met de gemeenten Hillegom en Lisse waarbij de stichting zich
verplicht een bijdrage aan de bouwkosten van in 2012 en 2013 gerealiseerde nieuw gebouwde scholen te
leveren in de vorm van 10-jarige jaarlijkse betalingen. Aan de gemeente Hillegom moet in de komende twee
jaar nog € 324.129 betaald worden en aan de gemeente Lisse in de komende driejaar nog € 525.000. Het
totaal te betalen bedrag van € 849.129 is op de balans gereserveerd bij 2.3 langlopende schulden.
4.2 Sectorspecifiek
4.2.1 Verantwoording aanvullende bekostiging vmbo
In paragraaf 5.2 wordt per locatie door de betreffende scholen verantwoording afgelegd van de besteding van
aanvullende bekostiging vmbo.
2.2.2 Verantwoording besteding middelen prestatiebox
De besteding van de middelen van prestatiebox is vermeld in de verslagen van de verschillende locaties,
welke zijn opgenomen in paragraaf 5.2.3.
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5 Bedrijfsvoering
5.1 Bedrijfsvoering
Op de afdeling bedrijfsvoering is in 2019 onder leiding van de Interim Manager de verdere ontwikkeling
ingezet. De resultaten zijn per afdeling weergegeven. In 2019 is de directeur Bedrijfsvoering geworven welke
in december 2019 is gestart.
PROJECTBEGELEIDING

Teylingen College Leeuwenhorst heeft met de ingebruikname van de nieuwe vleugel een moderne
leeromgeving. Met het sportgebouw en het theoriegebouw van acht lokalen, dat met moderne middelen is
ingericht, heeft de school ruimte voor 1450 leerlingen. De officiële opening staat in 2020 gepland.
Eind 2019 is afscheid genomen van de projectleider nieuwbouw. Er zijn geen omvangrijke projecten in het
vooruitzicht.
Energie

De zonnepanelen zijn op de locaties van Fioretti College Hillegom, Fioretti College Lisse en Teylingen College
Leeuwenhorst geplaatst. Daarmee zijn de gebouwen van Stichting Fioretti Teylingen energie zuiniger.
De werking van de warmte-koude opslag van het Fioretti College Hillegom is verbeterd en wordt verder
geoptimaliseerd. Het is de bedoeling om de installaties via internet te monitoren.
Door gebruik van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) op alle locaties, is er beter inzicht in de kosten van
gebouwenbeheer ontstaan. Verdere ontwikkeling van het MJOP door standaardisatie over de locaties, wordt
uitgevoerd samen met de facilitair managers van de diverse locaties.
LEERLINGENADMINISTRATIE

De overgang naar de real time koppeling met BRON van DUO werkt succesvol. De Fioretti locaties voeren
vanaf dit jaar zelf in SOMToday de nieuwe aanmeldingen en wijzigingen in, dus dit is geen taak meer van de
centrale leerlingenadministratie. In dit overgangsjaar wordt ook dejaarovergang, in samenwerking met de
centrale leerlingenadministratie, door deze locaties zelf gedaan. Er blijft een centrale leerlingenadministratie
operationeel met alleen een controlerende en regie-taak.
FINANCIËN

In 2019 heeft de afdeling Financiën te maken gehad met het vertrek van het zeer ervaren hoofd Financiën.
Deze is intern vervangen waardoor verschuiving in functies heeft plaatsgevonden en (nieuwe) medewerkers
een gedeeltelijk andere invulling van hun functie hebben gekregen.
Naast de operationele aansturing is in 2019 een belangrijk aandachtspunt de afronding van de volledige
invoer van de digitale facturen stroom. Alle activiteiten die te maken hebben met de goedkeuring van facturen
warden nu digitaal vastgelegd, zodat dit sneller en beter verloopt. Daarnaast is de koppeling voor uitgaande
facturen met Ideal gerealiseerd wat geleid heeft tot eenvoudigere betaling van facturen.
Ouders/verzorgers van leerlingen worden nu gefaciliteerd met betalingsregelingen. Openstaande vorderingen
aan ouders/verzorgers zijn goed gemonitord en daar waar nodig uit handen gegeven aan een incassobureau.
Aandachtspunt voor aankomend jaar is een verdere uitnuttiging van het financiële systeem met beschikbare
deelsystemen, waarbij de afhankelijkheid van losse bestanden/programma's sterk afneemt en transparantie
wordt verbeterd.

Ook is een begrotingstool in gebruik genomen, die voor 2020 een bruikbare begroting heeft opgeleverd.
Doel van dit systeem is om de rapportages en financieel inzicht voor de individuele scholen sterk te
verbeteren.
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De afdeling inkoop heeft in 2019 een aantal projecten ingezet en afgerond. ICT-middelen vragen om een
steeds omvangrijkere investering binnen de Stichting. Daarnaast stimuleert de overheid Sterk Techniek

Onderwijs, waarbij ook materiële investeringen worden gedaan. Door goede samenwerking met alle locaties
profiteert de organisatie van schaalvoordelen voor de inkoop.
ICT

In 201 9 heeft de ICT-afdeling zich in het bijzonder beziggehouden met het verder verplaatsen van
activiteiten naar externe leveranciers als onderdeel van de cloudstrategie:
Het migreren van mail, zowel personeels- als leerlingen data naar Coogle.
Introductie en trainingen voor het personeel m.b.t. de Google applicaties (GMaii, Spreadsheets, Does
etc);

Introductie 2-staps authenticatie in de nieuwe Google omgeving;
Verder is de infrastructuur sterk verbeterd met betrekking tot dekking van het draadloze netwerk, de
bandbreedte en beschikbaarheid en herstel (data recovery). Veiligheid is vergroot door verbeterde firewall er
heeft een upgrade van de software van het printerpark plaatsgevonden
De ICT-structuurvan de ISK is van Katwijk naar Lisse verhuisd.
APPLICATIEBEHEER

De strategie van SFT om 'zoveel mogelijk in de cloud' te brengen heeft impact op het applicatiebeheer.
Software rationalisatie (het verminderen van applicaties en worksheets), is in 2019 gestart en loopt door in
2020. Dat betekent ook dat veel functioneel applicatiebeheer van applicaties vervalt c.q. wordt toegewezen
aan medewerkers binnen SFT. Technisch applicatiebeheer wordt dan uitbesteed. Tevens is het beheer van de
licenties vastgelegd in het programma Freshservice waar ook storingen, problemen, versiebeheer en
configuratiebeheer van de applicaties warden vastgelegd. Het websitebeheer is in de loop van 2019
overgegaan naar een externe partij.

6. personeel en organisatie
6.1 Personele organisatie
Personeel in kerncijfers
Stichting Fioretti Teylingen telt gemiddeld 651 medewerkers in dienst (excl. medewerkers via inlening), met
de verhouding man-vrouwvan 291-360 personen. We zien dat het aantal medewerkers licht is afgenomen.
Van 201 5 naar 201 9 respectievelijk 636, 651, 664, 676 terug naar 651 personen.

De gemiddelde leeftijd is gelijk aan vorig jaar, te weten 47 jaar bij de mannen t.o.v. de vrouwen gemiddeld 44
jaar.

De 651 medewerkers beslaan samen gemiddeld 523 fte (incl. vervangingen en uitbreidingen).

Na een geleidelijke toename afgelopen jaren (van 201 5 naar 2018 respectievelijk een gemiddelde fte van
511, 521, 527, 533) is het aantal fte door de leerlingenkrimp voor het eerst in jaren afgenomen, namelijk van
533 fte (2018) naar 523 fte in 2019.
Leeftijd sverdeling

De verdeling van alle personeelsleden van alle personeelscategorieën ziet er als volgt uit.
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De categorie 50-60 blijft het grootste aandeel houden en het aandeel 65 groeit gestaag in verband met de
opgeschoven AOW-leeftijd.
Bevoegde docenten

Het percentage docenten met een reguliere aanstelling en een bevoegdheid is in 2019 86% en daarmee
gemiddeld vrijwel identiek aan 2018, echter de percentages van de individuele scholen tonen verschillen (zie
onderstaande tabel). Het doel is onverminderd zoveel mogelijk bevoegde docenten voor de klas te hebben.
Dit is met het dreigende lerarentekort in de regio en nieuwe vakken in met name het vmbo-onderwijs een
uitdaging.

Het ministerie is gestart met onderzoek naar een nieuw bevoegdheden stelsel. Op het in 201 8 uitgebrachte
advies van de Onderwijsraad "Ruim baan voor leraren" start in 2020 een Commissie
Onderwijsbevoegd heden. Deze commissie heeft de opdracht om de knelpunten in het huidige, complexe en
rigide stelsel van bevoegdheden op te lossen en beter aan te laten sluiten bij wat leerlingen nodig hebben.
Daarnaast start een commissie voor de (her)inrichting van de lerarenopleidingen.
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De ISK is in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. Van docenten die op de ISK werkzaam zijn, wordt
gevraagd om minimaal een studie NT2 af te ronden. Vervolgens wordt voor medewerkers met NT2 een
ministeriële vrijstelling ontheffing bevoegdheid aangevraagd.
Functiemix

Goede leraren mogen extra worden beloond en moeten de kans krijgen om voor de klas carrière te maken.
De functiemix biedt daartoe mogelijkheden. Op basis van goed personeelsbeleid kunnen scholen hiermee
leerkrachten die meer willen en kunnen, de mogelijkheid bieden carrière te maken voor de klas.
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Door werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van
de kwaliteit van personele inzet. Op basis van goed personeelsbeleid kunnen scholen middels leerkrachten
die meer willen en kunnen, de mogelijkheid bieden carrière te maken voor de klas. Er is veel geld vrijgemaakt
in het kader van de functiemix om leraren extra te kunnen belonen voor extra kwaliteiten. Er wordt in dit
kader een streefcijfer over functieschalen per school benoemd, de maatwerkafspraak, waartegen de
werkelijke verdeling afgezet kan worden.
In 2019 heeft een nieuwe sollicitatieronde LC plaatsgevonden. Er is nog geen overeenstemming met de GMR
over de streefpercentages per school naast de percentages die per brinnummer, dus voor de Fioretti-scholen
en voordeTeylingen-scholen benoemd zijn.

Maatwerkafspraak

OOUZ (Fioretti)

02KB (Teylingen)

74%

73%

LB

LC

LD

Maatwerkafspraak
Fioretti College

27,8%

46%

26,2%

Realisatie 2018

31,6%

39,4%

29%

Realisatie 2019

34,3%

36,3%

29,4%

Maatwerkafspraak
Teylingen College

31,8%

45,2%

23%

Realisatie 2018

38%

39,5%

22,5%

Realisatie 2019

33,8%

43,3%

23%

J

Organisatie en digitalisering

In 2019 is via interne mobiliteit een AFAS applicatiebeheerder aangesteld, waardoor de ontwikkeling en
digitalisering van AFAS Profit en InSite veilig is gesteld en de afhankelijkheid van een externe partij is
verkleind. In 2019 is de digitalisering van de personeelsdossiers afgerond. De reiskostendedaraties warden
digitaal verwerkt, diverse loonmutaties lopen viaworkflows en het hele werving- en selectieproces verloopt
inmiddels digitaal. Zowel de "Werken bij"-site als het personeelsportaal InSite is aangepast en
geprofessionaliseerd. Doorvoering van de AVC binnen de P&O processen is in deelprojecten opgestart.
Dienstverlening is verbeterd en handelingskasten zijn verlaagd.
Werving & Selectie

De nieuwe uitstraling van de "Werken bij"-site draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Stichting Fioretti
Teylingen als werkgever. Daarnaast heeft een ontwikkeling plaatsgevonden in de kwaliteit van de
vacatureteksten. In samenwerking met de locaties en afdelingen is steeds beter nagedacht over welke type
collega binnen het team past, welke rol deze medewerker heeft en welke kwaliteiten daarbij horen. Het
gevolg is dat de kwaliteit van de sollicitanten aanzienlijk is verbeterd.
In 2019 zijn er in totaal 1 07 medewerkers in dienst gekomen en 1 31 medewerkers uit dienst gegaan. Er zijn
88 vacatures gepubliceerd op de "Werken bij"- site terwijl er 107 nieuwe medewerkers in dienst zijn
gekomen. 1 /5 van de nieuwe medewerkers bestaat uit docenten in opleiding die al binnen de stichting stage
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liepen en mensen die zijn gevonden binnen ons eigen netwerk. Dit is het resultaat van de intensieve
samenwerking met de schoolopleiders, beter gebruik van social media en de samenwerking vanuit de
werkgroep "formatiebeheer".

De werkgroep "Formatiebeheer" waarin alle scholen van Stichting Fioretti Teylingen en de afdeling P&O zijn
vertegenwoordigd, draagt bij aan de interne mobiliteit. De werkgroep komt zo'n 4x per jaar samen om de
lopende en verwachte vacatures, interne mobiliteitswensen en kleine banen (die mogelijk door stagiaires
kunnen worden ingevuld) te bespreken. Hierdoor kunnen interne medewerkers beter herplaatst worden en
bespaarden we in 2019 op vervangingskosten door inzet van eigen personeel in plaats van detachering.
Verzuim

Sinds oktober 201 9 is het contract met de arbodienst Blijwerkt beëindigd en wordt gebruik gemaakt van de
diensten van Masters in Vitaliteit, waarbij dezelfde bedrijfsarts behouden kon worden. Deze keuze wordt
ondersteund door directie, teamleiders en de betrokken medewerkers. Het algemene beeld is dat de
dienstverlening/begeleiding door hen als zeer positief wordt ervaren.

Het stijgende voortschrijdende verzuimpercentage is ten opzicht van 2018 verder gedaald en heeft een licht
dalende trend vanaf september 2019. In het afgelopen jaar hebben alle teamleiders, leidinggevenden en
directieleden een training Gesprekstechnieken Verzuim gevolgd.

De voortschrijdende meldingsfrequentie blijft in 2019 nagenoeg stabiel, rond de 1,24. Het voortschrijdend
verzuimpercentage is in de loop van 2019 licht gedaald van 5.5 (2018) naar 4.96. Dit is tegen de landelijke
trend in, waar sinds 2015 sprake is van een stijgende lijn.
Het nulverzuim daalt in de loop van 2019 van 60% naar 40%, echter omdat het voortschrijdende nulverzuim in
de periode jan 201 7 t/m dec 2019 een vrij stabiel beeld laat zien (gemiddeld nulverzuim rond de 40%) lijkt
dit minder erg te zijn dan de cijfers aanvankelijk laten zien. Er blijft maatwerk nodig om oudere medewerkers
mentaal en fysiek in staat en gemotiveerd te houden om te werken tot hun pensioen.

Voortschrijdend verzuimpercentage S FT
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Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Ziektewet (ZW)
Stichting Fioretti Teylingen heeft in 2019 onderzoek gedaan of de herverzekering voor het Eigen
risicodragerschap WIA (ERD_WIA) voortgezet moest worden. De herverzekering bij Loyalis was aangegaan per
01 -01 -2019 voor een termijn van 3 jaar en liep 1 -1 -2020 af.
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Uit de resultaten van dit onderzoek kwam naar voren dat de herverzekering per 01-01 -201 7 zeker niet nodig
was geweest en Stichting Fioretti Teylingen financieel beter had kunnen kiezen voor het voortzetten van het
Eigenrisico dragerschap zonder herverzekering. Naar aanleiding van resultaten van het onderzoek, het
verzuim binnen Stichting Fioretti Teylingen en de financiële draagkracht, heeft directie besloten om de
herverzekering per 01-01-2020 te stoppen.
Terugkijkend over de periode 201 7 t/m 2019 zijn er in deze periode slechts 2 medewerkers ingestroomd in
een WGA uitkering. De uitkering die in 2017 is ingestroomd viel nog niet onder de herverzekering omdat de
eerste ziektedag vóór 01 -01 -201 7 lag. Dit betekent dat er slechts 1 WGA uitkering in een periode van 3 jaar
onder de herverzekering bij Loyalis is komen te vallen. Het aantal WGA uitkeringen in 2019 welke nog ten
laste komen van SFT zijn afgenomen, omdat de termijn van 10 jaar was bereikt. Het aantal WGA-uitkeringen
op peildatum 31-1 2-201 9 bedraagt bedraagt 4.
Met betrekking tot de Ziektewet zijn er 2 ziekmeldingen gewenst. De begeleiding van deze dossiers wordt
uitbesteed aan Robidus. Vanuit P&O wordt deze dienstverlening wel gemonitord.
Met bovenstaande doet Stichting Fioretti Teylingen vooralsnog niet mee met de trend dat de instroom in de
WIA de laatste jaren toeneemt. Zoals eerder aangegeven is het langer doorwerken en de verhoging van de
pensioenleeftijd aandachtspunt bij het ziekteverzuim om instroom in de WIA te voorkomen. Binnen SFT wordt
bij langdurig verzuim ook actief gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden in een andere functie binnen of
buiten de school om zo instroom in WIA te voorkomen.
Wet op de Werkloosheid (WW)

Stichting Fioretti Teylingen draagt 25% van de (B)WW-lasten welke worden doorberekend door UWV. 75%
wordt collectief verevend via het Ministerie van OCW. Het beleid van de stichting is erop gericht de
uitkeringen na ontslag te minimaliseren. Sinds 2016 maakten we gebruik van Randstad. Deze samenwerking
is ontstaan uit een pilot om de B(WW) kosten in het onderwijs te beheersen. De resultaten waren in de

beginjaren positief, echter het bleek dat de moeilijk herplaatsbare kandidaten ook door Randstad niet snel of
sneller geplaatst werden. Het contract zou per februari 2019 verlengd worden, echter de stuurgroep Semper

Movens vond de verhoging van de tarieven door Randstad aanzienlijk, zodat in goed overleg is besloten deze
dienstverlening niet meer af te nemen. De monitoring van de WW gebeurt nu weer door P&O.

Wegens krapte op de arbeidsmarkt vindt het merendeel van de ex-medewerker snel een baan. Daar waar een
individueel maatwerkcontract wenselijk is, kan dit worden afgesloten.

De WW lasten zijn in 2019 licht gedaald naar een bedrag van ca. € 45.785,= (ten opzichte van €51.493,= in
2018). Zoals eerder gezegd is één van de hieraan ten grondslag liggende redenen, het feit dat er sprake is
van een krappe arbeidsmarkt, waardoor men niet of minder lang aanspraak hoeft te maken op de WW
uitkering.

De bovenwettelijke uitkeringslasten (25%) zijn gedaald van € 27.340 naar € 18.169. Dit is voornamelijk te
danken aan het feit dat P&O in 2019 heeft geconstateerd dat een medewerker nog een BWW uitkering
ontving, terwijl dit vanwege pensioen niet meer aan de orde was. In 2019 heeft een terugbetaling
plaatsgevonden.
ROSRijnland (Regionale Opleidings School)

ROSRijnland biedt studenten van eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen de gelegenheid invulling
aan hun stage te geven op de deelnemende scholen.
Door de hechte samenwerking binnen de regio kan op elke ROS-school dezelfde hoge kwaliteit van opleiden
en begeleiden worden gegarandeerd. De ROS-scholen zijn meer dan gewone stagescholen. Door de
samenwerking wordt kennis en ervaring gebundeld en worden op de onderwijspraktijk gerichte workshops
verzorgd. Belangrijk is dat we als opleidingsschool stagiaires kunnen binden die in de toekomst willen werken
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bij Stichting Fioretti Teylingen. De opleidingscoördinator Stichting Fioretti Teylingen vertegenwoordigt
Stichting Fioretti Teylingen binnen de ROS.
Relatieversterking P&O, opleidingscoördinator en de schoolopleiders

In 2019 is een intensievere samenwerking gestart tussen P&O, de opleidingscoördinator (1) en de
schoolopleiders (5) om zaken centraal in te richten en elkaar te versterken. Een aantal voorbeelden hierbij:
Kennis delen binnen het driewekelijks overleg tussen de 6 scholen;
Kortere lijnen met afdeling P&O;

Informatie wordt gedeeld waardoor er meer als eenheid gewerkt wordt;
Actievere rol binnen ROSRijnland door de kennis en ervaringen te bundelen;
Bespreken voortgang RAL-project binnen dit team, zodat wanneer er zaken besproken moeten
warden vanuit dit project er direct op geanticipeerd of gereageerd kan worden.
Een professionelere en digitaal beter georganiseerde organisatie, wat voor een potentiële nieuwe

•

collega aantrekkelijk is (zie hieronder uitgelegd).

De eerstejaars HvA studenten gestart in januari 2020 zijn allemaal:
•
Centraal benaderd voor een digitale aanmelding voor zowel de Stichting als ROSRijnland.
Centraal ontvangen op het Teylingen College Duinzigt voor een kennismaking met de
schoolopleiders, het ontvangen van informatie over stagelopen bij de Stichting en onze banden met
de HvA .

Centraal aangemeld in SOMToday bij de start van hun stage.
Gezamenlijk naar hun stageschool vertrokken na de centrale start.

•

Deze aanpak heeft verschillende positieve effecten, zoals;
• minder werkdruk bij de verschillende schoolopleiders;
de studenten ervaren een gezamenlijke start en voelen zich hierdoor veiliger;
geen problemen met inloggen en aanmelden op verschillende momenten;
helderheid en overzicht voor zowel schoolopleiders als studenten.

Regionale aanpak lerarentekort - RAL

In 2019 is de aanvraag voor de subsidie RAL goedgekeurd en is een intensieve samenwerking gestart
met zeven schoolbesturen uit de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek (ruim 20 locaties), de
lerarenopleidingen van Universiteit Leiden, de Hogeschool van Amsterdam en mbo Rijnland om meer
docenten uit 'nieuwe doelgroepen' aan te trekken en zo het lerarentekort aan te pakken. Onder nieuwe
doelgroepen worden zij-instromers en hybride docenten verstaan, dus mensen die al een carrière hebben
buiten het onderwijs en voor wie het onderwijs altijd is blijven kriebelen of die een carrièrestap overwegen.
De afdeling P&O neemt deel in deze subsidie als projectleider van 1 van de deelprojecten, sparringpartner en
uitvoerder binnen een aantal projecten:
Ontwikkeling van een regionaal loket.
•

De informatie- en oriëntatie activiteiten die vanuit een loket aangeboden worden;
De samenwerking tussen scholen onderling en scholen en opleidingsinstituten versterken.
Middels een pilot worden leraren voor taalvakken, bètavakken en de praktijkvakken geworven en
opgeleid om te groeien van potentieel goede leraren naar bekwame en bevoegde leraren. Doel is
enerzijds te zorgen dat enkele zij-instromers begin schooljaar 2020-2021 aan de slag gaan en
anderzijds te leren om alle stappen uit deze 'keten' te verbeteren.
Wervingsactiviteiten en opzetten van de landingspagina.
Opzetten en verder door ontwikkelen van een HR netwerk.
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HR Netwerk (vanuit de RAL)

In december 2019 is het regionaal HR-netwerk van start gegaan. Dit netwerk bestaat uit HR-medewerkers
van alle deelnemende schoolbesturen in het project.

Het HR-netwerk kan een belangrijke rol gaan spelen bij het in beeld brengen van vraag en aanbod in de
regio. De HR-medewerkers kunnen niet alleen vacatures delen, maar ook kunnen kansrijke zij-instromers en
studenten die binnenkort hun opleiding afronden, geattendeerd worden op de vacatures die er zijn.
Daarnaast worden relevante HR thema's besproken en kennis gedeeld.

6.1.1 Ontwikkelingen met grote personele betekenis
In 2019 is een krimp in aantal leerlingen gerealiseerd, met gevolg voor de personele organisatie. Omdat de
krimp in leerkrachten beperkter was dan het natuurlijk verloop heeft de mutatie zonder bijzondere
maatregelen plaatsgevonden.

6.1.2 Beheersing van uitkeringen na ontslag
Voor transitie- en ontslagvergoedingen was in de begroting 2019 in totaal € 1 50.000 gebudgetteerd.
Ondanks dat de flexibele buitenschil, in de vorm van inhuur via detachering, volledig is afgebouwd en alleen
nog tijdelijke dienstverbanden als flexibele schil aanwezig zijn, is in 2019 minimaal gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om een uitkering na ontslag te betalen. In totaal werd € 66.641 aan uitkeringen betaald.
Natuurlijk wordt een dergelijke uitkering toegekend als de wettelijke regelingen dit vereisen. Voor het overige
wordt hier nagenoeg geen gebruik van gemaakt.

6.1.2 Kwaliteitszorg
Jaarlijks wordt een medewerkers tevredenheidsonderzoek afgenomen op de scholen. Daarnaast worden
ouders en leerlingen van leerjaar 1, 3 en de examenklassen van Fioretti College Lisse en Teylingen College
Leeuwenhorst bevraagd via het tevredenheidsonderzoek van Scholen op de Kaart.

6.2 Financiële positie per 31 december 2019
Bijgaande tabel geeft diverse financiële ratio's per 31-12-2019. Voorde berekening is gebruik gemaakt van
het model van de VO-raad.

Alle indicatoren zijn in 2019

Indicatoren

31-12-2019 31-12-2018 Signaalwaarde

beïnvloed door de incidentele

extra personele subsidie die in
december 2019 is ontvangen,
maar nog niet besteed is. Dit
geldt ook voor de ontvangen
subsidie sterk

Score to v

signaalgrens

Vermogenspositie
Kapitalisatiefactor

32,8%

30,2%

35,00%

Weerstandsvermogen

27,5%

22,5%

10% < WV < 40%

Solvabiliteit

52,0%

48,2%

20,0%

Budgetbeheer
techniekonderwijs die in de
jaren 2018 en 201 9 is
0% < R < 5%
2,2%
0,5%
Rentabiliteit
ontvangen, deels besteed is in
1,44
0,5 < Liq < 1,5
1,43
Liquiditeit (current ratio)
de vorm van investeringen en
deels nog niet is uitgegeven.
Zonder de niet-gebruikte subsidies zou de mutatie in de vermogenspositie slechts voor de helft gerealiseerd
zijn. Dat geldt ook voor de rentabiliteit en de mutatie in de liquiditeit.
Het beleid van de stichting is erop gericht de ontvangen subsidie ook daadwerkelijk aan het onderwijs te
besteden en de vermogensindicatoren niet verder te verhogen. Dat betekent dat een rentabiliteit van 0%
nagestreefd wordt.
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6.1.1 Ontwikkelingvan balansposten 2018-2019
31 december 2019

31 december 2018

€

€

1 ACTIVA
Totaal: 1.1 Vaste activa
Totaal: 1.2 Vlottende activa
TOTAAL 1 ACTIVA

16.056.517
11.079.223
27.135.739

14.081.093
10.846.623
24.927.716

2 PASSIVA
Totaal: 2.1 Eigen vermogen
Totaal: 2.2 Voorzieningen
Totaal: 2.3 Langlopende schulden
Totaal: 2.4 Kortlopende schulden
Totaal 2 PASSIVA

14.423.412
3.894.246
849.129
7.968.952
27.135.739

12.017.791
4.145.242
1.180.289
7.584.394
24.927.716

Vaste activa: er is in totaal ca. € 3,95 miljoen geïnvesteerd in 2019. Daartegenover staat een afschrijving van
ca. € 1,95 miljoen. Per saldo resteert dus een stijging van ca. € 2 miljoen die wordt veroorzaakt door: een
nieuw schoolgebouw van € 1 .463.000, investeringen in sterk techniekonderwijs van € 632.000 (waar extra
subsidie tegenover staat), en investeringen in duurzaamheid (zonnepanelen) van € 632.000. De overige
investeringen bestaan goeddeels uit hard- en software waarmee een veilig en stabiel platform gerealiseerd
wordt voor leerkrachten en leerlingen.

De vorderingen zijn toegenomen in verband met een saldo op de bouwrekening dat door de gemeente Lisse
betaald zal worden.

Door de investeringen zijn de liquide middelen iets gedaald.

Het eigen vermogen neemt door de resultaatontwikkeling sterk toe. Van de € 2.406.000 toename is
€ 2.125.000 toegevoegd aan bestemmingsreserves, met name in verband met nog te besteden subsidie sterk
techniekonderwijs, nog te besteden incidentele extra personele subsidie en nog te besteden reguliere
personele subsidie uit de verhoging daarvan in 2019. Het restant is aan de algemene reserve toegevoegd.
De mutatie in voorzieningen zit met name in de voorziening langdurig zieken, die niet meer op individuele
ziektevallen per balansdatum gebaseerd wordt maar op ervaringscijfers van de afgelopen jaren.
De langlopende schulden houden verband met 10-jarige betaalverplichtingen aan gemeentes in verband met
de bouw van Fioretti Hillegom en Fioretti Lisse.
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6.1.2 Resultaatontwikkeling
Realisatie
2019
€

Staat van baten en lasten 2019

Begroting

Realisatie

2019

2018
€

€

Totaal: Saldo Baten en Lasten 2.405.621
Correctie voor ontvangen subsidie sterk techniek onderwijs (STO) -1.038.713
Correctie besteding (lasten + afschrijving) subsidie STO 196.238
Correctie inzet extra personeel sterk techniek onderwijs 214.337
Totaal Correctie baten -/- lasten ivm subsidie STO -628.138
Correctie incidentele aa nvullende personele bekostiging dec. 2019 -843.834

Correctie ruimte voor nieuwe CAO in bekostiging -199.844
Operationeel resultaat na voorzieningen 733.805

Per saldo Dotatie (2018) of vrijval (2019) van personele voorzieningen -326.969
Dotatie voorziening groot onderhoud 624.627
Operationeel resultaat vóór voorzieningen 1.031.463

9.000
o
o
o

249.664
-605.425
15.280
o

o
o
o
9.000

-590.145
o
o
-340.481

-21.300
573.600
561.300

347.494
794.400
801.413

in bovenstaand overzicht is teruggerekend van het saldo baten en lasten naar het operationeel resultaat
gerealiseerd in 201 8 en 2019 en in de begroting 2019.
Met name doordat in 201 8 in meer dan gemiddeld toegevoegd moest worden aan voorzieningen en in 2019
per saldo, door vrijval op personele voorzieningen, in mindere mate toegevoegd moest worden is het verschil
in saldo baten en lasten ontstaan. Het operationeel resultaat vóór voorzieningen ligt dichter bij elkaar.

6.1.4 Exploitatie 2019 ten opzichte van begroting

A3

Staat van baten en lasten 2019

Realisatie

Begroting

2019

2019

€

€

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden

3.5 Overige baten
Totaal: 3 Baten

49.995.516
380.756
3.120.420

47.100.100
369.000
2.855.500

50.324.600

53.496.692

4 Lasten

4.1 Personeeblasten
4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totaal: 4 Lasten

40.042.372
1.958.672
2.658.146
6.431.689

5.2 Financiete lasten
Totaal: 5 Financiële baten en lasten

Totaal: Sakio Baten en Lasten

2.637.600

6.052,600

51.090.878

50.320.700

2.405.813

3.900

SaUo baten en lasten
5.1 Financiële baten

39.625.000
2.005.500

1.105
1.297

5.100
o
.192

5.100

2.405.621

9.000

In de begroting 2019 was niet gerekend met de nieuwe CAO welke leidde tot hogere personeelslasten (naast
lagere lasten in verband met krimp) én een hogere rijksbijdrage (naast hogere bijdrage in verband met
eenmalige extra subsidie in december en extra subsidie Sterk Techniek Onderwijs). Beide effecten uit de CAO
kwamen op ca. € 1 miljoen. Daarnaast is nog € 0,84 miljoen extra eenmalige personele bekostiging eind
2019 ontvangen.

Het verschil in overige baten komt van extra inkomsten uit de verkoop van producten en verhuur.
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Het verschil in personeelslasten bestaat uit de bovengenoemde verhoging van kosten en daartegenover lager
dan begrote detacheringskosten dat een voordelig verschil teweegbrengt van € 0,5 miljoen.
De afschrijvingen zijn iets lager dan begroot doordat de financiële afwikkeling van de bouw van
Leeuwenhorst iets langer dan gepland duurde en de afschrijving daarop aan het eind van het jaar startte.
De overige lasten zijn hoog doordat de kosten van systeembeheer € 1 32.000 hoger dan begroot waren. Er
was rekening gehouden meteen kostenstijging van 9% en er is 31% gerealiseerd. Extra kosten kwamen voort
uit aankoop van extra beveiligingssoftware, privacy maatregelen en de overgang van eigen servers naar de
cloud. Ook de aanschaf van leermiddelen was € 170.000 hoger dan begroot. In de begroting was gerekend
met 4,5% daling van kosten terwijl 1,5% stijging werd gerealiseerd. Daarnaast is € 66.000 meer dan gepland
uitgegeven aan externe adviseurs.

Financiële baten en lasten: in de begroting werd nog gerekend met een kleine vergoeding op sparen. De
gerealiseerde vergoeding was minimaal.

6.1.5 Investeringsbeleid, investeringen 2019, 2020-2024
De investeringen van de stichting en haar scholen richten zich op veiligheid, duurzaamheid en kwaliteitvan
het onderwijs.

VeiligheidMwy. naast veiligheid in de fysieke omgeving ook steeds meer (financiële) inspanningen op
beveiliging en privacy in de ICT. Dit is terug te zien in de investeringen in hard- en software.
Zo is er extra bewaking ingezet tegen DDos-aanvallen, en is dubbele authenticatie van medewerkers vereist
om toegang tot het systeem te krijgen.
Kwaliteit van het onderwijs-, op alle scholen wordt geïnvesteerd om zover te komen dat alle scholieren en
leerkrachten een Chromebook of laptop hebben zodat het lesgeven en -krijgen in alle omstandigheden
doorgang kan vinden op een acceptabel niveau. Door de snelle ontwikkeling in de toepassingen en
systeemvereisten is hier jaarlijks voor een deel een vervangingsinvestering nodig.
In de begroting 2020 en de daarbij horende meerjarenraming is daartoe een investeringsoverzicht
opgenomen.

6.1.6 Kasstromen en financiering

Het treasurystatuut is in 201 7 aangepast aan de toenmalige wet- en regelgeving ("Regeling beleggen, lenen
en derivaten OCW 2016"). Sindsdien is de wetgeving in beperkte mate verruimd, waarin het treasurystatuut
van de stichting (nog) niet is meegegaan.

Tijdelijk overtollige middelen worden niet belegd, maar op deposito of op een spaarrekening bij de bank
gezet. Er zijn geen middelen voor de lange termijn uitgezet.

De liquiditeit van de stichting is goed. Ultimo 2019 bedroeg de current ratio van de stichting 1,44. Een
current ratio groter dan 1 wordt als ruim voldoende gekwalificeerd. De ratio is ten opzichte van 2018 (1,43)
iets toegenomen.
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6.3 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken
6.3.1 Belangrijkste ontwikkelingen
Zie paragraaf 5.2.3

6.3.2 Onderwijsprestaties
Uitslag examens schooljaar 201 8-201 9

2018-2019

2017-2018

92%

96,9%

93%
97%
100%

98,6%
97,6%
97,3%

98%
95%
95%

100%

94%
100%
100%

85,7%
91,7%
97,8%

94%
91%
88%

97%

Duinzigt
Mavo

Fioretti Hillegom
Mavo

Kader
Basis

Fioretti Lisse
Mavo
Havo

Vwo

97%
97%

KTS
Mavo

Kader
Basis

Leeuwenhorst
Mavo
Havo
Vwo

88%
91%

Kwaliteit

De scholen van stichting Fioretti Teylingen staan er ook dit jaar weer goed op bij de inspectie. U kunt de
resultaten vinden op www.onderwiisinspectie.nl - Stichting Fioretti Teylingen.

6.3.3 Onderwijskundige en programmatische zaken
Fioretti College Hilleqom

Om met elkaar onderwijskundig koers te houden hanteren we onze uitgangspunten van het schoolplan 201 82022, opgesteld vanuit de visie om maatwerk te leveren.

Leerlingen kunnen deels een onderwijsprogramma kiezen dat aansluit bij hun ambitie en kwaliteiten door een
grote hoeveelheid keuzevakken binnen de profielen en ruime keuze in het vakkenpakket van onze mavoleerlingen.

Een deel van het beroepsgerichte examenprogramma wordt buiten school aangeboden: buitenschools leren
in de vorm van lint -en blokstages. Voor de drie technische profielen is besloten om het examenprogramma
nog niet buiten de school te organiseren.

We zijn in 2018 gestart met vmbo-entrée traject met Gemeente Hillegom, Novacollege en Hozo bedoeld voor
leerlingen die einde leerjaar 2 of tijdens leerjaar 3 te weinig perspectief hebben om een vmbo-diploma te
halen.
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Programmatische aansluiting vmbo-mbo: In 201 8 en 2019 is elke fase (3 per schooljaar) positief
geëvalueerd. Het schooljaar 2019-2020 is gestart met 16 leerlingen. We moeten het onderwijs steeds
bijstellen en aanpassen. De stuurgroep is positief en het aantal leerlingen binnen het traject groeit.
Leren door ervaren: LOB staat voor Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Leerlingen krijgen vooral realistisch
beeld van zichzelf en een beroepscontext door concrete en relevante (leer)ervaringen op te doen.

Er zijn een decaan en drie coördinatoren aangesteld voor LOB-stages. Zij zijn bezig met een schoolbreed
LOB-beleidsplan in de onderbouwen bovenbouw.

Vernieuwing T&T: leerlingen komen in de toekomst binnen elk arbeidsdomein en beroepsveld in aanraking
met techniek en technologie (T&T). Het is van belang dat zij daar nu al kennis en kunde in ontwikkelen. Er is
een nieuw onderwijsprogramma samengesteld voor alle leerlingen van leerjaar 1 en 2 met een doorgaande
leerlijn naar 3 en 4, gebaseerd op de 'werelden van techniek'. De lokalen techniek & technologie worden
daartoe anders ingericht waarbij ook project Sterk Techniek Onderwijs wordt ingevuld. Er wordt een nieuwe
techniek HOTSPOT ontwikkeld in 2019. Deze wordt in maart 2020 geopend.

Art. leerlingen worden uitgedaagd hun creatieve talenten te ontwikkelen aansluitend bij hun talent en
ambitie; kunstvakken worden geïntegreerd aangeboden. Hiertoe is een nieuw onderwijsprogramma voor
leerjaar 1 en 2 ontwikkeld. De aangevraagde subsidie (PLEIN C) wordt gebruikt om extra ontwikkeltijd te
geven om de nieuwe modules concreet uit te werken. Er wordt nauw samengewerkt met veel externe partijen.
Coaching van leerlingen: leerlingen worden op school begeleid. Ouders worden actief betrokken bij het leeren ontwikkelproces. Er wordt niet "over" maar "met" leerlingen gesproken. Alle medewerkers volgen
trainingen gericht op het coachen van leerlingen.

PR & Werving-, leerlingen en ouders moeten iets te kiezen hebben. Het Fioretti College Hillegom profileert zich
met name met het mavo X-tra programma. Er worden korte techniek workshops verzorgen voor leerlingen
van groep 7 en 8. In 2019 zijn bijna 300 leerlingen ontvangen voor gastlessen.
Duurzaamheid: In 201 9 is de Warmte Koude Opslag (WKO) goed in balans. Er zijn 758 zonnepanelen op het
dak van de sporthal en hoofdgebouw geplaatst. 30% van hetjaarlijks energieverbruik is duurzame energie.
Ook is er zoveel mogelijk LED verlichting geplaatst. Er wordt in 2020 en later aandacht besteed aan
afvalscheiding en het gebruik van duurzamere producten.
Fioretti College Lisse

Prestatiebox: Er wordt ingezet op maatwerk via profilering onderwijstype en via onderwijsmethodiek waarin
ruimte, richting en relatie leidend zijn. Er is succesvol gestart met pilots International Business College op de
havo en mavo "Business and languages" op de mavo. Uitgangspunt is de 20:80-learning gedachte. Op het
vwo hebben we de Fio-Acade my waarin academische vaardigheden centraal staan, verder ontwikkeld. Er is
intensiever ingezet op leerdoel denken en coaching. Een deel van de professionaliseringsgelden is hiervoor
ingezet, naast een stukje formatie. Doel is de leerling meer eigenaarschap en zelfredzaamheid te geven,
gecombineerd met eigen talentontwikkeling. Onderzoek & ontwerpen op het vwo (binnen de Fio-Academy) en
Sterk Techniek Onderwijs (dit jaar onderzoek & ontwerpen op de mavo genoemd) zijn verder gevormd op
basis van de evaluatie van vorig jaar.

De lerende organisatie: in 2019 is middels regie op de individuele gesprekkencyclus ingezet op de
professionaliseren van de individuele collega. Dit jaar voeren we ook (functionerings)gesprekken met de
vaksecties binnen schooi omdat juist deze secties gezamenlijk dragers zijn van de onderwijsinhoudelijke,
vakdidactische aanpak. De persoonlijke professionaliseringsplannen zijn gekoppeld aan team- en sectieambities.

Er wordt getraind in het omgaan met de Coogle-omgeving (digitale geletterdheid) zodat we in schooljaar
2020-2021 in klas 1 en 3 vwo kunnen starten met Chromebooks om zo de voordelen van het gebruik van
technologie in het onderwijs te benutten.
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Professionalisering en deskundigheidsbevordering-, we willen binnen de school fijn maar professioneel met
elkaar omgaan. Hiervoor heeft een werkgroep bestaande uit docenten en schoolleiders een professioneel
statuut opgesteld die de basis is van hoe wij normatief met elkaar (willen) omgaan. Wij gebruiken dit statuut
nu als onderlegger bij alle gesprekken, inclusief het oplossen van (potentiële) conflicten. Verder werkt de
vorig jaar gekozen organisatiestructuur van verticale onder- en bovenbouwteams prettig - de gesprekken
gaan veel meer over de doorlopende leerlijn van de leerlingen. Een ander punt uit het vorig jaar aangenomen
stuk Samenwerken was het veranderen van de managementstructuur. 2019-2020 is een schooljaar met veel
nieuwe mensen op andere plekken in nieuwe rollen in de schoolleiding. Er is ingezet op teamvorming van de
huidige bezetting. Dat proces heeft tot een hecht team geleid dat gewaardeerd wordt door de overige
collega's in de school. De rollen zoals omschreven in het stuk Samenwerken zijn goed ingevuld. In schooljaar
2020-2021 wordt de taakverdeling verder geoptimaliseerd.
Professionalisering schoolleiders en bestuurders: De schoolleiding heeft een intensief leiderschapstraject
achter de rug waarin persoonlijke drijfveren, talenten en valkuilen, evenals prettig en effectief samenwerken
centraal stonden.

Onderwijsprestaties & Onderwijskundige zaken: We gaan meer nadruk leggen op wat ons uniek maakt in de
regio. In dit jaar ingevoerde Groep 9-activiteiten (in samenwerking met het basisonderwijs) zijn een
profileringsactiviteit. Dit jaar hebben we weer extra aandacht besteed aan de doorstroom van mavo naar
havo. 30% van de eigen leerlingen maakt deze stap en zij worden nu zowel in 4mavo als in 4havo extra
geholpen (zgn. mavo+-activiteiten).

Ook zijn de toetsing en de toetsomstandigheden dit jaar aangepast naar aanleiding van de 'Maastricht'affaire in het onderwijs. Het toelatingsbeleid is dit jaar niet aangepast.
De slagingspercentages waren in schooljaar 2018-2019 excellent te noemen met tussen de 94% en 97%
geslaagde leerlingen. Ook de doorstroom in de onderbouw was op orde.
Toekomstige ontwikkelingen: We blijven inzetten op leerdoel denken, de docent als (pedagogischdidactische) coach en ICT/ technologie-vaardiger worden.

Op het gebied van onderzoek is de profilering en reputatie in de regio aandachtspunt. We verwachten - door
teruglopende leerlingaantallen - meer concurrentie.

Op het gebied van kwaliteitszorg heeft de toetsing en hebben de toetsomstandigheden onze voortdurende
aandacht nodig, ook de verantwoordelijkheden neerleggen op team- en sectieniveau is een uitdaging op dit
terrein, evenals een systeem waarbij ouder- en leerling arena's ons van de noodzakelijke feedback voorzien
op ons functioneren.

Op het gebied van personeel is het binnenhalen, maar vooral het behouden van goed personeel een
kernaandachtspunt. Strategisch HRM, gecombineerd met een levensfasebewust personeelsbeleid moet verder
uitgewerkt warden.

Op het gebied van huisvesting en duurzaamheid hebben we al twee hele duurzame gebouwen die in 2019
zijn voorzien van zonnepanelen, duurzamere koelkasten en het strenger toezien op het gasverbruik. In de
toekomst komt daar de overgang op LED-verlichting bij. De gebouwen zijn prima toereikend voor de
leerlingenpopulatie.

We hebben in 2019 o.a. geïnvesteerd in verdere digitalisering: vervanging oude smartborden, laptops voor
alle docenten. En dus ook in duurzaamheid middels de zonnepanelen. Daar gaan we mee door, wat er bij
komt is het prettig, ergo-dynamische werken op de werkplekken.
Tevlinaen College KTS

Algemeen

Aanvullende bekostiging technisch VMBO: er is in 2019 een Smart Technology Hotspot ingericht. Daarnaast
zijn de lascabines van de afdeling Techniek vernieuwd en zijn enkele instructeurs in de techniek aangesteld
Prestatiebox

Middelen uit de prestatiebox zijn besteed aan extra uitgaven ten behoeve van scholingsdagen docenten en
extra aanschaf van chromebooks en verbeterde smartboards voor docenten.
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Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken
Het concept Vakschool is in 2019 verder ontwikkeld;
Doorlopende leerlijn vmbo-mbo;
• Ontwikkelen technieklessen voor PO;

•

Doorontwikkelen concept Symbiose en samenwerking VSO;
Opzetten mbo niveau 2 opleiding Bakken en Horeca;
Opzetten Entree-opleiding Bakken en Horeca, PIE;
Ontwikkelen keuzevak Smart Technology in examenjaar
Ontwikkelen oriëntatieprogramma Smart Technology t.b.v. PSO in leerjaar 2;

Inzet van schoolpsycholoog en plan thuiszitters m.b.v. subsidies vanuit gemeenten en VSV-gelden;
Onderwijsprestaties: de resultaten op de kwaliteitskaart zijn in alle categorieën bovengemiddeld;
De eerste stappen zijn gezet met programma De Gezonde School.
Duurzaamheid, in 201 9 is LED-verlichting aangebracht in de hele school. In het zwembad is bovendien een
duurzame luchtbehandelingsinstallatie en een klimaatbeheerssysteem geïnstalleerd.
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs:

•

Vakschool Techniek:

werken vanuit bedrijfsmatige context;
doorlopende leerlijn po, vmbo, mbo en hbo;
uitbreiden mbo niveau 2 (BWI/PIE) en entree (techniek) op de KTS.
Opleiden met bedrijfsleven:

elke leerling volgt in leerjaar 4 één keuzevak in het bedrijfsleven;
ontwikkelen nieuwe keuzevakken.
Herziening Technomavo:

nieuwe leerweg GL/TL
Ontwikkelen Technohavo

doorontwikkelen programma techniek PO
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel
Investeren in jong talent
de KTS als opleidingsschool
scholing docenten Techniek in onder- en bovenbouw
vorming van docententeams Techniek in samenwerking met regionaal bedrijfsleven en mbo
Toelichting op het investeringsbeleid-, vanuit de subsidie STO zal de vernieuwing van de afdeling techniek
verder worden uitgewerkt. In ieder geval worden er buitenwerkplekken gecreëerd voor de afdeling BWI en
krijgen de lokalen PIE een totaal nieuwe uitstraling en inrichting.

Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid: Met Hevo is een plan ontwikkeld waarmee de
KTS de komende 20 jaar modern en duurzaam wordt.
Tevlinaen College Duinziat
Onderwijs:

We hebben onderzocht of het 10-14 onderwijs traject een mogelijkheid voor Duinzigt biedt en hebben in dit
kader ook een aantal scholen bezocht, die hiermee bezig zijn. In zijn uitgebreide vorm werkt dit niet voor
ons, maar Duinzigt kan wel een rol spelen in een zogenaamd tussenjaar, ais een schakel tussen groep 8 van
het primair onderwijs en de brugklas. Hierover is contact met de Sophia Scholen en aan beide kanten zien we
dat er een groep kinderen is waarvoor dit een oplossing kan zijn; leerlingen die met extra begeleiding de
mavo of havo kunnen doen. Er is zowel bij Sophia Scholen als bij ons veel enthousiasme en we gaan dit in
2020 verder ontwikkelen met mogelijke start in augustus 2021.
Ons streven om meer afstemming met het mbo te hebben is nog niet gelukt omdat het regionale mbo andere
prioriteiten heeft.
Middels diverse overlegorganen bereiden we ons voor op de nieuwe leerweg en Sterk techniek onderwijs. Een
subsidie Sterk Techniekonderwijs is voor 4 jaar verkregen.
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Het schooleigen programma Skillz (vaardigheden), dat in 18-19 in de brugklas gestart is met drie lesuren in

de week is in klas 2 doorgezet met 2 lesuren. Leerlingen krijgen hierin extra hulp op het gebied van taal,
rekenen en de executieve vaardigheden. Het vakleerplan dat ontwikkeld is, is afgestemd op de behoeften van
andere lessen. We zien dat leerlingen er baat bij hebben.
De eerste examenleerlingen met het nieuwe vak Informatietechnologie en Media zijn succesvol afgeleverd.
Communicatie:

De website is vernieuwd. We zijn er in geslaagd deze in te richten als hét communicatiemiddel naar de
buitenwacht door er alle relevante informatie op te zetten en deze actueel te houden.

Er is een werkgroep levensbeschouwelijke identiteit gestart, die zoekt naar nieuwe uitgangspunten en
vormen hierin.
Professioneel:

Ontwikkeling: In pop gesprekken is met alle docenten gesproken over hun professionele ontwikkeling op
basis van de 5 rollen van de docent. En naar aanleiding daarvan zijn individuele acties opgestart.
Er zijn cursussen geweest over mentoraat.

Binnen de zorgstructuur is er voor gekozen de diverse specialisten in de leerlingenondersteuning tot een
team te maken, dat breder inzetbaar is, maar wel elk nog met hun eigen accenten. Er is gestart met een

uitgebreide scholing voor hen om handelingsgericht te gaan werken (een specifieke werkwijze).
Middelen van o.a. het samenwerkingsverband zijn ingezet om de teamleiders meer ruimte te geven voor een
stelselmatige screening van leerlingen en teamleden zodat problemen eerder gesignaleerd worden. Daartoe is
er ook een tweewekelijks overleg met de zorgcoördinator. Dit werpt al zijn vruchten af. En hierdoor kan het
MT ook beter de coaching voor leerlingen, collega's en klassen evalueren.
Er is gestart met twee keer per jaar een duidelijk overlegmoment voor directie en secties. Dit om de secties
meer organen voor onderwijsontwikkeling te laten zijn.
Er is na overleg met alle docenten een Duinzigt docentenprofiel ontstaan, dat door iedereen geaccepteerd is
en leidraad is voor gesprekken van MT met docenten en ook bij sollicitaties. In 2020 heeft dit geresulteerd in
een professioneel statuut.
In 201 9 is een werkgroep gestart, visie op leermiddelen, scholing en iet. Deze zal hier beleid op gaan maken
Perspectief:

De basisondersteuning is afgestemd op het nieuwe schoolondersteuningsplan (sop).
De positie van het interne ondersteuningsteam is een herkenbare plaats binnen de school geworden.

De aanmelding voor IOC is intern veel duidelijker geworden en de zorgcoördinator heeft daar de leidende rol
gepakt.

De aanname en overdracht van nieuwe leerlingen meteen ondersteuningsvraag is gestructureerd en gebeurt
daardoor zorgvuldiger.
In 2019 konden we weer tevreden zijn over de resultaten van de eindexamens maar ook over de
kwaliteitskaart van de Inspectie van het Onderwijs.
Na een traject met de gemeente Oegstgeest en alle schoolbesturen van Oegstgeest lag er een algemeen

huisvestingsplan voor de langere termijn, zodat renovatie ook een zorg van de gemeente werd en alle
scholen binnen een periode van 10 jaar aan de minimale eisen voldeden. Jammer genoeg heeft de nieuwe
raad een en ander niet goedgekeurd. Wel wordt er nog langs de denkwijze van het plan door de gemeente
geacteerd, maar er zijn geen toezeggingen gedaan. Dit betekent dat het tijdstip van eventuele renovatie nog
onzeker is.

In 2019 zijn wel investeringen gedaan in duurzaamheid door over te gaan op complete LED verlichting en het
plaatsen van 600 zonnepanelen.
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Tevlinaen College Leeuwenhorst

Algemeen

In 2019 speelden er twee belangrijke ontwikkelingen op Leeuwenhorst. Ten eerste de afronding van de
nieuwbouw. Na een moeizaam proces van enkele jaren heeft de school nu voldoende ruimte in leslokalen,
sportfaciliteiten en parkeerplaatsen. Ten tweede viel het aantal aanmeldingen voor het schooljaar 2019 2020 flink tegen. Als gevolg van beide konden we dit jaar wel voor het eerst draaien zonder grote
roosterproblematiek.
Prestatiebox

Met de middelen uit de prestatiebox zijn de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang gezet zijn op het
gebied van talentontwikkeling en reken- en taalonderwijs verder gecontinueerd: uitbreiding van het aantal
lessen voorde kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde/rekenen, talentklassen voor Theater, Muziek,
Science, Art en Sport, honours klas in de bovenbouw van het vwo.
Internationalisering

Het uitgebreide internationaliseringsprogramma is gehandhaafd. Uitwisselingen hebben plaatsgevonden met
Duitsland (2 x), Finland, Noorwegen, Frankrijk en Spanje. China is als laatste toegevoegd aan het programma.
We verwachten dit programma de komende jaren te continueren. In 2020 echter zal de internationalisering
(deels) niet plaatsvinden vanwege de corona crisis.
Onderwijskundig
Evaluatie schooljaar en jaarplan 201 9 - 2020

Voor dit schooljaar hebben we in ons verbeterplan actieplannen opgesteld om onze doelen op het gebied van
onderwijsinnovatie (toepassing ICTen digitale didactiek), begeleiding van de leerlingen (kerngroepen,
doelgericht werken) en rendement te behalen. Daarnaast hebben we een aantal doelen gesteld op het gebied
van personeelsbeleid. Dit naar aanleiding van de CAO, de wet BIG en medewerkerstevredenheidsonderzoeken. In de tabel hieronder wordt per actieplan weergegeven wat de geplande resultaten waren en of
ze zijn behaald. Tenslotte waren huisvesting en roosterproblematiek twee praktische zaken waar veel
aandacht en energie in is gestoken.
Over het algemeen hebben we dit schooljaar goede resultaten neergezet, veel ontwikkelingen in gang
gebracht of gehouden en een grote stap gezet op het gebied van huisvesting. We kunnen komend schooljaar
starten met mooie nieuwe lokalen, een theaterlokaal, een derde gymzaal, parkeergelegenheid op eigen
terrein en een nieuw sportveld.

Een tegenvaller was het aantal aanmeldingen. We zullen komend jaar stappen moeten ondernemen om dit te
verbeteren.

Voortgang van verbeterplannen:
Betere begeleiding van onze leerlingen, aanpassing overgangsnormslagingspercentages op landelijk
gemiddelde of hoger. Eerste resultaten zijn zichtbaar op Mavo-Havo, minder op VWO;

Toepassen nieuwe overgangsregels in de onderbouw: door minder hoge doorstroom in leerjaar 1 en
2, minder afstroom in leerjaar 3. In uitvoering;
Implementeren taalbeleid;

Aanpassing in team- en begeleidingsstructuur met doelen stellen, kerngroepen etc. (inmiddels
gerealiseerd);
Pilot "versneld leren" opzetten door gymnasium groep;

Opstellen van een breed gedragen professioneel statuut (inmiddels gerealiseerd);
Breed gedragen invulling van de "30 uur" maatregel: Er is een tussenoplossing gekozen en er zijn

afspraken gemaakt om dit komend schooljaar af te ronden;
Opvolging van tevredenheidsonderzoek: een aantal voorstellen uitgevoerd; komend schooljaar
externe expertise inhuren om communicatie in de school te verbeteren;
Implementatie ICT plannen bij vakgroepen: inmiddels gerealiseerd;
Overleg met contactouders anders inrichten om betrokkenheid bij de school te vergroten. Dit is een
proces van meerdere schooljaren. De eerste stappen zijn naar tevredenheid gezet. Met name de
laatste bijeenkomst werd zeer positief ontvangen door ouders;
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Duurzaamheid

Er is in 2019 flink geïnvesteerd in duurzaamheid: alle verlichting is vervangen door LED verlichting, op de
daken zijn zonnepanelen geplaatst en de nieuwbouw is "all-electric" en zeer goed geïsoleerd.
Toekomstige ontwikkelingen

In ons schoolverbeterplan staat aangegeven welke doelen we in 2020 willen bereiken. De school zet in op
rust en communicatie. Geen verbouwingen, zo min mogelijk roosterwijzigingen, inzet op PR en
samenwerking met het PO zijn speerpunten.
Onderwijskundig
School verbeterolan 2019 - 2020

1. Doorstroom- en slagingspercentages blijven op of boven het landelijk gemiddelde/de norm van de
inspectie voor het onderwijs (actieplannen hiervoor worden in de teamplannen verwerkt);

2. Verhogen van leerrendement en motivatie (ICT inzetten voor het zo gepersonaliseerd mogelijk leren
van leerlingen);
3. Eigenaarschap van de leerlingen vergroten;
4. De begeleiding van onze leerlingen verder verbeteren;

5. We realiseren een rooster dat ruimte geeft om leerlingen op maat te bedienen en de CAO-maatregel
m.b.t. ontwikkeltijd vorm te geven;
6. De interne communicatie in de school verbeteren;

7. Het scholingsaanbod zo vormgeven dat alle medewerkers op de voor hen passende manier scholing
of training krijgen om de kennis en vaardigheden te verwerven om doelen 2, 3 en 6 vorm te geven;
8. Leerlingen van het PO komen goed voorbereid op onze school doordat we intensiever samenwerken
met het basisonderwijs;

9. We zorgen voor een rustige werkomgeving waarin kleinschaligheid leidt tot saamhorigheid (draagt
ook bij aan doet 4);

10. Efficiëntere besteding aan leermiddelen; leermiddelen gebruiken die zich lenen voor digitaal werken
en differentiëren;
11. Verbeteren van onze PR naar buiten toe.

Toekomstige Investeringen

Digitalisering: Leeuwenhorst blijft inzetten op digitalisering. Tot nu toe heeft de school chromebooks
aangeschaft voor gebruik in de lessen. Dit heeft voordelen, maar ook nadelen. Het grootste nadeel is de
schade die door leerlingen wordt aangericht. Veel geld gaat in reparaties zitten. In Lisse (Fioretti) wordt dit
jaar aan de ouders verzocht om zelf een device te kopen. We zijn benieuwd of dit een betere optie is. Op
basis van de ervaringen daar kunnen we overwegen om dit in volgende jaren ook te gaan doen.
Naast chromebooks zullen ook meer digiborden worden aangeschaft dan wel vervangen.
Leermiddelen: Er gaat veel geld naar de traditionele lesmethodes. Door verder te digitaliseren hopen we hier
de komende jaren een efficiëntieslag te maken. Een pilotgroep is gefaciliteerd om te gaan werken met VO
content.

Techniek onderwijs: De gelden voor Sterk Techniek Onderwijs zullen met name worden ingezet in personeel
en materiaal om leerlingen te leren programmeren en innoveren.
ISK Duin- en Bollenstreek

Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken
Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar:
verbeteringen en begeleiding overstap regulier onderwijs;
hoe gaan we om met leerlingen in het VO, start beleidsplan/uitvoering start 2020
voortijdig schoolverlaters MBO: aanpak in kaart brengen;
eerste aanzet tot nieuwe zorgstructuur voor de ISK in samenwerking met de gemeente (andere
gemeente i.v.m. verhuizing van Katwijk naar Lisse);
start ISK taalexpertisecentrum.
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Duurzaamheid

Sinds december 2019 nieuwe locatie betrokken. Waar mogelijk is er aandacht aan duurzaamheid besteed.
Ontwikkelingen per beleidsterrein
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderwijs:
beleid uitrollen t.a.v. VO-leerlingen in het reguliere onderwijs;
nieuwe zorgstructuur inzetten in samenwerking met gemeente;
stages regelen en begeleiden voordat leerlingen naar het MBO gaan
(één van de oorzaken van voortijdig schoolverlaten van leerlingen);
vrijwilligersbank organiseren om leerlingen en ouders te begeleiden;
taalexpertise ook voor ouders in samenwerking met de gemeente.
Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van personeel:
aandacht voor het binden van personeel aan de school.

6.3.4 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid
Het toelatingsbeleid is in de stichting per school geregeld. Bij alle scholen is een positief schooladvies voor
een van onze schoolsoorten een belangrijk criterium. Voor enkele scholen binnen de stichting gelden
aanvullende criteria met betrekking tot het dossier, plaats in het gevraagde leerjaar of profiel, perspectief,
begeleidingsmogelijkheid en onderschrijving van de grondslag van de school.
De basisschool adviseert op grond van alle informatie die het in de jaren dat de leerling op de school zat in
het leerlingvolgsysteem heeft verzameld. Het schooladvies bestaat in onze regio uit een eenduidig, bindend
advies voor een bepaalde schoolsoort.

Alleen bij gerede twijfel tussen twee aan elkaar grenzende schoolsoorten kan men een dubbel schooladvies
geven en toelichten. In het geval van een dubbel schooladvies is het uiteindelijk de VO-school die bepaalt in
welke brugklas de leerling wordt geplaatst.
Voor leerlingen die tussentijds willen instromen wordt, in overleg met een lid van het managementteam,
gekeken of de door de leerling gewenste school een passende school is. Dit gebeurt altijd in de vorm van een
gesprek. Plaatsing in de loop van het schooljaar is niet bij alle scholen van de stichting mogelijk.
Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en aanmeldingen vanuit het samenwerkingsverband (V)SO
zal een gesprek plaatsvinden meteen lid van het managementteam en een vertegenwoordiger uit het
zorgteam om te kijken of de door de leerling gewenste school de passende school is en onderwijs kan bieden
dat aansluit bij de behoefte van de leerling.
6.4 Duurzaamheid
Er zijn inmiddels op vier van de vijf gebouwen in eigen beheer zonnepanelen geïnstalleerd. Eén gebouw in
2018 en drie gebouwen in 2019. Daarnaast is in 2019 ook weer een locatie overgegaan op LED-verlichting.
Ook voor de komende jaren zal gezocht worden naar mogelijkheden om te verduurzamen.
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6.5 Toekomstige Ontwikkelingen
De stichting Fioretti Teylingen is de grootste dienstverlener van voortgezet onderwijs in de Bollenstreek. Eén
van de scholen is gevestigd in de regio Leiden waar meerdere grotere organisaties zijn. Betreffende school,
Duinzigt, dankt haar bestaansrecht als kleine school juist aan haar kleinschaligheid en het individueel
gerichte onderwijs. In de Bollenstreek is het aantal scholen voor voortgezet algemeen vormend onderwijs
beperkt waaraan alle scholen hun bestaansrecht ontlenen. De twee VMBO-scholen staan zodanig goed
aangeschreven en hebben in de wijde regio een zeer beperkt aantal collega-scholen die dezelfde richtingen
aanbieden dat ook daar geen sprake is van enige twijfel aan bestaansrecht.

In paragraaf 5.2.3 wordt nader ingegaan op toekomstige ontwikkelingen per locatie.
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6.6 Conti n uïte its paragraaf

6.6.1 Kengetallen 201 9, 2020 t/m 2024
Totaal

ALG

LEE 11 SK

MIL

us

Da

KTS

Aantal leerlingen 2019/2020

1-10-2019

873

1.474

573

779

1.313

100

5.112

Aantal leerlingen 2020/2021

1-10-2020

840

1.420

576

777

1.273

100

4.986

Aantal leerlingen 2021/2022

1-10-2021

835

1.388

582

793

1.313

100

5.011

Aantal leerlingen 2022/2023

1-10-2022

841

1.378

582

789

1.287

100

4.977

Aantal leerlingen 2023/2024

1-10-2023

852

1.386

589

797

1.313

100

5.037

Aantal leerlingen 2024/2025

1-10-2024

852

1.386

589

797

1.313

100

5.037

Aantal fte formatie 2019/2020

1-10-20191

98,7

114,1

45,4

100,0

gg,s

12,2

21,5

491,1

1-10-2020

95,5

110,5

45,6

99,8

96,7

12,2

21,5

481,6

1-10-2021

95,0

108,3

46,0

101,3

99,3

12,2

21,5

483,6

Aantal fte formatie 2022/2023

1-10-2022

95,6

107,7

46,0

101,0

97,6

12,2

21,5

481,4

Aantal fte formatie 2023/2024

1-10-2023

96,6

108,2

99,3

12,2

21,5

486,0

Aantal fte formatie 2024/2025

1-10-2024

96,6

108,2

46,5
46,5

101,7
101,7

99,3

12,2

21,5

486,0

Aantal leerlingen

Aantal fte formatie 2020/2021
Aantal fte formatie 2021/2022

datum

In de continuïteitsparagraafzijn de
cijfers opgenomen van de begroting
2020-2024. Daarbij wordt een
daling van leerlingen naar het
schooljaar 2020-2021 verwacht van
ca. 1 30 leerlingen. Daarna blijft het
leerlingenaantal grofweg gelijk. In
de laatste vijf maanden van het
kalenderjaar 2020 wordt
geprofiteerd van bekostiging op
basis van het aantal leerlingen van
het schooljaar 201 9-2020, terwijl de
personele organisatie zich heeft
aangepast aan de nieuwe aantallen.

Leerlingen en fte's totaal SFT
492,0

j.150

490,0
5.100

488.0
486,0

S.050

484,0
5.000

482,0
480,0

4.950

478,0
476,0

4.900
1.1-2019 t.1.2020

1-1-2021

l l 2022 1-1-2023

•leerlingen

l-1.2024

•fte

Vanaf 2021 is dat voordeel niet aanwezig en gaat het nadeel spelen dat de materiele bekostiging afgenomen
is terwijl de materiële kosten maar voor een deel meebewegen met het leerlingenaantal. De verwachte
aantallen leerlingen zijn overgenomen uit Vensters van PO-raad en VO-raad. Het begrotingsmodel voorziet
niet in aanpassing van aantal leerlingen per 1 oktober 2024, vandaar dat 2023 en 2024 gelijk zijn.
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6.6.2 Meerjarenbegroting 2019,2020 t/m 2024
Balans, in € 1.000
De onderstaande tabel is gebaseerd op de realisatie van 201 8 en 2019,en gegevens van 2020 tot en met

2024 uit de begroting en meerjarenraming 2020-2024, welke in het najaar van 2019 is opgesteld.
Balans realisatie 2018-

2019, Realisatie
plan 2020 t/m 2024 2018
l Activa
14.081
l.1 Vaste activa
1.2 Vbttende activa
10.847
Totaal l Activa

24.9281

Realisatie

Begroting

2019

2020

16.057
11.079
27.1361

15.856
10.940

Begroting
2021
15.685
10.331

26.0161

26.7361

Begroting

Begroting

2022

2023

15.514
10.100
25.6151

15.344
9.919

Begroting
2024
15.174
10.120
25.2941

25.2631

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
2.2 Voorzieningen
2.3 Langbpende schulden
2.4 Kortbpende schuklen
Totaal 2 Passiva

12.018
4.145
1.180
7.584
24.9281

14.424
3.894
849
7.969
27.136

14.618
4.000
518
7.660

14.169
4.000
187
7.660

26.7961

26.0161

13.955
4.000
o
7.660
25.6151

13.603
4.000
o
7.660

13.634
4.000
o
7.660
25.2941

25.2631

De stichting heeft op zes locaties scholen. Eén van die locaties, de ISK, is eind 2019 van Katwijk verhuisd naar
een gebouw dat door de gemeente Lisse beschikbaar is gesteld, in Lisse. Om dienst te kunnen doen is deze
voormalige basisschool intern verbouwd op kosten van de gemeenten. De gebouwen van Fioretti Hillegom,
Fioretti Lisse en Leeuwenhorst zijn nog niet zo oud en daar behoeven op afzienbare termijn geen
vernieuwingsinvesteringen te worden gedaan. De KTS in Voorhout valt onder een doordecentralisatieovereenkomst met de gemeente Teylingen. Betreffend gebouw is begin 201 9 door een extern bedrijf
beoordeeld op houdbaarheid. Uit dat onderzoek blijkt dat het gebouw de komende tien tot twintig Jaar nog
goed meekan. Het gebouw van Duinzigt is gedateerd maar functioneert nog relatief goed. Het is voor de
school aan de ruime kant wat extra mogelijkheden biedt maar ook extra kosten meebrengt. Door zuinig en
slim beheer blijven betreffende kosten laag. Vervangingsinvesteringen worden niet op korte of middellange
termijn verwacht.
In de reserves zijn in 2019 drie nieuwe bestemmingsreserves opgenomen. Twee reserves, in verband met
ontvangen incidentele extra personele subsidie in december 2019, en in verband met nog niet bestede
personele subsidie voortkomend uit de verhoging van personele bekostiging in 2019, zullen zodra de
aanwending daarvan gerealiseerd wordt in 2020 en/of 2021 vrij geboekt worden ten gunste van de algemene
reserve. Dit gaat om respectievelijk € 843.834 en € 1 99.844.
De derde nieuwe reserve betreft de nog beschikbare subsidie in verband met sterk techniekonderwijs,
ontvangen in 2018 en 2019. Deze subsidie wordt aangewend voor afschrijving op investeringen in het kader
van het sterk techniekonderwijs en voor inzet van extra personeel daartoe. Deze reserve bedraagt per 31
december 2019 € 1.219.640. Alle reserves en de wijze van opbouw of vrijval worden beschreven in de
toelichting op de balans in de jaarrekening.
Nadat in 2018 een relatief hoge toevoeging aan de personele voorzieningen heeft plaatsgevonden is in 2019
weer een deel hiervan vrijgevallen. De verwachting is dat de ontwikkeling van betreffende voorzieningen de
komende jaren minder beweeglijk zal zijn.
De normale exploitatie van de stichting wordt gedekt door de subsidie die van rijkswege aan het onderwijs
besteed wordt en is dus niet afhankelijk van andere fondsen. Wel worden er fondsen geworven voor
bijzondere projecten.
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Het saldo van de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op het onderhoud dat wordt verwacht in de
komende dertien jaar. Uitgangspunt was tien jaar, maar om te voorkomen dat grote bedragen in de eerste
jaren daarna buiten beeld zouden blijven, is de periode iets opgerekt. Betreffend onderhoud wordt per locatie
gelijk verdeeld over betreffende periode, rekening houdend met de voorwaarde dat het saldo per locatie
minimaal nul moet zijn op de jaarultimo's. In 2018 moest een grote toevoeging gedaan worden omdat groot
onderhoud aan het zwembad bij de KTS gepleegd moest worden dat niet in die grootte voorzien was. De
toevoeging ten laste van 201 9 is meer in lijn met de jaren vóór 201 8. Mogelijk wordt in de komende jaren de
regelgeving zodanig aangepast dat in de eerste jaren meer toegevoegd moet worden. Een besluit door
regelgevers laat echter nog op zich wachten.
Staat van baten en lasten, in € 1.000

De onderstaande tabel is gebaseerd op de realisatie van 201 8 en 2019,en gegevens van 2020 tot en met
2024 uit de begroting en meerjarenraming 2020-2024, welke in het najaar van 2019 is opgesteld.
Baten-lasten realisatie 2018-2019,
plan 2020 t/m 2024
3 Baten
3.1 (Rö'ks)bgdragen OCW
3.2 Overige overheüsbgdragen

Realisatie

Realisatie

2018

2019

Begroting
2021

Begroting
2020

Begroting
2022

Begroting
2024

Begroting
2023

41.820
41.538
41.331
41.392
3.038
2.977
2.999
2.948
o
o
o
o
a
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3.279
3.301
3.277
3.276
3.120
3.290
3.343
48.1371
47.6311
47.6161
47.7921
53.4971
48.777)
53.4321

49.710

49.996

379

381

3.3 Examengeüen
3.4 Baten werk i.o.v. derden
3.5 Overge baten
Totaal baten

42.423
3.064

4 Lasten

4.1 Personele testen

42.391

4.2 Afschrgvhgen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Over'ge hstelngsiasten
Totaal lasten

40.042
1.959
2.658
2.781
6.432
6.170
51.091
53.1861
1.845

Saldo baten en lasten
5 Saldo financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Totaal resultaat

37.502
2.267
2.489
2.430
5.866
5.965
48.0651
48.5221

37.972
2.096

37.582

37.377

37.400

2.177
2.283
2.297
2.458
2.448
2.440
5.889
5.875
5.869
47.9831
48.106]
48.006

2461

2.4061

255|

-449|

-214|

-352|

31|

3]

0|

0|

0|

0|

0|

0|

2501

2.4061

255|

-449|

-2l4|

-352]

31|

250

2.406

255

-449

-214|

-352|

31

Het beleid van de scholen is erop gericht de ontvangen gelden direct te besteden aan het doel: onderwijs. Het
geplande totaalresultaat schommelt in de loop der jaren rond dat doel, namelijk een nulresultaat. Dit
resultaat wordt als passend beschouwd omdat de indicatoren voor financiële stabiliteit op orde zijn.
In verband met krimp in leerlingenaantallen in 2018 en 2019 is de personele organisatie verkleind. Deze
trend is zichtbaar in de jaren 2018, 2019 en 2020. Logischerwijs zouden de baten in gelijke tred dalen.
Incidentele baten in de jaren 2018 en 201 9 versluieren dat beeld. Deze incidentele baten zijn na realisatie
van het resultaat in drie bestemmingsreserves opgenomen. Details hiervan zijn hiervoor in de toelichting op
de balansontwikkeling opgenomen.

De grote beweging in leerlingaantallen die in de afgelopen jaren zichtbaar was, is vanaf 2021 voorbij. Ook in
de periode van daling met aanzienlijke aantallen was de noodzakelijke mutatie in de personele organisatie
goed te managen. Er is een natuurlijk verloop van 6,25% dat voldoende blijkt om schommelingen in de
leerlingaantallen op te vangen.

In de afgelopen jaren is het beleid erop gericht geweest om de (kosten van) detachering te minimaliseren. Dat
is goed gelukt. In voorkomende gevallen wordt vervanging van uitvallende collega's geregeld met tijdelijke
uitbreiding van de contracturen.
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In 2018 werd € 1.875.672 aan detachering uitgegeven, in 2019 daalde dit tot € 556.014, waarbij na de
zomervakantie nagenoeg geen geld meer aan detachering werd besteed. Natuurlijk staan er kosten van
tijdelijke uitbreiding tegenover, maar deze zijn grofweg de helft van de kosten van inhuur die vorige jaren
gemaakt werden.
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7. Jaarrekening
7.1

Al Grondslagen voorde jaarrekening

1 Algemeen

De jaarrekening is in opdracht van het College van Bestuur van Stichting Fioretti Teylingen opgesteld door de
afdeling bedrijfsvoering en gecontroleerd door Van Ree Accountants.
2 Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald
dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor dejaarverslaggeving (in het bijzonder R) 660
Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De
jaarrekening is opgesteld in euro's.
Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
Stichting Fioretti Teylingen zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat schattingen worden
gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het
geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar. Er zijn in 2019 geen stelselwijzigingen toegepast. Er is in 2019 ook op één
voorziening een schattingswijziging doorgevoerd. Dit betreft de voorziening langdurig zieken. Tot en met
2018 is deze voorziening berekend op basis van inschatting van de salariskosten van de toekomstige
verzuimperiode van langdurig zieken. Met ingang van 2019 wordt gerekend op basis van een
ervaringspercentage op het totaal langdurig ziekteverzuim. De voorziening is hierdoor stabieler en privacygevoelige informatie behoeft niet meer gedeeld te worden voor berekening.
Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Transacties van betekenis met
verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.
De toelichting betreft de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van het inzicht.
3 Waardering van de activa en passiva

De initiële waardering van activa en passiva vindt plaats tegen de reële waarde, tenzij anders is vermeld. De
vervolgwaardering geschiedt op basis van de geamortiseerde kostprijs.
Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van
lineaire afschrijvingen op basis van de economische levensduur en, indien van toepassing, verminderd met
bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt niet afgeschreven
Overige vaste activa

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten onder
aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van de economische levensduur en, indien van toepassing,
verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De drempel voor het activeren van vaste activa bedraagt €
1.250.

Specifieke subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben. Voorbeeld hiervan is gemeentelijke subsidie van de gemeente
Noordwijk op de investering van LED-verlichting bij Leeuwenhorst.
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De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Als de verwachting over de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van
de tijd verandert, wordt dit verantwoord als een schattingswijziging. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikname.

Stichting Fioretti Teylingen houdt de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages aan: Gebouwen /
verbouwingen: 2% tot 10%, meubilair en inrichting: 10%, machines en installaties: 10%, zonnepanelen: 6,67%,
audiovisuele middelen: 20%, hard- en software: 25%

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening voor groot onderhoud
gevormd. De dotatie aan deze voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het
onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.
Vorderingen

Vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Op vorderingen wordt een noodzakelijk geachte voorziening voor het
risico van oninbaarheid in mindering gebracht.
Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en kassen. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde en staan ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en de herwaarderingsreserve.
De bestemmingsreserves hebben een beperkte bestedingsmogelijkheid, door het College van Bestuur
vastgesteld. Stichting Fioretti Teylingen kent bestemmingsreserves voor uitgestelde bapo, jonge leerkrachten,
kwaliteitsimpuls, nieuwbouw Hillegom, nieuwbouw Lisse, nieuwbouw Leeuwenhorst, doordecentralisatie
Lisse, doordecentralisatie KTS, huisvesting, bijzondere aanvullende bekostiging 2019 en sterk
techniekonderwijs 201 8-2019. In de toelichting op de balans is vermeld op welke wijze de reserves gevormd
warden en vrijvallen.
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 waan/an 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, 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.

Er zijn nu voorzieningen opgenomen voor voorziening groot onderhoud, spaarverlof, LPB sparen, uitgestelde
beloningen, langdurig zieken, WCA-uitkeringen en WW-verplichtingen. In de toelichting op de balans is
vermeld op welke wijze de voorzieningen gevormd worden en vrijvallen.
Langlopende schulden

Schulden met een resterende looptijd van meer dan eenjaar worden aangeduid als langlopend. De leningen
worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs van de overeenkomsten. Het aflossingsbedrag van het
eerstvolgende jaar na balansdatum wordt onder de kortlopende schulden opgenomen.
Kortlopende schulden

Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als
kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. De kortlopende schulden worden opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs, die niet zal afwijken van de nominale waarde.
Overlopende passiva

Dit zijn vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake
van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar
zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat
van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.
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4 Bepaling van het saldo van baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór
het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Rijksbijdragen OCW

De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden volledig als bate in de staat van baten en lasten verwerkt
in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben. Geoormerkte OCW-subsidies meteen vrij
besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsdausule heeft) staan
verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde
activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum staan
onderde overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies metverrekeningsclausule) staan
verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten in hetjaar ten laste waarvan de gesubsidieerde
lasten komen. Niet bestede middelen staan onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog
niet is verlopen. Wanneer de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum worden niet bestede middelen
verantwoord onder de kortlopende schulden.
Overige overheidsbijdragen
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
warden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
Overige baten

Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit deelnemersbijdragen, ouderbijdragen, verhuur onroerende zaken,

detachering en overige baten. De opbrengst uit het verlenen van diensten worden toegerekend naar rato van
de geleverde prestaties, gebaseerd op de geleverde diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de
totaal te realiseren prestaties en diensten.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de economische
gebruiksduur van het actief. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingspercentages
staan vermeld bij de grondslag materiële vaste activa.
Personeel sbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen: 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.

Pensioenen: Stichting Fioretti Teylingen heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing.
Stichting Fioretti Teylingen betaalt 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 zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende
activa indien dit tot een terug-storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag en tracht ieder jaar het pensioen te
verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Het bestuur van ABP
beoordeelt per jaar of het pensioen kan worden verhoogd. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van
ABP. De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP bedroeg ultimo 2019 97,8% (2018: 97,0%).
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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.
5 Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van liquide
middelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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7.2

A2 Batons per 31 december 2019

A2 Balans 31 december 2019
(na resultaatbestemming!

31 december 2019
€

31 december 2018
€

1 ACTIVA
1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiele vaste activa
1.1.2.1 Gebouwen
1.1.2.2Terreinen
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur

8.512.039
9.684.532
253.740
253.740
5.315.315
6.118.244
14.081.093
16.056.517
14.081.093
16.056.517

1.1.2 Materiele vaste activa
Totaal: 1.1 Vaste activa
1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
1.2.2.1 Debiteuren algemeen

56.213
45.240
216.565
1.492
333.226
1.781.650
3.677

270.033
o
397.707
575
878.188
1.515.437
4.604

1.2.2.2 Vorderingen op OCW/EZ
1.2.2.5 Deelnemers/Cursisten

1.2.2.6 Vorderingen op personeel
1.2.2.10 Overige vorderingen
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
1.2.2.13 Verstrekte \norschotten

3.066.544

Totaal: 1.2.2 Vorderingen

2.438.062

1.2.4 Liquide middelen
1.2.4.1 Kasmiddelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen
Totaal: 1.2.4 Liquide middelen

6.792
8.005.887

3.041
8.405.519

Totaal: 1.2 Vlottende activa

8.012.679
11.079.223

8.408,560
10.846.623

TOTAAL 1 ACTIVA

27.135.739

24.927.716

2 PASSIVA
2.1 Eigen vermogen
2.1.1.1 Algemene reserve
2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek
2.1.1.6 Herwaarderingsreserve
Totaal: 2.1 Eigen vermogen

8.911.158
9.192.199
5.231.214
3.085.448
o
21.185
12.017.791
14.423.412

2.2 Voorzieningen
Totaal: 2.2.1 Personele voorzieningen
Totaal: 2.2.3 Voorziening groot onderhoud

2.324.303
1.820.939
4.145.242

1.932.955
1.961.290
3.894.246

Totaal: 2.2 Voorzieningen
2.3 Langlopende schulden
2.3.3.0 Schulden aan kredietinstellingen
Totaal: 2.3 Langlopende schulden

849.129

1.180.289
1.180.289

849.129

2.4 Kortlopende schulden
2.4.3.0 Schulden aan kredietinstellingen
2.4.4.0 Schulden aan OCW/EZ
2.4.8.0 Crediteuren

2.4.9.0 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10.0 Pensioenen

2.4.12.0 Overige kortlopende schulden
2.4.16.0 Vooruit ontvangen bedragen
2.4.19.0 Overige overlopende passiva
Totaal: 2.4 Kortlopende schulden

Totaal 2 PASSIVA

331.160
1.098.401
932.699
1.699.149
513.176
2.647.653
72.169
674.544

327.351
1.192.724
859.748
1.755.400
493.757
2.300.253
58.268
596.892
7.968.952

7.584.394

27.135.739

24.927.716
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7.3

A3 Staat van baten en lasten 2019

A3

Staat van baten en lasten 2019

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019

2019
€

2018

€

€

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overheidsblj'dragen/subs'idies overige overheden
3.5 Overige baten
Totaal: 3 Baten
4 Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totaal: 4 Lasten

49.995.516
380.756

Totaal: Saldo Baten en lasten

369.000
2.855.500

3.120.420

53.496.692

40.042.372

2.637.600
6.052.600

6.431.689

49.709.777
379.421
3.342.840

50.3Z4.600

39.625.000
2.005.500

1.958.672
2.658.146

53.432.038

42.390.822
1.844.758
2.780.568
6.169.599

51.090.878

50.320.700

53.185.747

2.405.813

3.900

246.291

Saldo baten en lasten
5.1 Financiële baten
5.2 Financiële lasten
Totaal: 5 Financiële baten en lasten

47.100.100

1.105

5.100

1.297

o

3.625
252

-192

5.100

3.373

2.405.621

9.000

249.664
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7.4

A4 Kasstroomoverzicht 2019

1A4

Kasstroomoverzicht 2019

2018
€

2019
€

l

Kasstroom uit operationele activiteiten
246.291

2.405.813

Saldo Baten en Lasten

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen (4.2)
Mutaties voorzieningen (2.2)

1.958.672 1.844.758
-250.996 35.138
1.879.897
1.707.675

Mutaties werkkapitaal:
-Vorderingen (l.2.2)
- Kortlopende schulden (2.4)

-628.482 208.006
384.559 -71.928
-243.923

2.262.265

3.869.565

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

3.625
-252

1.105
-1.297

Rentebaten (5.1)
Rentelasten (5.2)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa (1.1.2)

136.078

-192

3.373

3.869.373

2.265.638

-3.934.094 -1.879.679
-3.934.094 -1.879.679

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden (2.3)

-331.160 -327.351
-331.160 -327.351
58.608

-395.881

Mutatie liquide middelen (1.2.4)

8.408.560 8.349.952
-395.881 58.608

Beginstand liquide middelen (1.2.4)
Mutatie liquide middelen

8.012.679

Eindstand liquide middelen

8.408.560
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AS Toelichting op de balansposten

l
1.2

Activa
Vaste activa
desdes-

Materiële Vaste Activa

Investeringen

investeringen afschrijvingen boekwaarde Investeringen investeringen Afschnjvjngen tlv afschrijving Boekwaarde | afschrijvingst/m 2018 I t/m 2018
31-12-2018
2019
2019
2019|
2019| 31-12-20191 percentage
-41.8631 9.684.532

2-10%

1.1.2.3 Inventaris, apparatuur

253.740
0,
0|
o
253.740
o
o
13.308.1871 7.992.8731 5.315.3141 2.410.7261 1.375.9861 1.607.7961 -1.375.9861 6.118.244

0,00%
10-25%

1.1.2 Materiële vaste activa

24.216.8891 10.135.7961 14.081.0931 3.934.0951 1.417.8491 1.958.6711 -1.417.8491 16.056.517

1.1.2.1|Gebouwen
1.1.2.21Terreinen

10.654.9621 2.142.3231 8.512.0331 1.523.368

41.863

350.875

253.740

De afschrijvingspercentages staan hiervoor bij de grondslagen voor de jaarrekening genoemd.
Gebouwen: De gebouwen zijn juridisch eigendom van Stichting Fioretti Teylingen, terwijl de economische
eigendom bij de gemeenten Hillegom, Lisse, Oegstgeest, Teylingen en Noordwijkerhout berust. De gebouwen

zijn verzekerd door deze gemeenten. Het gebouw van de KTS in Voorhout is verzekerd door Stichting Fioretti
Teylingen zelf in verband met doordecentralisatie. Voor het tijdelijke schoolgebouw van de Internationale
Schakelklas in Lisse is een bruikleenovereenkomst afgesloten.
Voor zover er door Stichting Fioretti Teylingen in voorgaande jaren financieel is bijgedragen aan de realisatie
van diverse nieuwe schoolgebouwen is deze bijdrage geactiveerd.

Eind december 201 9 is de nieuwbouw van Leeuwenhorst geactiveerd, de stichting heeft voor € 1 .463.081
daarin bijgedragen. De resterende investeringen, totaal € 60.288, betreft aanpassingen van receptie op
Leeuwenhorst, herindeling van kantoren bij Fioretti Hillegom en enkele technische aanpassingen bij de KTS.
De desinvestering van € 41.863 betreft inmiddels geheel afgeschreven oude aanpassingen.
Terreinen: In 2004 is ten behoeve van de nieuwbouw van Duinzigt in Oegstgeest een perceel grond

aangekocht. Dit terrein is opgenomen tegen aanschaffingswaarde.
Inventaris en apparatuur: Onderstaande tabel geeft de investeringen per school en per soort.
Soort investering
Audiovisuele Middelen
Hard- En Software

Stichting l
sn-l

Duinzigtl

Fioretti
Hillegoml

251.683

54.722

58.304

1.365
4.737

6.722

3.143

128.732

Huishoudelijke Apparatuur
Inrichting Gymlokalen
Inrichting Vaklokalen

Kantoormeubilair
Machines En Installaties
Owrige Bedrijfsmiddelen
Owrige Inventaris
Schoolmeubilair
Stoffering
Eindtotaal

ISK

1.513

4.321

Fioretti
Lisse

Totaal

30.719

694.381

4.763

12.377

1.892
64.880

15.634
76.339

486.987

26.150

17.534

229.204

160.390

11.356
21.567
128.885

45.008
51.663
147.386
2.656
20.111
245.250 2.410.726

7.854:
286.030

3.585

6.655

259.589

KTS Leeuwenhol
rst|
1.750
3.013
171.253 127.700

70.623

3.498
4.903
1.807
489.995

11.448

12.961

10.929
8.715
2.150
15.648
717.662

614.647

664.059
12.175
679.207

22.722

11.229

De investering in hard- en software zit voornamelijk in devices voor leerlingen en leerkrachten. De
investering in inrichting vaklokalen is voor 93% besteed door Fioretti Hillegom en de KTS ter verbetering van
de hulpmiddelen voor techniekonderwijs, waarvoor extra subsidie is ontvangen. De investering in machines
en installaties bestaat voor € 631.888 uit zonnepanelen bij Fioretti Hillegom en Lisse, en Leeuwenhorst. Ook
is voor € 39.409, na aftrek van € 20.000 subsidie, aan LED-verlichting bij Leeuwenhorst besteed.

De desinvestering heeft voor 60% betrekking op oude devices voor leerlingen en leerkrachten.
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1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen
1.2.2.1 Debiteuren algemeen

1.2.2.2 Vorderingen op OCW/EZ
1.2.2.5 Deelnemers/Cursisten

1.2.2.6 Vorderingen op personeel
NOG TE ONWANGEN BEDRAGEN
PRO MEMORIE
EMBALLAGE
WAARBORGSOMMEN
ASSURANTIE
BOUWREKENING

1.2.2.10 Overige wrderingen
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten
VOORSCHOTTEN PERSONEEL
VOORSCHOTTEN SALARIS
1.2.2.13 Verstrekte voorschotten

31 december 2019

31 december 2018

€

€

270.033

56.213

o

45,240

397.707

216.565

575

1.492

262.133

178.673

13.719

o

584
-2.450
6.425
597.778
878.188

3.094

141.413
333.226

1.515.437

1.781.650

3.412
1.192

3.077
600
3.677

2.500
7.546

4.604

3.066.544

Totaal: 1.2.2 Vorderingen

2.438.062

Bij de vordering op deelnemers/cursisten is rekening gehouden met mogelijk oninbare posten ad € 1 10.91 7

(201 8: €91.507).
Nog te ontvangen bedragen: Grote posten: Een vordering van € 146.138 op het UWV betreffende
compensatie van wettelijke transitievergoedingen. Vergoedingen UWV van € 8.958 uit hoofde van de Wet
tegemoetkomingen loondomein. Vanuit de subsidie sterk techniekonderwijs 2020 wordt € 35.365 door de
KTS gemaakte kosten terugbetaald in 2020. Van de gemeente Hillegom is nog € 1.677 tegoed in verband met

verhuur van een sportveld. Er is nog € 44.866 tegoed van energieleveranciers in verband met verrekening van
voorschotten.

Het pro memorie bedrag van € 13.719 heeft voornamelijk betrekking op leasebedragen van laptops welke
verrekend worden via de school tussen leerling en leverancier.
Op de rekening waarborgsommen staan betaalde en ontvangen waarborgsommen. In 2019 is een

waarborgsom is ontvangen van de huurder van het voorhuis van Fioretticollege Hillegom.
Het saldo op de bouwrekening heeft betrekking op de inrichtingskosten van het ISK in Lisse. Deze kosten

zullen in 2020 door de gemeente Lisse vergoed worden.
In de vooruitbetaalde kosten zit € 886.531 schoolboeken en € 222.658 licenties, beide posten komen in de

periode januari-juli 2020 ten laste van het resultaat. Daarnaast bestaat deze post uit opleidingskasten van
personeel, onderhoudsabonnementen op laptops, onderhoudscontracten op installaties, kosten van
schoolreizen en excursies, vakgroepen, VAVO-leerlingen etc.

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.
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1.7 Liquide middelen
31 december 2019
€

31 december 2018

€

1.2.4 Liquide middelen
1.2.4.1 Kasmiddelen
1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen

6.792
8.005.887

3.041
8.405.519

Totaal: 1.2.4 Liquide middelen 8.012.679 8.408.560

De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen op de verschillende locaties en direct opeisbare saldi bij de ING
en Rabobank. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

2.1.1 Groepsvermogen
2.1.1.1 Algemene reserve

31 december 2019

31 december 2018

€

€

9.192.199

8.911.158

BESTEMMINGSRESERVE NIEUWBOUW 840.366
BESTEM M INGSRESERVE DOORDECENTRALISATIE 750.572

900.464

BESTEM M INGSRESERVE UITGESTELDE BAPO 125.933

238.720

661.557

BESTEMMING5RESERVE JONGE LEERKRACHTEN O

56.110

BESTEM MINGSRESERVE KWALITEITSIMPULS 312.624
BESTEM MINGSRESERVE HUISVESTING 939.757
BESTEMMINGSRESERVE STO 2018-2019 1.218.284
BESTEMMINGSRESERVE AANV. BEKOSTIGING 2019 843.834
BESTEM M INGSRESERVE CAO RUIMTE 199.844

364.327

2.1.1.2 Bestemmingsreserves publiek 5.231.214

864.270
o
o
o
3.085.448

2.1.1.6 Herwaarderingsreserve O

21.185

Totaal: 2.1.1 Groepsvermogen 14.423.412 12.017.791

Algemene reserve: Deze is gevormd door jaarlijkse verrekening van positieve en negatieve resultaten van
Stichting Fioretti Teylingen vanaf haar ontstaan. De vrijval van de verschillende bestemmings-reserves komt
ten goede aan de algemene reserve.
Reserve nieuwbouw Hilleaom: De reserve nieuwbouw Hillegom is gevormd om de extra kosten van de
inrichting van het nieuwe schoolgebouw van het Fioretti College Hillegom te dekken. Het gebouw is ultimo
201 2 in gebruik genomen. De reserve nieuwbouw Hillegom valt vrij ten gunste van de algemene reserve,
waarbij de vrijval gelijk is aan de afschrijving op de initiële inrichting.
Reserve nieuwbouw Lisse: De reserve nieuwbouw Lisse is gevormd om de extra kosten van de inrichting van
het nieuwe schoolgebouw van het Fioretti College Lisse te dekken. Dit gebouw is in september 201 3 in
gebruik genomen. De reserve nieuwbouw Lisse valt vrij ten gunste van de algemene reserve, waarbij de vrijval
gelijk is aan de afschrijving op de initiële inrichting.
Reserve nieuwbouw Leeuwenhorst: De reserve nieuwbouw Leeuwenhorst is in 2004 gevormd teneinde de
nieuwbouw van Leeuwenhorst te realiseren. Het nieuwe schoolgebouw is in 2006 in gebruik genomen. De
reserve nieuwbouw Leeuwenhorst valt vrij ten gunste van de algemene reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan
de afschrijving op de initiële investering.
Reserve doordecentralisatie Lisse: In het kader van de doordecentralisatie van huisvestingsgelden door de
gemeente Lisse, beëindigd per 1 januari 2008, is een bestemmingsreserve opgenomen vanuit de niet bestede
middelen van doordecentralisatie. De reserve wordt ingezet ten behoeve van de gerealiseerde nieuwbouw van
het Fioretti College Lisse en valt vrij ten gunste van de algemene reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt
afgeschreven op de investering in het schoolgebouw.
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Reserve doordecentralisatie KTS: De KTS heeft een doordecentralisatie-overeenkomst gesloten met de
gemeente Teylingen. De door de gemeente verstrekte doordecentralisatiegelden worden, na inhouding van
verschuldigde OZB, premies voor de opstalverzekering en huur van het sportveld, gedoteerd aan de
voorziening groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud kan echter nooit groter worden dan het
actuele meerjaren-onderhoudsplan vereist. De resterende doordecentralisatiegelden worden toegevoegd aan
de bestemmingsreserve doordecentralisatie KTS teneinde toekomstige investeringen mogelijk te maken.
Reserve uitgestelde bapo: Met de reserve uitgestelde bapo zijn deze rechten van personeelsleden gedekt. De
bapo-rechten moeten uiterlijk bij uit dienst treden opgenomen worden.
Reserve jonge leerkrachten: De reserve jonge leerkrachten is bedoeld om jonge leerkrachten te behouden en

aan te trekken. De reserve valt vrij ten gunste van de algemene reserve in het tempo waarin de scholen een
beroep doen op de in december 2013 verstrekte subsidie. De reserve jonge leerkrachten is met de
toevoeging na het resultaat 2019 uitgeput. De uitputting van deze reserve heeft bijgedragen aan het
implementeren van doorlopend beleid met betrekking tot jonge leerkrachten.
Reserve kwaliteitsimpuls: De reserve kwaliteitsimpuls is gevormd teneinde de scholen in staat te stellen
bijzondere extra investeringen en bestedingen te doen gericht op verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs, zoals bijvoorbeeld een extra computerlokaal of devices voor docenten waardoor de digitale
ontwikkeling van het onderwijs verder vormgegeven kan worden. De reserve valt vrij ten gunste van de
algemene reserve in gelijk tempo als wordt afgeschreven op betreffende investeringen dan wel in het tempo
waarin de scholen een beroep doen op deze reserve vanuit de exploitatie.
Reserve huisvesting: Vanaf 201 5 is de lumpsum opgehoogd door de overheveling van huisvestingsgelden
vanuit het Gemeentefonds naar het onderwijs. Om adequate huisvesting voor de scholen te realiseren is een
nieuwe bestemmingsreserve huisvesting gevormd. De reserve wordt jaarlijks gevoed met € 50 per leerling.
De reserve valt vrij ten gunste van de algemene reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt afgeschreven op
de investeringen in huisvesting dan wel in het tempo waarin de scholen een beroep doen op deze reserve
vanuit de exploitatie, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse bijdrage van Leeuwenhorst aan de gemeente
Noordwijkerhout ten behoeve van de in 2009 gerealiseerde sciencevleugel.
Reserve sterk techniekonderwijs 201 8-2019: In de afgelopen twee jaren is subsidie ontvangen voor
versterking van hettechniekonderwijs op de KTS en Fioretti Hillegom voor een totaalbedrag van € 1.644.1 38.
Hiervan is € 785.636 geïnvesteerd in vaste activa, waarop inmiddels € 30.284 is afgeschreven. Ook is €
395.570 aan kosten voor o.a. personele inzet gemaakt. Per saldo is € 755.352 ten behoeve van afschrijvingen
en € 462.932 nog besteedbaar opgenomen in deze reserve.
Reserve bijzondere aanvullende bekostiging 201 9: In overeenstemming met de regeling van de Minister voor
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 november 201 9, tot het verstrekken van bijzondere en
aanvullende bekostiging voor het primair en voortgezet onderwijs 2019 (Regeling bijzondere en aanvullende
bekostiging PO en VO 2019) is in december 2019 deze subsidie ontvangen. De subsidie zal vrijvallen ten
gunste van de algemene reserve voor zover besteding van deze subsidie in de resultaten is opgenomen.
Reserve CAO ruimte: De reguliere personele bekostiging is in augustus 2019 met terugwerkende kracht naar
1 januari verhoogd met 3,1 3%. Deze verhoging bood ruimte voor een eventuele nieuwe CAO per 1 oktober
2019. De nieuwe CAO is nog niet gerealiseerd waardoor ca. 0,8% van die verhoging niet gebruikt is (Bron:
VO-raad). De bedoeling is om dit geld beschikbaar te houden voor een nieuwe CAO, daartoe is dit
opgenomen in een bestemmingsreserve.
De herwaarderingsreserve is in 1 998 ontstaan als gevolg van de herwaardering van de ultimo 1997
aanwezige inventaris. De herwaarderingsreserve valt vrij ten gunste van de algemene reserve, waarbij de
vrijval gelijk is aan de afschrijving op de betreffende inventaris. In de balans van 201 9 is het restant van deze
reserve vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.
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Balans 2018

Resultaat- Balans 2019

na resultaat toedeling 2019 na resultaat Toelichting

Rek. l Grootboekrekening

800|ALGEMENE RUKSRESERVE
BESTEMMINGSRESERVE
811 NIEUWBOUW

8.911.158

281.041

900.464

-60.099

661.557

89.015

238.720

-112.787

Som van vrijval van reserves van Hillegom, Lisseen
840.366 Leeuwenhorst.

Saldo van vrijval Fioretti Lisse (afbouw) en toevoeging -/-

BESTEMMINGSRESERVE
812 DOORDECENTRALISATIE
BESTEMMINGSRESERVE
813 UITGESTELDE BAPO
BESTEMMINGSRESERVE
814 JONGE LEERKRACHTEN
BESTEMMINGSRESERVE
815 KWALITEITSIMPULS

56.110

-56.110

364.327

-51.703

BESTEMMINGSRESERVE
816 HUISVESTING

864.270

75.487

o

1.218.284

o

843.834

o

199.844

21.185

-21.185

12.017.791

2.405.621

BESTEMMINGSRESERVE STO
817 2018-2019
BESTEMMINGSRESERVE
818 MNV. BEKOSTIGING 2019
BESTEMMINGSRESERVE CAO
819 RUIMTE

750.572 vrijval van de KTS (opbouw).
Voor zover gebruik gemaakt is van uitgestelde BAPO valt
125.933 saldo vrij.

0| Het restant van de bestemmingsreserve valt vrij.
Voor zover kosten voor kwaliteitsverbetering gemaakt
312.624 warden valt saldo vrij.
Jaarlijks wordt €50 per leerling, verminderd met
939.757 afschrijvingskosten, toegevoegd.
Subsidie sterk techniek onderwijs die de komende jaren
1.218.284 besteed wordt.
Subsidie welke in december 2019 ontvangen is die de
843.834 komende jaren besteed wordt.

Ruimte uit laatste GPL verhoging welke nog beschikbaar

820|HERWAARDERINGSRESERVE
Totaal Eieen Vermogen

Toevoeging resultaat -/- saldo van mutaties
9.192.199 bestemmingsreserves.

199.844 is voor een nieuwe CAO
Het restant van bestemmingsreserve 1998 valt vrij naar
o de algemene reserve.
14.423.4121Dittotaal sluit aan bi) het Baten-Lasten overzicht

2,2 Voorzieningen
31 december 2019

31 december 2018

€

€

2.2 Voorzieningen
2.2.1 Personele voorzieningen
VOORZIENING SPMRVERLOF
VOORZIENING LPB SPAREN

2.2.1.2 Verlofsparen en sabbatical leave
2.2.1.3 Eigen risico WGA
2.2.1.4Jubileumvoorziening
2.2.1.5 Werkloosheidsbijdragen
2.2.1.6 Langdurig zieken
Totaal: 2.2.1 Personele voorzieningen

329.139
882.379
1.211.519
316.700
370.985
148.400
276.700

292.007
969.416
1.261.423
243.100
226.932
89.900
111.600

2.324.303

1.932.955
1.820.939

1.961.290

2.2.3.0 Voorziening groot onderhoud
Totaal: 2.2.3 Voorziening groot onderhoud
Totaal: 2.2 Voorzieningen

1.961.290
3.894.246

1.820.939
4.145.242

De voorziening spaarverlofdekt het recht op niet opgenomen spaarverlof van personeelsleden.
De voorziening LPB sparen is gevormd ter dekking van de gespaarde klokuren van het individueel
basisbudget uit hoofde van het levensfasebewust personeelsbeleid. Door te sparen bouwen werknemers het
recht op om de gespaarde uren in de toekomst op te nemen in de vorm van (doorbetaald) verlof. De CAO VO
bevat afspraken omtrent levensfase bewust personeelsbeleid. In dat kader krijgen werknemers ieder
schooljaar de beschikking over een basisbudget van 50 klokuren bij een fulltime dienstverband. Hiermee
kunnen keuzes worden gemaakt die passen binnen de levensfase en de persoonlijke situatie teneinde de
duurzame inzetbaarheid te vergroten.

De voorziening WGA-uitkerinqen is gevormd ter dekking van de toekomstige WGA-uitkeringslasten van (ex)medewerkers die een WGA-uitkering ontvangen. Stichting Fioretti Teylingen is eigenrisicodrager voor de
WCA. Als een medewerker na 2 jaar ziekte in aanmerking komt voor een WCA-uitkering is de stichting
verplicht om deze uitkering de eerste 10 jaar te betalen. Na 10 jaar neemt UWV deze verplichting over.

Per 1 januari 201 7 is opnieuw gekozen voor het eigenrisicodragerschap, nu voor zowel de WGA als de WGAflex. Dit risico is tot 31 december 2019 herverzekerd geweest.

De WGA-uitkeringen van medewerkers die tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2020 ziek werden en na 2 jaar
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in aanmerking komen voor een dergelijke uitkering worden ten laste van de verzekering gebracht. Met ingang
van het boekjaar 2020 zal voor die ziektegevallen vanaf 1 januari 2020 die per balansdatum nog ziek zijn de
voorziening worden aangevuld.

De lubileumvoorziening (voorziening uitgestelde beloningen) is opgenomen om het recht op opgebouwde
jubileumgratificaties bij een 25-jarig en/of 40-jarig dienstverband af te dekken. Hier is rekening gehouden
met een disconteringsvoet van 0,40%.

De voorziening werkloosheidsbiidraaen (WW-verplichtinaen) dekt de verwachte (bovenwettelijke WW-lasten
van voormalig medewerkers van Stichting Fioretti Teylingen, voor zover deze lasten aan de stichting worden
doorberekend.

De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van de personele lasten van medewerkers die per
balansdatum ziek zijn en bij wie de kans op herstel gering is. Deze kosten komen voor rekening van Stichting
Fioretti Teylingen omdat zij eigenrisicodrager is voor ziektevervanging.
saldo

saldo onttrekking

Verloop Voorzieningen 2019

2.324.303

2019 vrijval 2019 dotatie 2019
37.132
221.945
134.908
30.499
21.278
64.379
144.052
74.600
16.100
22.100
187.200
281.423
105.099
567.671

31-12-2019
292.007
969.416
243.100
226.932
89.900
111.600
1.932.956

1.820.939
1.820.939

484.869
484.869

625.220
o

1.961.290
1.961.290

4.145.2421 1.052.540

105.099

31-12-2018

Voorziening Spaarverlof
Voorziening Lpb Sparen
Voorziening Wga-Uitke ringen
Voorzien! ngJubileumgratificaties
Voorziening Ww-Verplichtingen
Voorziening Langdurig Zieken

Voorziening Groot Onderhoud Gebouwen

Totaal: 2.2 Voorzieningen

329.139
882.379
316.700

370.985
148.400
276.700

625.220

906.6431 3.894.246

De onderhoudsvoorzieninq is bedoeld om de kosten van gepland meerjaren groot onderhoud te dekken. De
kosten van periodiek groot onderhoud worden daardoor gelijk verdeeld over een aantal boekjaren. Aan de
onderhoudsvoorziening liggen actuele meerjarenonderhoudsplannen uit 2019 ten grondslag. Bij de bepaling
voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2018 is gebruik gemaakt van de tijdelijke uitzonderingsbepaling
conform RJO 4, lid 1c. De RJO hanteert de regel dat een voorziening groot onderhoud opgebouwd dient te
worden uit een optelsom van alle onderdelen die benoemd zijn in het MJOP, ongeacht het jaar waarin de
uitvoering gaat plaatsvinden. Dus nieuwe dakbedekking over 29 jaar, met een frequentie van 30, jaar moet
nu reeds 1 /30 in de voorziening betrokken worden.
Bij de dotaties is rekening gehouden met een horizon van 10 jaar waarbij ook nog gekeken is naar het groot
onderhoud dat in de eerste 3 jaar na de planningshorizon wordt verwacht. De dotatie aan de voorziening
groot onderhoud is zodanig bepaald dat na het uitvoeren van de werkzaamheden gedurende deze periode de
voorziening nagenoeg op nul staat.

2.3 Langlopende schulden
31 december 2019
€

2.3 Langlopende schulden
Totaal: 2.3.3 Schulden aan kredietinstellingen

849.129
849.129

Totaal: 2.3 Langlopende schulden

31 december 2018
€
1.180.289
l.180.289

Eind 2009 heeft de Stichting Fioretti Teylingen een overeenkomst gesloten met de gemeente Lisse met
betrekking tot de nieuwbouw van Fioretti College Lisse. De overeenkomst voorzag in een betaling direct van €
550.000 aan de gemeente Lisse en 10 jaarlijkse betalingen van € 175.000 vanaf de ingebruikname van de
nieuwbouw. Deze betalingen lopen van 2014 tot en met 2023.
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Met de gemeente Hillegom is overeengekomen dat het Fioretti College Hillegom € 1.31 3.720 bijdraagt aan de
algehele stichtingskosten van het nieuwe schoolgebouw. Dit bedrag wordt verdeeld over een periode van 10
jaar waarbij rekening is gehouden met een veronderstelde jaarlijkse inflatie van 2,5%. Daardoor betaalt het
Fioretti College Hillegom uiteindelijk een bedrag ad € 1.471.808 in 10 jaar tijd. De eerste aflossing vond
plaats in 2013.
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar, zoals hierboven toegelicht, zijn
opgenomen onder de kortlopende schulden.

Langlopende
Leningen
Gemeente Hillegom

31-12-2018

31-12-2019

naar kortlopend

< l jaar 11-5 jaar
0| 480.289

0| -156.160

< l jaar 11-5 jaar
0| 324.129

o 700.000
o 1.180.289

o -175,000
o -331.160

o 525.000
o 849.129

Gemeente Lisse

Totaal langlopend

2.4 Kortlopende schulden
2.4 Kortlopende schulden
2.4.3.0 Schulden aan kredietinstellingen

2.4.4.0 Schulden aan OCW/EZ
2.4.8.0 Crediteuren
2.4.9.0 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.10.0 Pensioenen

2.4.12.0 Overige kortlopende schulden
2.4.16.0 Vooruit ontvangen bedragen

2.4.19.0 Overige overlopende passiva

31 december 2019

31 december 2018

€

€

331.160
1.098.401
932.699
1.699.149
513.176
2.647.653
72.169
674.544

327.351
1.192.724
859.748
1.755.400
493.757
2.300.253
58.268
596.892
7.968.952

Totaal: 2.4 Kortlopende schulden

7.584.394

De overige kortlopende schulden 2.4.12.0 bestaat voor € 1.354.234 uit nog te betalen bedragen inzake
vakantie-uitkeringenjuni-december aan personeel en bindingstoelage september-december personeel,
€ 84.127 verlofdagen personeel, € 308.539 af te dragen huur van sportaccomodaties, € 90.750 nog te
betalen laatste betaaltermijn voor de nieuwbouw van Leeuwenhorst. Daarnaast nog een aantal betalingen met
betrekking tot o.a. sociale uitkeringen, werkzaamheden door derden, energiekosten, accountantskosten,
reproductiekosten etc.
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7.6 A6 Niet in de balans opgenomen posten

De volgende verplichtingen uit hoofde van afgesloten overeenkomsten zijn niet in de balans opgenomen:
Bijdrage sciencevleugel, tot 1 januari 2053;jaarlast€ 25.000 (Teylingen College - Leeuwenhorst). De
overeenkomst met de gemeente Noordwijkerhout is op 1 januari 2013 ingegaan.

Gebruik glasvezelnetwerk, tot 1 5 oktober 2022; jaarlast circa € 1 56.000 (Stichting Fioretti Teylingen). De
overeenkomst met Eurofiber is op 22 maart 201 2 voortgezet.

Huur print- en kopieervoorzieningen Canon, tot 31 augustus 2022;jaarlast circa € 78.000 (Stichting Fioretti
Teylingen). De overeenkomst met Canon is op 1 september 201 7 ingegaan en bevat een optie tot verlenging
met 2 maal 1 jaar tot uiterlijk 31 augustus 2024.
Lease print- en kopieervoorzieningen Samsung, tot 17 juni 2021;jaarlast circa € 4.000 (ISK Duin- en
Bollenstreek). De overeenkomst met Samsung is op 17 juni 2016 ingegaan.
Support wireless en netwerk infrastructuur, tot 1 oktober 2020;jaarlast€ 67.000 (Stichting Fioretti
Teylingen). De overeenkomst met Brite Wireless Expertise Buro is op 1 oktober 2016 ingegaan.
Qmanage network access control, tot 1 juni 2021; jaarlast€ 38.000 (Stichting Fioretti Teylingen). De
overeenkomst met Quarantainenet is op 1 juni 2017 ingegaan.

Edufiber, ingaand 1-6-2019 levering internet- en anti DDOS-diensten,jaarlast€ 40.000 (Stichting Fioretti
Teylingen).
Datapas, ingaand 25-06-2019, tot en met 24-06-2020, met stilzwijgende verlenging, Capisci
begrotingstool, jaarlast € 1 5.000 (Stichting Fioretti Teylingen)

iDEAL betaaldiensten, tot 1 september 2021; jaarlast € 4.000 (Stichting Fioretti Teylingen). De overeenkomst
met AcceptEasy is op 9 juli 2018 ingegaan.

Brandmeld- en ontruimingsinstallatie, tot 1 januari 2022; jaarlast € 1.000 (Fioretti College Lisse). De
overeenkomst met Trigion is op 1 januari 2016 ingegaan. Beheerder brandmeldcentrale taken, tot 13
September 2023; jaarlast € 4.400 (Teylingen College - KTS). De overeenkomst met Trigion is op 1 3
September 2018 ingegaan.

Educatieve hulpmiddelen bij Van Dijk Schoolboeken, toten met 31 juli 2020, met mogelijkheid nog 4 maal 12
maanden te verlengen. Jaartast ca. € 1.000.000 per jaar, verdeeld over alle locaties van de stichting Fioretti
Teylingen.
ICT-hardware bij Bechtle Direct b.v., tot en met 31 augustus 2019, verlengd tot en met 31 augustus 2020

met mogelijkheid nog tweemaal 12 maanden te verlengen. Jaarlast ca. € 30.000 per jaar, verdeeld over alle
locaties van de Stichting Fioretti Teylingen.
Linoleum vloerenonderhoud bij de vijfVO-scholen van de stichting Fioretti Teylingen door Progenta tot en
met 31 juli 2021, met mogelijkheid tot verlenging van maximaal drie maal 1 jaar. Jaarlast ca. € 130.000 per
jaar.

Op grond van de regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet
onderwijs wordt een vordering op het Ministerie van OCW opgenomen ter hoogte van de op balansdatum
bestaande schuld aan het personeel inzake de tot en met december opgebouwde vakantie-aanspraken én de
op balansdatum verschuldigde afdracht pensioenpremies en loonheffing over de maand december, met een
voorgeschreven maximum van 7,5% over de personele bekostiging. De schuld op balansdatum bedraagt
€ 3.310.726. Het maximale bedrag dat als vordering kan worden opgenomen, bedraagt € 2.565.498.
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7.7

A7 Overzicht verbonden partijen
Juridische vorm | Statutaire zetel | Code activiteiten

Naam

Stic hti ng Sa me nwe rki ngsve rba nd
V(S)0 Duin- en Bollenstreek
Samenwerkingsverband Passend
Onderwijs VO 2801

Stichting

Katwijk

4

Stichting

Leiden

4

Contractonderzoek
Onroerende zaken

Code
l
2
3

Overige activiteiten

4

Soort activiteit

Contractonderwijs

Stichting Fioretti Teylingen is vertegenwoordigd in de besturen van Stichting Samenwerkingsverband V(S)0
Duin- en Bollenstreek en Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801, zonder beslissende
zeggenschap.
7.8

A8 Toelichting op de baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019
€

2019
€

2018
€

3.1 Rijksbijdragen
SUBSIDIE PERSONEEL
SUBSIDIE MATERIEEL
SUBSIDIE ADDITIONEEL PERSONEEL
SUBSIDIE ADDITIONEEL MATERIEEL

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ
3.1.3 Inkomensoverdracht van Rijksbijdragen
3.1 Rijksbijdragen

36.703.812
5.442.035
4.166.912

1.771.636
46.333.043

33.211.500
5.057.100
3.312.800
1.773.500

43.354.900

48.124.073

3.662.472

3.745.200

1.585.704

49.995.516

47.100.100

49.709.777

34.206.641
5.049.363
5.305.403

1.811.315

Op subsidie personeel wordt de reguliere bekostiging voor de personele inzet geboekt. Verschil met realisatie
201 8 en begroting 201 9 bestaat uit prijs- en hoeveelheidsverschillen. Dit geldt ook voor de materiële
subsidies.

De subsidie additioneel personeel wijkt sterk af van 2018 en de begroting doordat hier de subsidie voor sterk
techniekonderwijs van € 1.036.825 (realisatie 2018 € 605.425, 2019 niet begroot) en de incidentele
aanvullende subsidie van december 201 9 van € 843.8342 (realisatie 2018 € 0, 2019 niet begroot) ontvangen
zijn.
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden

Dit betreft de subsidie die ontvangen is van de gemeente Teylingen in verband met doordecentralisatie van
de instandhouding en het beheer van de gebouwen van de KTS.

*6-

Stichting

Fioretli Teydnqen

Bestuursverslay 2019

Payina 54 van 63
/

^-

ter idèntififcatie

[ /^
VAN REE, ACCOUNTANTS

3.5 Overige baten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019
€

2019
€

2018
€

3.5 Overige baten

274.763
268.047
395.393
1.249.781
320
71.732
860.384
3.120.420

3.5.1 Opbrengst verhuur
3.5.2 Detachering personeel
3.5.5 Ouderbijdrage
3.5.6 Deelnemersbijdrage
3.5.8 Verkoop (onderwijs)materialen
3.5.9 Opbrengst catering

3.5.10 Overige
3.5 Overige baten

235.100
228.200
429.000
1.131.700
o
72.900
758.600
2.855.500

238.763
298.372
424.010
1.207.077
8.348
77.380
1.088.889
3.342.840

Deelnemersbijdragen 3.5.5 hebben betrekking op studiereizen en andere activiteiten waarvoor de
deelnemende leerlingen of hun ouders een bijdrage betalen.
Onder 3.5.10 Overige is naast een aantal kleinere vergoedingen ca. € 349.000 ontvangen ais opbrengst van
producten, welke bij de KTS in het winkeltje verkocht zijn, € 1 35.000 bijdragen aan de scholen in verband
met diverse samenwerkingsprojecten zoals Art=Shock cultuurprogramma, bèta programma Radboud
universiteit, samen zorgen, doorlopende leerweg, project aanpak lerarentekort.
Inzet van medewerkers aan projecten, samenwerkingsverbanden etc. leidde tot vergoeding van € 127.000.
Extra inzet van personeel voor profielklassen werd voor € 50.000 vergoed. Ook ontving de stichting € 33.900
aan loonkostenvergoeding en werd uit de collectieve verzekering voor IPAP€ 41.700 retour ontvangen.
4.1 Personeelslasten

4.1 Personeelslasten
4.1.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.2 Sociale lasten
4.1.1.5 Pensioenlasten

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en penstoenlasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
4.1.2.2 Lasten personeel niet in loondienst
4.1.2.3 Overige
4.1.2 Overige personele lasten
4.1.3 Ontvangen vergoedingen
4.1 Personeelslasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019
€

2019
€

2018
€

29.642.180
3.756.891
4.693.359
38.092.430

28.836.626
3.500.212
4.292.162
36.629.000

30.084.572
3.733.189
4.408.985
38.226.746

-326.969
934.329

507.218
2.239.597

1.666.829

-21.300
1.443.400
1.143.900
2.566.000

283.112
40.042.372

430.000
39.625.000

265.779
42.390.822

1.059.469

1.151.481

3.898.297

In 4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten is in de begroting geen rekening gehouden met
een CAO-ronde, net zomin als in de personele subsidies daar rekening mee is gehouden.
De lasten van personeel niet in loondienst van ca. € 934.000 in 201 9 bestaat voor € 378.000 uit incidenteel
ingehuurde krachten op projectbasis. De rest, ca. € 556.000, betreft inhuur van leerkrachten. Vanaf augustus
2019 is de inhuur van leerkrachten beperkt tot incidentele gevallen.
De post 4.1.2.3 Overige bestaat voor € 447.000 uit opleidingskasten. Andere grote posten hieronder zijn
begeleidingskosten personeel voor € 1 01.000, activiteiten personeel voor € 160.000, WGA verzekering
€ 167.000, overblijfkosten (warme en koude dranken) personeel € 103.000.
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4.2 Afschrijvingen
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019
€

2019
€

2018
€

4.2 Afschrijvingen

AFSCHRIJVINGSKOSTEN GEBOUWEN / BOUWKUNDIG 350.875
AFSCHRIJVINGSKOSTEN INVENTARIS 1.607.796
BOEKRESULTAAT INVENTARIS O
1.9S8.672
4.2 Afschrijvingen

367.300
1.463.800
174.400
2.005.500

342.980
1.501.778
o
1.844.758

Het nieuwe gebouwvan Leeuwenhorst (€ 1.463.081 met 40 jaar afschrijving) zal voor het eerst in 2020 in de
afschrijvingen betrokken zijn. Een groot deel van de inventaris bestaat uit hard- en software, met een
aanschafwaarde van ca. € 4.31 9.000. Deze post drukt ook relatief het zwaarst op de afschrijvingslasten met
2 5% afschrijving per jaar. Daarnaast Machines en Installaties met € 1.123.000, schoolmeubilair€ 1.638.000,
vaklokalen € 2.628.000, overige inventaris € 1.101.000 en overige bedrijfsmiddelen € 1.245.000
aanschafprijs, allen met 10% afschrijving per jaar. Tenslotte zijn er nog een aantal kleine posten tot
€ 220.000 aanschafprijs zoals audiovisuele middelen, kantoormeubilair, stoffering, huishoudelijke
apparatuur met verschillende afschrijvingspercentages.

4.3 Huisvestingslasten

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huurlasten
4.3.2 Verzekeringslasten
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)
4.3.4 Energie en water
4.3.5 Schoonmaakkosten
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud
4.3 Huisvestingslasten

Realisatie

Begroting

Realisatie

2019
€

2019
€

2018
€

265.049

266.100

33.801
568.017
557.634
547.479

26.500
548.200
629.800
530.500

61.539

62.900

624.627
2.658.146

573.600

2.637.600

264.838
25.816
534.027
607.064
501.815

52.609
794.400
2.780.568

De post 4.3.4 Energie en water daalt ten opzichte van 2018 en begroting 2019 door het installeren van
zonnepanelen op één school in 2018. Op drie andere scholen zijn in 2019 zonnepanelen geïnstalleerd, doch
door de jaarafrekeningen is nog onvoldoende zicht op gerealiseerde besparing.
4.4 Overige lasten
Realisatie

Begroting

Realisatie

2019
€

2019
€

2018
€

4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie en beheer
4.4.2 Inventaris en apparatuur

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen
4.4.5 Overige
4.4 Overige lasten

1.836.948
78.870
2.916.298
1.599.574
6.431.689

1.629.000
67.700
2.743.600
1.612.300
6.052.600

1.595.826
66.078
2.870.153
1.637.541
6.169.599

De post Administratie en beheer bestaat voor ruim de helft, € 932.753 (2018 € 733.060), uit systeembeheer.
Deze post maakt ook het verschil van de totaalpost tussen 2018 en 2019. De kosten stegen sterk omdat
extra kosten gemaakt werden in verband met privacy-wetgeving, bescherming van de systemen tegen
aanvallen en overgang van eigen server-hardware naar cloud-dienstverlening. Andere grote bedragen in deze
post zijn € 1 29.529 voor contributies en lidmaatschappen, € 184.122 voor publiciteit en reklame en
€ 160.332 voor reproductiekosten.

De post Overige bevat de kosten van studiereizen en werkweken van € 678.085, Internationalisering voor
€ 94.408, introductiedagen € 79.070, en voor € 414.271 kosten uit de ouderbijdragen aan schoolreizen,
filmdagen, eindfeesten, kerst- of eindejaarsacties, musicals, diploma-uitreikingen enz.
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In de overige lasten - overige, zitten ook de accountantslasten die hieronder nader gespecificeerd zijn:
Accountantslasten Realisatie Begroting Realisatie
2019
2019
2018
€
€
€
Specificatie honorarium
40.205
39.337
4.4,1.1 Onderzoek jaarrekening
3.025
5.218
4.4.1.2 Andere controleopdrachten
4.4.1.3 Fiscale adviezen
4.4.1.4 Andere niet-controledienst
Accountantslasten

43.230

46.400

44.555
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7. 9 A9 Model G verantwoording subsidies

Onder de stichting vallen twee BRIN-nummers, OOUZ voor Fioretti College Hillegom en Fioretti College Lisse
en 02KB voor Duinzigt, de KTS, de ISK en Leeuwenhorst. Er is hierbij sprake van gelijkwaardige locaties en
niet van hoofd- en nevenvestigingen. Uitzondering is de ISK welke organiek onder de KTS valt.

Gl Subsidies zander verrekeningsdausule
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Toewijzing
datum

Bedrag

Ontvangen

Prestatie

toewijzing

t/m
verslagjaar
EUR

afgerond?

EUR

Ja/Nee

ja

Studieveriof 2018
Studieveriof 2018
Studieveriof 2018

92970S-1
929708-1
929708-1

6-09-18
6-09-18
6-09-18

5.486
6.858
9.258

5.486
6.858
3.258

Studieverlof 2018

92970S-1

6-09-18

10.286

Studieverlof 2018
Studieveriof 2018
Studieverlof 2018
Studieverlof 201S
Studieverlof 2018
Studievertof 2018
Studieverlof 2018

929708-1
929708-1
929708-1
929708-1
929708-1
929750-1

6-09-18
6-09-18
6-09-18
6-og-is
6-09-18
6-09-18

8.230
5.829
10.286
10.286
10.286
4.115

10.286
8.230
5.829
10.286
10.286
10.286
4.115

Studieveriof 2018
Studieverlof 2018
Studieverlof 2018
Studieverlof 2018
Studleveriof 2018
Studieveriof2018

929750-1
929750-1
929750-1
929750-1
929750-1
929750-1
929750-1

6-09-18
6-09-1S
6-09-18
6-09-18
6-09-18

S.743
6.858
6.172
8.229
4,800
6,000
5.143

5.743
6.858
6.172
8.229
4.800
6.000
5.143

ja
Ja
ja
ja
ja
ja

Studieverlof 2019

993745-1

-5.143

-5.143

nee

Studieverlof 2019
Studieveriof 2019
Studieverlof 2019
Studieveriof2019
Studieveriof 2019

996986-1
997005-1
1007582-1
1007614-1
1012310-1

-86
-7.715
43.889
50.189
5.143

-86
-7.715
43.889
50.189
5.143

nee

Studieverlof 2019
Studieveriof 2019

1019949-1
1019955-1

-7.715
-8.229

-7.715
-8.229

nee

268.312

2G8.812

336.613

336.613

ja
J'a

6-09-18
6-09-18
27-03-19
26-04-19
26-04-19
28-08-19
28-08-19
30-10-19

19-12-19

Technisch VMBO 2018

923397

19-12-19
21-08-1S

Technisch VMBO 2018

923448

21-08-18

Technisch VMBO 2019
Technisch VMBO 2019

963924
963950
777436-1
778298-1
863737-1
966970-1

26-02-19
26-02-19
20-09-16
20-10-16
19-U-17
26-02-19

ZiJ-instromer2016
ZiJ-instromer2016
2ij'-instromer2017

Zij-instromer2019
Totaal

Interne
code

ACE
DSR
EGA

ja

Ja

HAO
IMK
LSV
RJN
SSR

ja

ja
ja
Ja

Ja
ja

STL
BON

ja
J'a

BIN
SND
HA)
LDD
Ml R

WAR
WES

nee
nee
nee
nee

nee

4S8.613

458.613

nee

578.212

578.212

20.000
20.000
20.000
20.000

20.000
20.000
20.000
20.000

ja
ja

1.916.449

1.916.449

MAK

nee

ja
nee

1007614-1

G2 Subsidies metvenrekeningsdausule
G2A Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing Toewijzing Bedrag Onh/angen Totale Te
kenmerk datum toewijzing t/m kosten verreke
verslagjaar nen
EUR EUR EUR EUR

Nieuwe post

o

o

o

o

Totaal

o

o

o

o

G2B Doorlopend in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Toewijzing

Toewijzing

Bedrag

kenmerk

datum

toewijzing

Saldo

Ontvangen lasten
in

in

Saldo nog te

Totale
kosten

besteden

verslagjaar verslagj'
aar

31-12-2019

1-1-2019
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

31-12-2019

EUR

Nieuwe post

o

o

o

o

o

o

Totaal

o

o

o

o

o
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7.10 AIO Gebeurtenissen na balansdatum

Hoewel de samenleving, en in het verlengde daarvan de stichting Fioretti Teylingen, na balansdatum een zeer
hectische periode doormaakt, hebben na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële
gevolgen voor de jaarrekening 2019 plaatsgevonden.
7.11 All (Voorstel) bestemming van resterend saldo
Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over 2019 als volgt bestemd en in de jaarrekening
verwerkt:
Reserve

Onttrekking^oevoeging

Algemene Rijksreserve
Bestemmingsreserve Aanvullende Bekostiging 2019

Toevoeging
Toevoeging

Bedrag
281.041
843.834

Bestemmingsreserve Cao Ruimte

Tpeyoeging

199.844

Bestemmingsreserve Doordecentralisatie

Toevoeging

Bestemmingsreserve Huisvesting

Bestemmingsreserve Jonge Leerkrachten

Toeype^gjng
Onttrekking

89.015
75.487
-56.110

Bestemmingsreserve Kwaliteitsimpuls

Onttrekking

-51.703

Bestemmingsreserve Nieuwbouw

Onttrekking

-60.099
1.218.284
-112.787
-21.185
2.405.621

Bestemmingsreserve Sterk Techniekonderwijs 2018-2019 Toevoeging
Bestemmingsreserve Uitgestelde Bapo
Onttrekking
Herwaarderingsresept/e
Eindtotaal

Onttrekking
Verdeeld resultaat

Met verwijzing naar punt 2.1 bij de toelichting op de balans.
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7.12 A12 Goedkeuring en vaststelling

De jaarrekening 2019 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op haar vergadering d.d. 15 juni 2020.
D.S. Wijbenga (voorzitter):

M.B. van den Akker (lid):

M. Bogerd (lid):

P.G.M. Bronstring (lid):

J.C.N.Grootendorst(lid):

De jaarrekening 2019 is vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 15 juni 2020

C.H.P. Vreugdenhil (voorzitter College van Bestuur):
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7.13 WNT Verantwoording 2019
De Wet normering topinkomens (WNT) is van
toepassing op Stichting Fioretti Teylingen. Het
voor Stichting Fioretti Teylingen toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2019 € 1 52.000.
Dit is hetWNT-maximum voor het onderwijs,
bezoldigingsklasse D. In de tabel hiernaast
staat de specificatie van bezoldigingsmaxima
op basis van het aantal complexiteitspunten.
De positie van de stichting is in groen

Complexiteits- Bezoldigings- BezoldigingsKlasse
A
B
c
D

aangegeven. In haar vergadering van 8
oktober 2019 heeft de Raad van Toezicht

E
F

G

punten maximum 2019 maxi mum 2018

4

5-6
7-8
9-12
13-15
16-17
18-20

115.000
127.000
138.000
152.000
164.000
177.000
194.000

111.000
122.000
133.000
146.00Q
158.000

171.000
187.000

besloten dat op basis van het aantal complexiteitspunten voor Stichting Fioretti Teylingen bezoldigingsklasse
D aangehouden wordt.

N.B. HetWNT-maximum geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
De complexiteitspunten worden toegekend op basis van totale baten, aantal leerlingen en aantal soorten
onderwijs volgens de tabel hieronder. In de tabel is de positie van de stichting in groen aangegeven.
Gemiddelde totale

baten per
kalenderjaar

Gewogen
Gemiddeld

Complexiteits- aantal

(x€ 1.000.000)
0-5
5-25

punten

25-75

6.

75 -125

8

125 - 200

9
10

200en meer

2
4

onderwijs-

Complexiteits- soorten of - Complexiteits-

leerlingen punten
1-1.500
l
1.500-2.500 2

sectoren

punten

l
2

l

2.500-10.00013
10.00020.000
4
20.000en

3

3

4

4

Sen meer

5

meer

5

2

De stichting komt op basis van bovenstaande criteria uit op 12 complexiteitspunten. Dit geldt inmiddels
vanaf 201 5 tot en met 2019.

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband zijn in
2018 en in 201 7 niet van toepassing geweest binnen Stichting Fioretti Teylingen.
Naast de hierna in tabellen vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
ontvangen. Ook zijn er geen functionarissen die meerdere dienstverbanden binnen de stichting en gelieerde
instellingen hebben waarbij het totaalbedrag aan bezoldiging van die dienstverbanden per persoon boven het
individueel toepasselijke drempelbedrag uitkomen.
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Tabel la Leidinggevende topfunctionarissen
met dienstbetrekking (bedragen x € l,-)

C.H.P.
Vreugdenhil

College van|
Functie 2019
Aanvang functlevervulljngin 2019
Eindefunctievervullingin 2019
Omvang dienstverband (als deeltijdfactorinfte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare onkostenverRoedingen 2019
Beloningen betaalbaar op termijn 2019
Subtotaal 2019

Inldlvidueel toepasselijk bezoldlglngsmaximum 2019

-/-onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 2019
Totale bezoldiging 2019

Bestuurl

1-1-20191

31-12-20191

1,00
ja
131.517,
20.1381

151.6551
152.0D0l

0|
151.6551

Reden waarom de overschrijding al dan niet Is toegestaan

n.v.t.

IToelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t

College van|
Functie 2018

Aanvangfunctievervullingin 2018
Einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (als dee Itijdfactor In fte)

Dienstbetrekking?

Bestuurl

1-1-20181
31-12-20181

1,00|

Jaj

Bezoldiging 2018

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2018
Beloningen betaalbaar op termijn 2018

125.8441
18.4461

Subtotaal 2018

144.2901

lnidividueeltoepasseiijkbe2oldigingsmaximum2018

146.0001

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 2018
Totale bezoldiging 201S

0|
144.2901

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.
n.v.t.

Tabel 1c Toezichthoudende

topfunctionarissen (bedragen x€ l,-)
Functie 2019

Aanvangfunctlevervullingln 2019
Einde functievervulling in 2019

P.G.M.\
J.C.N.
Bronstringl Grootendorst

H. Westerhofl

M. Bogerdl

Voorzitter Raadl

Lid Raadvanl

Ud Raad van

van Toezicht l

Toezichtl

Toezicht

1-1-20191
31-12-2019

1-1-2019
31-12-2019

8.250

o

M.B. van denl

Akker|

D. Wijbenga

Lid Raad van

Lid Raad vanl

Lid Raadvanl

Toezicht

Toezicht l

Toezicht l

1-1-2019
31-12-2019

l-1-2019
31-12-2019

l-1-2019
31-12-2019

1-1-20191
31-12-20191

5.7501

5.750

5.750

5.7501

5.7501

0|
5.7501

o

15.200

o
5.750
15.200i

0|
5.7501
15.2001

o
5.750

0|

o

0|

5.7501

5.750

5.7501

0|
5.7501
15.200i
01
5.7501

Bezoldiging 2019
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2019
Beloningen betaalbaar op termijn 2019

Subtotaal 2019
Inidividueel toepasselijk bezoldigings maximum 2019

-/- onverschukJigd betaald en nog niet terugontvangen 2019
Totale bezoldiging 2019

8.250
22.800
o
8.250

5.750
15.200

Reden waarom de overschrijding al dan niet Is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Voorzitter Raad

Lid Raad van

Lid Raad van

Lid Raad van

Lid Raad van

Lid Raadvanl

van Toezicht

Toezicht

Toezicht

Toezicht

Toezicht l

1-1-2018
31-12-2018

Toezicht
1-1-2018
31-12-2018

1-1-20181
31-12-20181

1-1-2018
31-12-2018;

1-12-2018
31-12-2018

1-12-20181
31-12-20181

nee

nee

nee

nee'

nee

neel

8.250

5.750
14.600
o

5.7501

5.7501
14.6001

479

479 i

14.6001

1.240

1.240'

5.750

5.7501

0|
5.7501

o
479

479;

Functie 2018

Aanvang functievervulling in 2018
Einde functievervulling in 2018
Dienstbetrekking?
Bezoldiging 2018
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2018

Inidlvidueel toepasselijk bezoldiglngs maximum 2018

-/- onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 2018
Totale bezoldiging 2018

21.900
o
8.250

0|

o'

Reden waarom de overschrijding al dan niet Is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

*fl-.
Stichting
Picretl) Tevtinq'en

Besluursverslay 2019

Pdyina 62 van 63

ter idpfi^catie
VAN REE ACCOUNTANTS
v

7.14 B Overige gegevens

7.7.1 B1 Controleverklaring van de accountant

^\Stichting
Fioretti Teytinqen

Bestuursverslay 2019

Payina 63 van 63
ter id{rfitifi(,Atie
VAN REElACjÉOÜNTANTS
'V

