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1 Voorwoord
Het jaar 2021 heeft de samenleving en het onderwijs opnieuw voor ongekende uitdagingen geplaatst. We
kwamen in maart 2020 met het Corona virus in aanraking en geheel 2021 stond in het teken van het virus.
De scholen en medewerkers van Stichting Fioretti Teylingen hebben op hun eigen manier en naar beste
kunnen antwoorden gegeven op de gestelde uitdagingen, maar de rek is eruit.
Met massieve steunmaatregelen en extra geld wordt gepoogd de crisis te bezweren. Er zijn twijfels over het
psychisch en sociaal welbevinden van leerlingen en af en toe voelen we ons onmachtig om de problemen
tegemoet te treden. Een specifiek knelpunt daarbij vormt het tekort aan bekwame en beschikbare
medewerkers. Door de grote extra investeringen vanuit het Rijk in het onderwijs en andere sectoren, neemt
de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar verder toe.
De reeds lang bestaande trend waarbij ouders en leerlingen, als het even kan, kiezen voor algemeen vormend
onderwijs (in plaats van praktisch onderwijs) loopt onverkort door. Juist omdat we zien dat een aanzienlijk
aantal jongeren gedijen bij praktisch onderwijs blijven inspanningen nodig om de belangstelling voor de
praktijkopleidingen van onze VMBO’s te verhogen. Tegelijkertijd werken we aan het toevoegen van praktische
componenten aan de MAVO (met de nieuwe leerweg) en de HAVO.
Het op onze eigen scholen aanbieden van MBO niveau 2 onderwijs in samenwerking met ROC’s, blijkt
succesvol en wordt dan ook doorgezet en uitgebreid. Hierdoor versterken we de opleidingsinfrastructuur van
de Duin- en Bollenstreek en bieden we meer jongeren kans op een diploma en een goede vakopleiding.
Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs neemt als percentage van het totaal toe. We vinden dit een
ongewenste ontwikkeling en het streven is erop gericht om zoveel mogelijk leerlingen in regulier onderwijs
op te leiden. Voor het VMBO wordt op de KTS met het samenwerkingsverband vormgegeven aan symbiose
onderwijs. Hierdoor beperken we de instroom in speciaal onderwijs en neemt de kans toe dat leerlingen een
diploma behalen. Een vergelijkbare voorziening voor HAVO/VWO symbiose onderwijs ontbreekt in het
samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. Onze locatie Leeuwenhorst heeft hier de handschoen opgepakt
en zal dit onderwijs gaan aanbieden voor HAVO/VWO.
De leerlingenaantallen op de scholen van de stichting zijn door demografische ontwikkelingen de laatste
jaren licht gedaald. In 2021 zijn de aantallen gestabiliseerd en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn
dat de aantallen stabiel blijven of licht stijgen.
De resultaten die we boeken qua doorstroom en uitstroom van leerlingen blijven goed op peil door
inspanningen van medewerkers, leerlingen en ouders. De jaarlijkse overzichten die DUO presenteert en
waarop de inspectie toeziet geven vertrouwen in de kwaliteit van onze scholen.
In 2021 hebben we een subsidie van € 600k ontvangen om maatschappelijke diensttijd vorm te geven. In de
komende jaren gaan we organiseren dat alle leerlingen binnen de Stichting Fioretti Teylingen een stage lopen
en ervaring opdoen met vrijwilligers werk. We verbinden onze leerlingen daarmee met de streek en verbreden
opleidingen naar de praktijk in bedrijven en organisaties. Daarmee scheppen we een leerrijke omgeving,
waarin leerlingen sterker intrinsiek gemotiveerd aan hun ontwikkeling werken.
Er is hard gewerkt aan nieuw strategisch beleid van de Stichting en we hebben besloten dat we gaan werken
met een tweehoofdig bestuur. Met het oog op het versterken van de samenwerking tussen de scholen,
worden op jaarbasis drie bijeenkomsten georganiseerd. De schoolleiders van alle scholen en de hoofden van
de afdeling bedrijfsvoering komen dan samen met het bestuur bijeen om elkaar beter te leren kennen,
gezamenlijk te professionaliseren en de samenwerking tussen de scholen te bespreken en te verstevigen.
Op directieniveau is directeur Jan van de Meerendonk van Duinzigt met pensioen gegaan en is Cora Blom zijn
opvolger geworden. Bieke Herijgers is begin 2021 toegetreden tot de Raad van Toezicht.
Ik wil graag alle medewerkers, leerlingen en ouders complimenteren met de wijze waarop zij de corona crisis
in 2021 tegemoet zijn getreden. Onze scholen en medewerkers hebben zich enorm ingezet en leerlingen en
ouders zijn flexibel geweest in het aanpassen van hun gedrag en verwachtingen.
Al met al was 2021 voor ons een heel bijzonder en toch ook goed jaar, met bestendiging van kwaliteit en
ontwikkeling waar nodig. In dit bestuursverslag vindt de lezer een overzicht van de belangrijkste
ontwikkelingen in 2021, ik hoop dat u er met plezier kennis van zult nemen.
Dyane Brummelhuis,
Kees Vreugdenhil,
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:
Iedere school binnen Stichting Fioretti Teylingen steunt haar leerlingen bij het vinden van een waardevolle
plek in de maatschappij. Binnen de stichting Fioretti Teylingen 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:
Iedere 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. Wij zijn professioneel in al onze geledingen
3. Wij hebben scholen met een duidelijk profiel

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
2215 ZL VOORHOUT
Bezoekadres: Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout
Telefoon: 0252 – 433491
Email: secretariaat@Stichtingfiorettiteylingen.nl
Inschrijfnummer KvK 41198151

2.2.2 Interne organisatiestructuur
De directie van de stichting bestaat uit 2 bestuurders en 5 locatiedirecteuren. De hieronder genoemde ISK
wordt door de directeur van de KTS aangestuurd.

Teylingen College Duinzigt
Schooltype: mavo volgens de ivo-werkwijze en havo-instroom
Wijttenbachweg 23, 2341 VX OEGSTGEEST
Fioretti College Hillegom
Schooltype: vmbo basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg en mavo,
onderbouw havo (leerjaar 1 en 2).
Profielen: BWI (Bouwen, wonen en interieur), PIE (Produceren, installeren en energie), MT (Mobiliteit en
transport), ZW (Zorg en Welzijn), DP (Dienstverlening en producten).
Van den Endelaan 5a, 2182 ES Hillegom
Fioretti College Lisse
Schooltype: gymnasium, atheneum, havo en mavo
Sportlaan 3, 2161 VA LISSE
Teylingen 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, 2215 RE VOORHOUT
Teylingen 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.
Heereweg 455, 2161 DC Lisse
Postadres voor alle scholen: Postbus 200, 2215 ZL VOORHOUT
Brinnummers: 00UZ (Fioretti College) – website: www.fioretti.nl
02KB (Teylingen College) – website: www.teylingen-college.nl
Website van de stichting: www.stichtingfiorettiteylingen.nl
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2.2.3 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid
Onderwerpen besproken door Bestuur en Directie in 2021
Door directie en bestuur is in 2021 tweewekelijks vergaderd. Aan de orde kwamen o.a. de volgende
onderwerpen:
coronazaken
functiemix en wervingsbeleid
AVG auditrapport
arbo
VOG’s n.a.v. bevindingen accountant
stand van zaken praktijkgerichte programma’s
profiel nieuwe directeur Duinzigt
integriteitscode
Nationaal Programma Onderwijs
Digitalisering Onderwijs - ICT en leermiddelen
Formatie
Maatschappelijke stage/dienstverlening
Jaarrekening 2020
Monitorsysteem AVG
bijeenkomsten schoolleiding SFT breed
financiële rapportages
accountantsverslag
schoolopleiders
Ouderbijdragen
digitaal aanmeldformulier
kaderbrief begroting
herijking risicoanalyse
thuiswerkbeleid
leernetwerk teamleiders
inrichting examencommissie
internationaal onderwijs
werkbeleving

2.2.4 Overheids Prioriteiten

In paragraaf 3.4 waarin de locaties verslag doen is veel gemeld over zaken met raakvlakken aan overheids
prioriteiten, zoals de aanpak van achterstanden, laaggeletterdheid (ISK), overgang van vmbo naar mbo,
overgang van vmbo naar havo, techniekonderwijs.

2.2.5 Maatschappelijke thema’s

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt jaarlijks een aantal maatschappelijke thema’s
vast welke in het bestuursverslag bij het Voortgezet Onderwijs aan de orde moeten komen. De onderstreepte
thema’s.Allocatie van middelen naar schoolniveau: De administratieve organisatie van de Stichting Fioretti
Teylingen is erop ingericht en erop gericht dat de middelen transparant gealloceerd worden naar
schoolniveau. Alle door de stichting ontvangen middelen worden op basis van het doel en de specificatie van
die middelen aan betreffende scholen toebedeeld. Middelen die niet naar scholen gespecificeerd zijn worden
op basis van leerlingenaantallen verdeeld.
Met de invoering van de vereenvoudigde bekostiging is een werkgroep gevormd van directeuren, bestuurder,
hoofd financiën om een nieuwe verdelingsstructuur op basis van die bekostiging voor te bereiden voor
besluitvorming in vergadering van directie en bestuur.
Onze scholen nemen actief deel aan de ontwikkelingen rond Sterk Techniek Onderwijs. De samenwerking met
andere VMBO’s en MBO’s werpt vruchten af, waarbij er ook steeds meer MBO niveau 2 opleidingen worden
gerealiseerd op onze VMBO’s. De aantrekkelijkheid van technisch VMBO wordt vergroot door investeringen in
hotspots, waar de techniek op een attractieve wijze voor jongeren wordt neergezet.
Convenantmiddelen: vanuit de bestemmingsreserve is de helft van de in 2019 ontvangen convenantgelden
vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve. Deze middelen zijn met name gebruikt om gedurende de
pandemie voldoende extra inzet te kunnen bekostigen om de voortgang van het onderwijs te kunnen
realiseren.
De maatschappelijke thema’s, NPO, Toetsing en examinering en agenda passend onderwijs, worden
behandeld in paragraaf 3.4.2. Het strategisch personeelsbeleid wordt behandeld in paragraaf 3.1.

2.2.6 Ontwikkelingen met betrekking tot verbonden partijen

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs
De samenwerkingsverbanden zijn netwerkorganisaties die zich dagelijks, samen met schoolbesturen inzetten
voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Door de handen ineen te slaan is het mogelijk alle leerlingen
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goed onderwijs te bieden en daar waar nodig (en mogelijk) aanpassingen te doen. Als het kan op de eigen
school en als dat niet meer lukt op een nieuwe (tijdelijke) plek. Wanneer nodig met de hulp van andere
onderwijsinstellingen, via het Loket van de samenwerkingsverbanden of jeugdhulpverlening en zorg. Maar
altijd samen met ouders en opvoeders. Zo zorgen we er met elkaar voor dat iedere leerling de beste kansen
krijgt voor een succesvolle toekomst.
De Loketten van de samenwerkingsverbanden van regio Leiden en van V(S)O Duin- en Bollenstreek zijn
onafhankelijke consultatie- en adviespunten voor scholen.
Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek is een stichting waarbij 12 schoolbesturen zijn
aangesloten met scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs:
De jaren 2020 en 2021 zijn voor het Samenwerkingsverband bewogen jaren geweest. De wisselingen in
bestuur, de wijziging van de governance en het opbouwen van de nieuwe organisatie hebben de nodige tijd
en energie gevergd. Via een statutenwijziging per 1 april 2021 is de governance van de Stichting
Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek gewijzigd in een ‘two-tier’ bestuursmodel met een Raad
van Toezicht en een directeur-bestuurder. In 2021 is een aantal (gedetacheerde) medewerkers in dienst
gekomen van het Samenwerkingsverband. Tevens is de financiële en personele administratie opgezet, nieuwe
huisvesting bij de KTS in gebruik genomen en is de communicatie- en overlegstructuur opnieuw
vormgegeven. Inhoudelijk stond het proces om samen met alle samenwerkingspartners te komen tot een
nieuw ondersteuningsplan ’22-’26 centraal.
Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Leiden is een stichting waarbij 11 schoolbesturen zijn
aangesloten met scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Leiden e.o.:
Het ondersteuningsplan 2020-2024 is in uitvoeringsfase. De nieuwe website is vanaf begin begin 2021 actief.
Op 1 oktober is Kees de Bruin gestart als bestuurder als tijdelijke opvolger van Annemarije van overschot.

3 Bedrijfsvoering
3.1

Ontwikkelingen ondersteund door Bedrijfsvoering

Financiën
De afdeling Financiën streeft naar vereenvoudiging en transparantie in processen. Enkele aanpassingen in
2021 zijn:
Met betrekking tot leerlingenadministratie van nieuwkomers in Nederland is de datum binnenkomst in
Nederland in 2021 specifieker bepaald. Deze datum is doorslaggevend in de bekostiging. Door de betere
bepaling is er minder discussie met partijen over toepassen van regels en over subsidieverkrijging.
Van enkele voorzieningen is de berekening vereenvoudigd. De saldi van voorzieningen Spaarverlof,
LPB-sparen en jubileumgratificaties worden nu berekend met standaard analyses. Met deze analyses worden
ook de verlofsaldi van personeelsleden per ultimo van het kalenderjaar bepaald.
De voorziening Groot onderhoud is herberekend op basis van de componentenmethode.
Met betrekking tot betalingen voor en door leerlingen zijn contante kasstromen bij de scholen in 2021 verder
teruggedrongen met de invoeringen van extra pinautomaten. Dit geldt ook voor uitgaven bij studiereizen en
excursies waar debit cards beschikbaar gesteld worden. Ook is een eenvoudige koppeling gerealiseerd met
het betaalplatform Mollie voor zowel ouderbijdragen als overige regelmatige of incidentele facturen.
Alle facturering vindt sinds maart 2021 rechtstreeks in Afas door middel van e-facturen waar voorheen nog
een dienstverlener tussen zat. Voor het omzetten van pdf naar e-facturen maken we gebruik van Ecobit. Het
boekingsproces is hierdoor vereenvoudigd. In 2022 zal deze overgang geëvalueerd worden.
In 2022 zullen medewerkers van de afdeling financiën op locatie actief zijn. Op deze wijze willen wij beter
zichtbaar zijn binnen de organisatie en gezamenlijk de werkprocessen optimaliseren.
Inkoop
In samenwerking met de afdeling ICT is de aanbesteding voor het nieuwe Wifi netwerk uitgevoerd.
Inkoop van materialen en diensten is verder gebundeld in overleg met de facilitaire diensten, zodat betere
voorwaarden bedongen kunnen worden.
ICT & applicatiebeheer
In 2021 heeft de ICT-afdeling zich verder bezig gehouden met activiteiten als onderdeel van de
cloudstrategie:
Het uitfaseren van lokale servers is afgerond;
●
Het migreren van servers naar de Cloud is afgerond;
●
Het telefoniesysteem is vernieuwd en vervangen door een Cloudgebaseerde oplossing;
●
Het wifi systeem is vernieuwd naar een nieuwe moderne Wifi 6 oplossing.
●
Er is gestart met de voorbereiding van het vervangen van het bedrade netwerk dat aan het eind van zijn
levenscyclus zit. Hiermee worden de scholen verder voorbereid op de toekomst en op de te verwachten
toename van het gebruik van digitale lesmethoden en internettoepassingen.
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In 2021-2022 doet een externe partij onderzoek naar de veiligheid van het ICT-systeem en het gebruik ervan.
Aandachtspunten hierbij zijn bescherming tegen hacken en AVG.

Applicatiebeheer
M.b.t. Afas/Profit wordt het doorontwikkelen van workflows voortgezet.
PERSONEEL EN ORGANISATIE

Ontwikkelingen met grote personele betekenis
2021 stond net als 2020 in het teken van het Corona virus. Onze medewerkers zijn voortvarend aan de slag
gegaan om de negatieve gevolgen van de Corona crisis voor onze leerlingen te beperken. Zij hebben voor
grote uitdagingen gestaan. De uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en de daarvoor
beschikbaar gestelde middelen hebben er toe geleid dat het aantal medewerkers lopende het jaar 2021 is
toegenomen. Het gaat om een toename van 634 medewerkers in januari 2021 naar 675 medewerkers in
december 2021. Onze medewerkers hebben veel flexibiliteit laten zien in deze periode. De Corona situatie
heeft wel geleid tot extra werkdruk. Daarnaast heeft een aantal medewerkers te maken gehad met
(langdurige) ziekte. In 2021 heeft vooral het onderwijs ondersteunend personeel thuis gewerkt naar
aanleiding van het thuiswerk advies. Ook dat heeft veel flexibiliteit van hen gevraagd in de organisatie van
het werk.
Arbeidsmarkt
In 2021 is geconstateerd dat het vervullen van vacatures een steeds groter aandachtspunt is. Dat geldt niet
alleen voor tekortvakken, maar voor alle vakken. Met name vervangingsvacatures zijn lastiger te vervullen. De
tekorten op de arbeidsmarkt zijn merkbaar.
Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van verdere doorontwikkeling en professionalisering van de wervingen selectieprocedure. De kwaliteitsslag in het opstellen van vacatureteksten is doorgezet. Het goed nadenken
over de inhoud en formuleren van de JVP (Job Value Proposition) blijft het onderwerp bij het opstellen van een
vacaturetekst. Daarnaast is gestart met het organiseren van webinars. Met de organisatie van webinars
kunnen sollicitanten kennis maken met Stichting Fioretti Teylingen en de ontwikkelingen in het team.
Sollicitanten hebben aangegeven deze webinars te waarderen. De sollicitant kan met de verkregen kennis
beter beoordelen of er een match is. De kwaliteit van de sollicitanten neemt hierdoor toe.
Door intensieve samenwerking met de schoolopleiders, samenwerking in de werkgroep formatie SFT en de
afdeling P&O en het op structurele basis inzetten van social media zijn diverse vacatures vervuld.
Een recruitmentbureau is in 2021 ingezet voor de werving van een directeur voor Teylingen College Duinzigt.
De vacature is per 1 augustus jl. vervuld.

Strategische personeelsplanning
In de werkgroep formatie SFT, waarin alle scholen binnen Stichting Fioretti Teylingen en de afdeling P&O zijn
vertegenwoordigd worden de vacatures, interne mobiliteit en zij-instromers besproken. Resultaat van deze
werkgroep is onder andere dat er een aantal vacatures door interne mobiliteit worden ingevuld. De
vacaturehouders zoeken elkaar op om de vacatures in te vullen, dit gebeurt op frequente basis.
In de werkgroep formatie SFT is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een langere termijn
personeelsplanning. Als Stichting Fioretti Teylingen een lange(re) termijn perspectief kan geven (uitzicht op
een benoeming voor een langere periode, dan wel een vaste benoeming), is de verwachting dat er meer
sollicitanten zullen solliciteren (met name bij vervangingsvacatures). Dit betekent dat de behoefte aan een
personeelsplanning groter wordt, omdat een personeelsplanning de personele behoefte van de scholen
binnen Stichting Fioretti Teylingen op langere termijn inzichtelijk maakt. Een betere afstemming tussen
(toekomstige) vraag en aanbod kan hierdoor plaatsvinden.
Een werkgroep Strategische personeelsplanning is gestart om te komen tot een plan van aanpak voor een
Strategische personeelsplanning voor Stichting Fioretti Teylingen.
Startende docenten
In 2021 is er een onderzoek gestart naar de inductie (onboarding) van docenten, die in de periode januari
2021 tot september 2021 zijn gestart. Doel van het onderzoek is om aanbevelingen te doen voor inductie
(onboarding)-beleid, zodat startende docenten behouden blijven voor Stichting Fioretti Teylingen. Er is een
enquête uitgezet onder startende docenten en er hebben interviews plaatsgevonden met schoolopleiders. De
resultaten en aanbevelingen zullen worden benut voor het op te stellen inductiebeleid voor startende
docenten.
Functiebouwwerk
Het project “Functiebouwwerk” is in 2021 afgerond. Een projectgroep Functiebouwwerk, bestaande uit een
aantal directieleden en teamleiders van alle locaties, alsmede een lid van de GMR en 2 medewerkers P&O,
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heeft in samenspraak met een externe consulent de functiebeschrijvingen in diverse sessies besproken en
aangepast. Vervolgens zijn de functiereeksen en het implementatieplan van het nieuwe functiebouwwerk
voorgelegd aan de directie en daarna aan de GMR ter goedkeuring. Na de goedkeuring van de GMR is al het
OOP Personeel per 1 augustus 2021 in de nieuwe functiereeksen geplaatst. Met het nieuwe Functiebouwwerk
is er een eenduidige functiereeks ontstaan binnen Stichting Fioretti Teylingen voor alle OOP- en directie
functies.

Actualisatie beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor docenten is in 2021 geactualiseerd. De wachtkamer die in het verleden is
gehanteerd voor docenten is opgeheven. Een aantal docenten zijn in het verleden in de wachtkamer geplaatst
voor bevordering naar een LC- of een LD-functie ondanks dat zij voldeden aan de promotiecriteria. De reden
hiervoor is het hanteren van het streefpercentage in het kader van de functiemix. Ieder jaar worden de
streefpercentages voor de scholen vastgesteld. Hiermee wordt de budgettaire ruimte vastgesteld voor de
bevorderingen van docenten naar een LC-functie of LD-functie. Daarnaast is er voor 2022 een tijdelijke
verhoging van het streefpercentage van de functiemix vastgesteld van 2,5% LC-functies en 2,5% LD-functies.
Deze wijziging moet ertoe leiden dat meer docenten in aanmerking komen voor bevordering naar een hogere
schaal. Zo worden docenten behouden voor Stichting Fioretti Teylingen.
Thuiswerkbeleid OOP
Er is thuis-(hybride)werk beleid opgesteld voor het OOP. Sinds de Corona situatie heeft een groot aantal OOP
medewerkers thuis gewerkt. Het advies van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken was daarbij
leidend. In het thuiswerkbeleid is een beknopte visie neergelegd, zijn kaders gesteld en uitgangspunten
uitgewerkt om thuiswerken voor OOP-medewerkers ook na de Corona situatie mogelijk te maken.
Thuiswerken betekent dat een OOP-medewerker, die voor 80% beeldschermwerk verricht en geen leerlingen
contacten heeft, gedurende een deel van de werkweek voor een paar dagen of een dag per week kan
thuiswerken. Voor OOP-medewerkers biedt het flexibiliteit om privé en werk te kunnen combineren.
Flexibiliteit bij de organisatie van het werk kan worden gezien als een extra arbeidsvoorwaarde en bijdragen
aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
P&O afdeling
De afdeling P&O is in 2021 uitgebreid. Er is een medewerker benoemd voor de uitvoering van de extra taken
als gevolg van het Nationaal Programma Onderwijs. Daarnaast is er een medewerker benoemd in de
vervanging van een afwezige medewerker en er is een nieuw Hoofd P&O benoemd. In 2021 is gestart met de
ontwikkeling naar een afdeling die op operationeel, tactisch en strategisch niveau adviseert. Er zijn diverse
beleidsnotities opgesteld. Onderzoek is gestart om te komen tot een Strategisch HR beleidsplan in 2022 in
lijn met de nieuwe Strategische visie.
Organisatie en digitalisering
In 2021 is het personeelsportaal Insite verder doorontwikkeld, dit jaar met een focus op in- en
uitdiensttreding en onboarding. Voor medewerkers en leidinggevenden zijn steeds meer mutaties digitaal af
te handelen. Naast de beoogde efficiëntie en gebruiksgemak zorgt dit ook voor wenselijke systeemcontrole.
Secundaire arbeidsvoorwaarden
Medewerkers hebben eind 2021 een extra attentie ontvangen in de vorm van een kadobon van € 100 als dank
voor de extra inspanningen rond corona. De reiskostenvergoeding woon-werk zijn ook dit jaar doorbetaald,
ook indien de medewerker thuis werkte, hetgeen belastingtechnisch was toegestaan.
Er is geen stijging te zien van het gebruik van secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het fietsplan,
vitaliteitsplan of aanschaf beeldschermbril.
Personeel in cijfers

In 2021 zijn 123 medewerkers in dienst gekomen en 89
medewerkers uit dienst gegaan. In 2021 zijn er 78 vacatures
gepubliceerd op de “Werken bij site”, Een deel van de
stagiaires is in dienst gekomen als betaalde medewerker,
omdat zij ingezet zijn vanwege uitval door corona.
Stichting Fioretti Teylingen telt in 2021 gemiddeld 651
medewerkers in loondienst met op peildatum 1-10-2021 een
verhouding man-vrouw van 42%-58%.
De totale fte aan betaalde medewerkers is op peildatum 1-10-2021 524, dit is inclusief uitbreidingen en
vervangingen. Het aantal fte is na 2 jaar daling toegenomen als gevolg van de inzet van de NPO middelen. De
gemiddelde werktijdfactor per persoon is gedaald van 0,80 naar 0,75 fte.

Leeftijdsverdeling
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Op peildatum 1-10-2021 is de gemiddelde leeftijd gedaald van
45,4 naar 44,8 jaar. De leeftijdopbouw per leeftijdscatagorie is
als volgt:
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Bevoegde docenten
Het percentage docenten met een reguliere
aanstelling en een bevoegdheid is in 2021 met
2,6% verlaagd naar 84,0%. 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.
SFT werkt zoveel als mogelijk met bevoegde docenten. Daar waar docenten nog geen formele bevoegdheid
hebben, ondersteunt SFT hen in het behalen van de bevoegdheid. Met nagenoeg alle onbevoegde docenten
zijn afspraken gemaakt over het behalen van hun bevoegdheid, tenzij zij vallen onder het dispensatiebeleid
voor medewerkers van 60 jaar en ouder. Deze afspraken zijn vastgelegd in studieplannen en
studie-overeenkomsten.
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 ontheffing bevoegdheid aangevraagd wanneer zij beschikken over een
PABO-bevoegdheid.

Verzuim
Stichting Fioretti Teylingen maakt gebruik van het eigen-regiemodel, waarbij ze ondersteund wordt door een
arbodienst. Het eigen-regiemodel houdt in dat veel verantwoordelijkheid ligt bij de teamleiders/ directie,
waarbij P&O een ondersteunende en adviserende rol speelt.
De afgelopen jaren is aandacht geweest voor het voeren van (verzuim) gesprekken en dossieropbouw.
Om de teamleiders te ondersteunen bij de begeleiding van langdurig verzuimende medewerkers is in 2021
een intervisietraining onder begeleiding van een NIP psycholoog georganiseerd op Fioretti College Lisse. Dit
was een pilot en deze wordt geëvalueerd. Na de evaluatie wordt een besluit genomen om de training breder
in te zetten bij de andere scholen binnen Stichting Fioretti Teylingen.
Het voortschrijdende verzuimpercentage is in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. Dit in tegenstelling
tot eerdere jaren, waarvan sprake was van een daling van het voortschrijdend verzuimpercentage. Ook
Covid-19 heeft invloed op het stijgende verzuimpercentage.
Het voortschrijdend verzuimpercentage is in 2021 gestegen naar 5,40%. Dit betekent een ommekeer in de
daling van 2020 naar 4,15%. Het voortschrijdend verzuimpercentage is lager dan het landelijke
ziekteverzuimpercentage van 5,80%. Covid-19 heeft ook landelijk tot een stijging van het verzuimpercentage
geleid.
De meldingsfrequentie is in 2021 toegenomen naar 1,05 ten opzichte van 2020. Ook het nulverzuim
percentage (het aantal medewerkers dat niet verzuimt) is gestegen in 2021 ten opzichte van 2020 van 42%
naar 47,5%. De gemiddelde verzuimduur bedraagt in 2021 20,5 dagen.

Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Ziektewet (ZW)
Stichting Fioretti Teylingen is Eigenrisicodrager voor de WIA/WGA, waarvoor de verplichte
borgtochtverzekering is afgesloten. In 2021 zijn inspanningen verricht om zo weinig mogelijk zieke
medewerkers in te laten stromen in de WIA. Gezien het aantal langdurig zieke medewerkers is met een
beperkt aantal WIA-aanvragen deze doelstelling behaald (1 aanvraag voor een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering). Het Eigenrisicodragerschap is van toepassing op
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor medewerkers met een 1e ziektedag na 1-1-2020.
Met betrekking tot het Eigenrisicodragerschap Ziektewet is er een langlopende ziekmelding, die in 2019 is
gestart. De begeleiding van dit dossier wordt uitbesteed aan Robidus. Vanuit P&O wordt deze dienstverlening
wel gemonitord. Er is geen nieuwe instroom geweest.

Wet op de Werkloosheid (WW)/BWW
Stichting Fioretti Teylingen draagt 25% van de WW-lasten, die 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. De WW lasten zijn in 2021 gestegen naar een bedrag van
€ 28.647,47 (ten opzichte van € 23.565,74 in 2020). De Bovenwettelijke uitkeringslasten (BWW) in 2021 zijn
nagenoeg gelijk gebleven en bedragen € 51.079,=.
ROSRijnland (Regionale Opleidingsschool)
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Vanaf 1 augustus 2021 zijn 64 stagiaires gestart bij Stichting Fioretti Teylingen. Er zijn voor stagiaires
digitale intervisie-bijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden elke 3 weken plaats. In januari 2021 is een
plenaire bijeenkomst georganiseerd voor 1e jaars HVA-studenten. Daarnaast zijn er bezoekdagen
georganiseerd bij onze ISK locatie en een startdag voor de nieuwe 1e jaars HVA-studenten. Er heeft een
inspiratiemiddag plaatsgevonden namens ROSRijnland op de KTS met het thema “wat is het lesgeven in het
VMBO?” Nieuwe docenten hebben deel kunnen nemen aan een cursus “klassenmanagement” in Lisse. De
focus voor het komende jaar ligt op een eenduidige begeleiding voor studenten “wat kunnen studenten van
ons verwachten”, waarvoor een notitie wordt opgesteld. Het streven is om op elke locatie een bijeenkomst te
organiseren voor alle studenten binnen Stichting Fioretti Teylingen.

Relatieversterking P&O, werkgroep SO(S)FT
Werkgroep SO(S)FT
Relatieversterking tussen P&O, de schoolopleiders en de opleidingscoördinator is doorgezet. Vanuit P&O
wordt er voor de overkoepelende informatie gezorgd en worden processen op Stichtingsniveau doorgevoerd.
In 2021 is de interne site (inSite) Cursus management in gebruik genomen. De workshops en trainingen zijn
op één locatie op Insite ondergebracht en is voor iedere medewerker beschikbaar gesteld binnen de Stichting.
Door COVID-19 zijn de workshops en trainingen niet doorgegaan. In 2022 hopen we dit systeem volop te
gaan gebruiken.

Regionale aanpak lerarentekort (RAP)
De subsidie om verder te gaan met dit project is in 2021 verlengd met een jaar. Tien schoolbesturen uit het
voortgezet onderwijs met bijna dertig locaties in de regio Leiden en de Duin- en Bollenstreek en de
lerarenopleidingen van de Universiteit Leiden en de Hogeschool Amsterdam werken sinds 2020 samen om
aan de ene kant docenten te behouden en aan de andere kant meer docenten uit “nieuwe doelgroepen” aan te
trekken. Voor 2021 is subsidie aangevraagd voor 5 programmalijnen: Versterking samenwerking voortgezet
onderwijs, verbinding met omgeving, ontwikkeling HRM, doorontwikkeling regionaal loket en aantrekken en
behouden nieuwe doelgroepen, anders organiseren in het licht van personeelstekorten.
Gezamenlijke ambities SHRM
Er is een sessie met bestuurders georganiseerd om gezamenlijke strategische ambities op het gebied van
Strategisch HRM in de regio expliciet te maken. Ambities op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap in
de regio. Vervolgens zijn scenario’s besproken als middel om mogelijkheden te verkennen en ambities scherp
te krijgen.
Talentontwikkeling
Vanuit de RAP is op 15 september 2021 een leergang talentontwikkeling gestart. Deze leergang is
georganiseerd voor docenten of medewerkers, die zich de vraag stellen: “Wat kan ik nog meer bijdragen aan
mijn organisatie (of een andere) vanuit mijn persoonlijke talenten en potentieel?” en docenten of
medewerkers die willen onderzoeken welke talenten/potentieel ze nog meer bezitten en hoe kunnen zij
zorgen dat de context meer past bij het eigen potentieel? De leergang is uitgevoerd door 5D Coaching
Training Advies. Er zijn maximaal 24 deelnemers en er zijn 6 trainingsdagen georganiseerd.
Regionaal loket
Er is een regionaal loket voor alle potentiële zij-instromers ingericht. Vanuit onze organisatie is ervoor
gekozen om een medewerker met werving & selectie van P&O hiervoor in te zetten. Er zijn in 2020 en 2021
45 zij-instromers gestart in de regio. Er is een programma samengesteld voor zij-instromers om de inductie
van zij-instromers voorspoedig te laten verlopen.
HR Netwerk
Dit netwerk komt 6 x per jaar samen onder begeleiding van iemand die ruim 20 jaar ervaring heeft als Hoofd
P&O in het voortgezet onderwijs. Er is een gezamenlijke studiedag georganiseerd. Binnen dit netwerk worden
o.a. vacatures, zaken rondom formatie en mobiliteit gedeeld. Op de agenda van het netwerk heeft de
strategische rol van de afdelingen HR gestaan. Daarnaast is het project Strategische Personeelsplanning in de
regio gestart. Doel van het project is om een kwantitatieve personeelsplanning voor de regio te realiseren. Er
is een Plan van Aanpak opgesteld. Er zijn stappen gezet in het delen van personele gegevens van de scholen.
Het doel om een collegiale samenwerking in de regio aan te gaan, is bereikt.

3.1.3 Uitkeringen na ontslag

Het beleid op dit onderwerp is erop gericht bij transitievergoeding de uitkering te beperkten tot de wettelijk
rechtmatige uitkering. Andere uitkeringen zijn afhankelijk van de situatie, waarbij gestreefd wordt naar
beperking tot noodzaak en redelijkheid.
In 2021 zijn uitkeringen na ontslag betaald voor een totaalbedrag van € 182.556,=, waarvan € 128.675,49
voor ontslagvergoedingen en € 53.880,60 voor transitievergoedingen. Deze vergoedingen zijn verstrekt
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conform wet- en regelgeving (o.a. transitievergoedingen bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid). Er zijn in
2021 totaal 5 vaststellings-/beëindigingsovereenkomsten opgesteld, waarvan 1 in verband met
arbeidsongeschiktheid. Bij UWV is een bedrag van € 20.417,96 teruggevorderd.

3.1.4 Afhandeling van klachten

In 2021 zijn er door ouders en leerlingen geen klachten ingediend. Er is wel één klacht ontvangen van ouders
van een potentiële leerling. Deze klacht is niet-ontvankelijk verklaard omdat de aanmelder geen ouder is in de
zin van de klachtenregeling. De aanmelder heeft bezwaar aangetekend bij de geschillencomissie Passend
Onderwijs.

3.2

Analyse baten en lasten

3.3

Financiële kentallen

In een separaat document is een uitgebreide analyse gemaakt van de baten en lasten, en van de balans, ten
opzichte van de begroting en ten opzichte van 2020. Dit document wordt gedeeld met de accountant, de
Raad van Toezicht en de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en kan door geïnteresseerden
opgevraagd worden bij de stichting.

Hieronder staan de diverse financiële ratio’s per 31-12-2021 met waarden van voorgaande jaren en de norm.
De bedragen zijn in € 1.000 weergegeven.

In verband met de doorgevoerde stelselwijziging met betrekking tot de Voorziening Groot Onderhoud is
€ 1.485.558 geherrubriceerd van de Algemene Reserve naar de Voorziening Groot Onderhoud, met
terugwerkende kracht naar 2020. Daarnaast is in verband met stelselwijziging van subsidie lesmaterialen
€ 930.453 geherrubriceerd van vooruit ontvangen bedragen naar de Algemene Rijksreserve. Deze twee
posten hebben invloed op de indicatoren Solvabiliteit, Weerstandsvermogen en Bovenmatig Eigen Vermogen
van 2020. Door de hoge toevoeging uit het resultaat aan het Eigen Vermogen in 2022 is de daling van
2021op deze indicatoren goeddeels gecompenseerd.
Eigen grenzen binnen de norm:
De stichting heeft financiële indicatoren vastgesteld waar zij op stuurt. Deze zijn goedgekeurd door de Raad
van Toezicht. Eén indicator, de liquiditeit overschrijdt de eigen grens en de norm, die voor deze indicator
gelijk zijn. Doordat de subsidie in verband met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het schooljaar
2021-2022 is geheel in 2021 uitbetaald ontstond de overschrijding. Van die ontvangen subsidie is per 31
december nog € 1,83 miljoen in kas om later te besteden. Zonder dit bedrag zou de Liquiditeit niet 1,70 maar
1,45 zijn.
Bovenmatig eigen vermogen:
Vooralsnog blijft deze indicator binnen de norm. Omdat de stichting een doorgedecentraliseerde school heeft
zal vermogen opgebouwd moeten worden om in de toekomst een nieuw gebouw (gedeeltelijk) te kunnen
financieren uit het eigen vermogen. Daarom is voor bovenmatig eigen vermogen geen beperking opgenomen
binnen de bovengrens. Om sparen voor nieuwbouw te realiseren zal de stichting de bovengrens benaderen of
overschrijden. Overschrijding is aanleiding tot een goed gesprek en geen diskwalificatie.
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3.4

Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken

3.4.1 Onderwijsprestaties
Uitslag examens schooljaar 2020-2021

Duinzigt
Mavo
Fioretti Hillegom
Mavo
Kader
Basis
Fioretti Lisse
Mavo
Havo
Vwo
KTS
Mavo
Kader
Basis
Leeuwenhorst
Mavo
Havo
Vwo

2020-2021

2019-2020

95%

100%

98%
100%
100%

100%
100%
100%

97%
95%
100%

100%
97,8%
97,9%

100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%
94%
94%

100%
96,8%
100%

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.onderwijsinspectie.nl – Stichting Fioretti Teylingen.

3.4.2 Onderwijskundige en programmatische zaken
Algemeen
Ook in 2021 hadden het Covid-virus en de bijbehorende corona maatregelen het onderwijs behoorlijk in de
greep. Ondanks dat deze maatregelen een behoorlijke impact hadden op het onderwijsproces, zijn de lessen
zo goed mogelijk fysiek, hybride en online verzorgd.
Een separaat verslag per school is opgenomen in het document “Uitgebreide verslagen van de scholen 2021”
Een aantal thema’s lichten wij hieronder toe:
Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Al onze scholen hebben na het maken van de scan een NPO-plan geschreven dat door de MR is goedgekeurd.
Er is o.a. ingezet op:
* kleinere lesgroepen;
* een gratis huiswerkbegeleiding programma voor alle leerlingen die daarvan gebruik willen maken;
* extra personele inzet in lessen door het aanstellen van extra onderwijsassistenten;
* een extra sportief en cultureel programma voor de leerlingen middels sportieve activiteiten en
voorstellingen;
* vakinhoudelijke reparatie, begeleiding en hulp bij structuur bieden en het vergroten van het mentale
welzijn door mentoraat programma's en activiteiten gericht op het samenzijn.
* scholing van personeel op het gebied van coaching en feedback geven;
* verdere digitalisering van het onderwijs.
Over het algemeen worden voor bovenstaande activiteiten bestaande dienstverbanden uitgebreid of nieuwe
(tijdelijke) dienstverbanden aangegaan. Uitzondering is de huiswerkbegeleiding van één van de scholen dat
door een externe partij gefaciliteerd wordt.
De leraren zijn actief betrokken bij de via de overlegstructuren binnen de scholen. Daarnaast zijn de plannen
met een vertegenwoordiging van leraren en ouders besproken in de lokale medezeggenschapsraden. Bij
enkele scholen binnen de stichting, Fioretti Lisse en Leeuwenhorst, neemt een vertegenwoordiging van
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leerlingen ook deel aan het overleg met de medezeggenschapsraad. Bij de andere scholen staat het overleg
ook daarvoor open maar is de praktijk dat geen leerlingen bij het overleg aanwezig zijn.
Ook tijdens de mentorlessen is met leerlingen uitgebreid gesproken over o.a. mentaal welzijn en sociaal
welbevinden. De informatie uit die lessen is meegenomen bij het opstellen van het NPO schoolprogramma.
Daarin zijn verschillende activiteiten op het gebied van cultuur, sport en burgerschap opgenomen, die in
themaweken gedurende het schooljaar worden georganiseerd. Inmiddels is bij de KTS ook een Leerlingenraad
ingesteld zodat in de toekomst de vertegenwoordiging van leerlingen automatisch meegenomen wordt in
informatiestromen.
Van de NPO-middelen in 2021 is 2,6% in 2021 ingezet voor inhuur van personeel niet in loondienst.
Toetsing en examinering
Op de scholen zijn het PTA en het examenreglement aangepast aan de huidige wet- en regelgeving.
Er zijn examencommissies ingesteld die de kwaliteit van de PTA waarborgen. PTA’s worden gecontroleerd op
volledigheid, doelmatigheid en omvang.
T.b.v. voorexamenklassen zijn de herkansingsmogelijkheden uitgebreid (Fioretti College Lisse).
Op de KTS worden de CSPE’s van de beroepsgerichte profielen eind leerjaar drie afgenomen. Vanaf leerjaar 3
wordt de beroepsopleiding zoveel mogelijk geïntegreerd met de mbo-vervolgopleiding. Hiertoe wordt een
model ontwikkeld dat mede gedragen wordt door mboRijnland.
Agenda Passend Onderwijs
Op diverse manieren werd weer ingezet op maatwerk voor de leerlingen. De doelen die nagestreefd worden
zijn: zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te geven en ervoor te zorgen dat kinderen het beste uit
zichzelf halen. Subdoelen zijn: het niveau van het onderwijsaanbod nog meer aan laten sluiten bij de
mogelijkheden van de leerling, overgang tussen soorten onderwijs geleidelijker laten plaatsvinden, potentiële
uitvallers extra begeleiden.
De subsidiestromen worden hierbij niet apart gemonitord maar in grote lijnen wordt de subsidie vanuit het
samenwerkingsverband ingezet om extra leerkrachten en assistenten in te zetten. Daarnaast wordt
onderzoek en begeleiding, extra leermiddelen, nascholing uit de lumpsum gefinancierd.
Voorbeelden hoe de doelen gerealiseerd worden zijn:
Fioretti Hillegom werkt o.a. met opstroomklassen waar leerlingen in meerdere vakken op een hoger niveau
examen kunnen doen. Duinzigt is met een groeiklas gestart; kinderen kunnen dan langzaam wennen aan de
overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Op de KTS wordt verder gewerkt aan o.a. de ontwikkeling van
de symbiose, Entree, niveau-2, de maatwerkklas en Docent op de Fiets (ondersteuning van thuiszitters).
Op de ISK krijgen leerlingen op maat extra ondersteuning (via leesmaatjes en niveaugroepen).
Stichtingsbreed is de samenwerking op het gebied van dyscalculie, dyslexie, handelingsgericht werken en
afnemen van testen versterkt. Ook de ondersteuningsstructuur wordt steviger neergezet.
Sterk Techniek Onderwijs
De stichting heeft de in 2021 ontvangen subsidie voor sterk techniekonderwijs gebruikt door extra inzetten
van instructeurs en docenten, voor stages en gastlessen in samenwerking met het bedrijfsleven, voor
afschrijving op de verbouwde techniekvleugel en buitenwerkplekken van de KTS en afschrijving op in dit
kader aangeschafte apparatuur. Ook is projectmatig extern personeel ingehuurd.
Het Fioretti college Hillegom heeft ook technieklokalen verbouwd in 2021. Deze verbouwing is goeddeels
gefinancierd zijn uit de subsidie sterk techniekonderwijs 2018-2019. Deze subsidie is hiermee volledig benut.
Onderwijskundig
Onze scholen zetten in op bijv.:
flexrooster om leerlingen de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor extra lessen, begeleiding,
verrijkingsstof, etc. (Leeuwenhorst);
deelname aan pilot ‘Praktijkvak nieuwe leerweg GLTL’ met PIE en HBR (KTS);
pilot “van klassenmentor naar mentor coach”(ISK);
ontwikkelen van levensechte projecten in de beroepsopleiding zoals Tiny House (KTS);
Internationalisering
In het coronajaar 2021 waren de activiteiten ten aanzien van internationalisering zeer beperkt. Er zijn twee
uitwisselingsactiviteiten geweest met beperkte groepjes leerlingen, met een school in Duitsland (Schulbrücke)
en met een school in Finland (YET).
Tenslotte
We blikken terug op een roerig jaar. Er is veel gevraagd van medewerkers, leerlingen en ouders. De
leeropbrengsten van deze periode voor medewerkers en leerlingen worden geïnventariseerd en geëvalueerd.
Getracht wordt om het goede te behouden.
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3.4.3 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,
begeleiding mogelijkheid 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 met een 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.

3.4.4 Prestatiebox

In het sectorakkoord VO 2018-2020 zijn zeven ambities opgenomen die zijn gericht op de talentontwikkeling
van hun leerlingen en op eigentijds onderwijs, met meer onderwijs op maat, brede vorming en
gebruikmakend van de mogelijkheden die ICT hen biedt. Om die ambities waar te maken zijn op alle scholen
van de stichting Fioretti Teylingen ontwikkelingen ingezet. Hieronder zijn verschillende ontwikkelingen
gekoppeld aan de zeven ambities. Tot en met juli 2021 is hiervoor geld beschikbaar gesteld dat op de
volgende wijze is besteed:

Uitdagend onderwijs voor elke leerling
Het nieuwe examenvak Informatietechnologie en Media is geïmplementeerd op Duinzigt, waar ook de IVO
werkwijze is geëvalueerd en aangepast. Een nieuw profiel Dienstverlening & Producten is geïmplementeerd bij
Fioretti College Hillegom. Fioretti College Lisse creëert een leerlijn gericht op het ontwikkelen van een
onderzoekende houding. In de brugklas vwo is de eerste helft van het schooljaar uitvoering gegeven aan de
leerlijn Onderzoeken & Ontwerpen in het vak O1.
Brede vorming voor alle leerlingen
Bij Leeuwenhorst wordt 80% van de leerlingen planmatig begeleid zodat ze kunnen werken met kerngroepen,
doelgericht en datagestuurd.
Bij alle leerlingen van de KTS wordt eind leerjaar 3 het beroepsgerichte examen afgenomen. Hierdoor ontstaat
in leerjaar 4 meer ruimte om te verdiepen bij de beroepsgerichte vakken.
In de bovenbouw van de havo bij het Fioretti College Lisse is gewerkt aan de voorbereiding van de pilot
International Business College.
Eigentijdse voorzieningen
Bij de KTS wordt ook de mogelijkheid van een nieuwe opleiding Technohavo verkend.
In de onderbouw van Fioretti College Lisse en Fioretti College Hillegom werd een pilot gepersonaliseerd leren
uitgevoerd waarin ervaring is opgedaan met een onderwijsmodel dat de kanteling richting gepersonaliseerd
leren ondersteunt. Omdat er onvoldoende draagvlak onder docenten is krijgt de pilot geen vervolg.
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Scholen als lerende organisaties
De leerlingbegeleiders van Duinzigt, die specialistische taken hadden (bijv. bij faalangst, dyslexie) worden
omgeschoold naar breder inzetbare leerlingbegeleiders, die handelingsgericht werken.
Voor de professionele ontwikkeling van de leerkrachten op Leeuwenhorst zijn workshops professionele
ontwikkeling aangeboden. De docenten leren datagestuurd werken aan verbetering en docenten leren
coaching gesprekken te voeren. Ook bij het Fioretti College Hillegom hebben alle docenten een training,
gericht op het coachen van leerlingen, gevolgd. Coachtrajecten zijn bijgesteld en worden volgend schooljaar
gecontinueerd.
Jaarlijks volgt een aantal beroepsgerichte docenten van de KTS stage bij een bedrijf in de regio. Een groep
docenten van de KTS heeft een aantal scholingsdagen georganiseerd, waarbij naast vak verdiepende
elementen, begeleidingsaanpak en organisatorische onderwerpen ook bedrijfs- en scholenbezoek aan de orde
was. Het aantal docent coaches is uitgebreid naar 4. De coaches worden ondersteund door een
gedragsdeskundige.
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Het Fioretti College Lisse werkt met teamplannen en persoonlijke professionaliseringsplannen. Alle teams
hebben een teamplan geschreven.

Bestuursverslag 2021

Pagina 17 van 50

Partnerschap in de regio
Het nieuwe lokaal Smart Technology van de KTS wordt ter beschikking gesteld aan andere AVO-scholen om
ook hun leerlingen kennis te laten maken met techniek.
Bij de opleidingen horeca en bakken op de KTS wordt het vierde jaar, in samenwerking met MBO-Rijnland, al
ingevuld met mbo-2 leerstof. De komende jaren wordt deze pilot verbreed naar de technische vakken.
Toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling
Het doel is onverminderd om zoveel mogelijk bevoegde docenten voor de klas te hebben. Met alle
onbevoegde docenten worden bij de eerste reguliere aanstelling studie-afspraken gemaakt, gecoördineerd
vanuit P&O.
Schoolplannen
In de schoolplannen worden o.a. de onderwijskundige doelen verwoord. De onderwijskundige ontwikkelingen
worden op schoolniveau, teamniveau en individueel niveau (via de gesprekkencyclus) besproken, gemonitord
en geëvalueerd. Stakeholders, waaronder o.a. de medezeggenschapsraad/raden, worden betrokken bij het
opstellen en vaststellen van het personeelsbeleid.

3.4.5 Extra ondersteuning nieuwkomers

De corona crisis bleek in 2021 nog steeds grote impact te hebben op het onderwijs op de ISK. Hierbij
speelden dezelfde aspecten als in 2020; het was voor de ISK een uitdaging om leerlingen, die geen
Nederlands spreken en weinig digitale vaardigheden hebben, toch onderwijs te geven. We hebben de keuze
gemaakt om de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan; onze leerlingen vallen immers onder de
doelgroep kwetsbare leerlingen. Door ziekte en quarantaine van personeel was het niet te voorkomen dat er
zeer regelmatig lessen uitvielen.
Thuisonderwijs is voor deze groep vrijwel geen optie wegens gebrek aan middelen en begeleiding. Ook is de
school een belangrijke factor voor het sociaal welbevinden van onze leerlingen, mede door het gebrek aan
een sociaal netwerk, vooral voor de leerlingen die op het AZC in Katwijk verblijven.
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4 Toekomstige ontwikkelingen
4.1

Ontwikkelingen op de scholen

4.1.1 Toekomstige ontwikkelingen
Onderwijs
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. Om naast de mavo en onderbouw havo ook de havo bovenbouw in het programma op te
kunnen nemen, is een aanvraag ingediend voor een nieuwe havo-school. Verder is vorig jaar gestart met de
groeiklas; dit is een tussenjaar tussen groep 8 en de brugklas voor kinderen voor wie de overstap naar de
middelbare school net iets te vroeg komt. Het 1e jaar is goed verlopen, van de 20 leerlingen die in schooljaar
21/22 zijn gestart gaan 4 naar 1 havo, 15 naar 1 mavo en 1 leerling stroomt uit.
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. De twee scholen die algemeen vormend voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs aanbieden zijn in de kernen waar ze gevestigd zijn, zijn de enige scholen op dat
gebied en hebben stabiele grote marktposities.
De ISK staat voor een grote uitdaging in verband met de toestroom van Oekraïense kinderen.
De huidige directeur van de KTS gaat met pensioen; de wervings- en selectieperiode is opgestart.
Onze vmbo-scholen gaan zich nog meer richten op o.a. doorlopende leerlijnen en samen opleiden met het
bedrijfsleven. Nieuwe keuzevakken worden ontwikkeld (bijv. Koude- / klimaattechniek).
Al onze scholen zetten in op scholing van docenten o.a. door middel van bedrijfsbezoeken. De KTS en
Leeuwenhorst zetten een moestuin op.
Duinzigt
Strategisch beleid
Met een SFT brede bijeenkomst van een delegatie van de RvT, het bestuur, schoolleiders, GMR, ouders en
leerlingen is op 28 oktober 2021 het startsein gegeven voor een nieuw strategisch plan. In 2022 is er tijdens
vervolggesprekken met diverse gremia nog meer informatie opgehaald en zal het definitieve strategisch plan
vóór de zomervakantie van 2022 gereed zijn.
Kwaliteitszorg
In 2021 zijn zoals gebruikelijk weer de tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen van leerjaar 1,
3 en de examenklassen afgenomen. Onder personeel zijn enquêtes uitgezet om ze te bevragen over de
ervaringen in de coronaperiode en om feedback te vragen over de organisatie van de lessen e.d.
Met een externe partij is gestart met het herzien van het SFT kwaliteitsbeleid; daartoe zijn inventarisatie
gesprekken geweest op alle scholen. Vóór de zomervakantie van 2022 zal het plan zijn beslag krijgen.
Investeringen en huisvesting
Het beleid van de stichting is dat scholen zelf hun investeringen in inventaris en apparatuur kunnen plannen
in de begrotingscyclus. Vereiste is dat de toekomstige afschrijvingskosten passen in de besteding van de
beschikbare materiële budgetten. Drie van de zes scholen, Leeuwenhorst en de twee Fioretti-scholen, zijn
gehuisvest in een actueel gebouw dat aan de huidige eisen voldoet. De KTS is in 2021 voorzien van een
ventilatiesysteem en kan nog ca. 20 jaar mee. Deze school is doorgedecentraliseerd. Met de gemeente wordt
discussie gevoerd over de hoogte van de vergoeding die daarmee gepaard gaat. Duinzigt zit in twee oude
gebouwen. Aanpassingen, zoals het aanleggen van een ventilatiesysteem, zijn in voorbereiding waardoor
deze gebouwen nog ca. 10 jaar mee kunnen. De ISK is in 2020 verhuisd naar een gebouw dat toen gereed
gemaakt is om 10 jaar de ISK te kunnen huisvesten.
Duurzaamheid
SFT zet in op verduurzaming. Tot nu toe heeft dat geleid tot inkoop van 100% groene energie, gebruik van
warmtepompen en het plaatsen van zonnepanelen. Nog niet op alle locaties zijn zonnepanelen geplaatst. De
laatste, vijfde, locatie zal voorzien worden van zonnepanelen als het periodiek onderhoud van de
dakbedekking gerealiseerd is. De scholen vervangen de reguliere verlichting door LED verlichting. Op
Duinzigt zal dubbel glas worden aangebracht in 2 gebouwen.
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4.2

Continuïteitsparagraaf

4.2.1 Kengetallen
Leerlingen
In onderstaande tabel staan de leerlingaantallen per 1 oktober per school.

Het aantal leerlingen per 1-10-2021 is totaal gestegen met 32 leerlingen ten opzicht van 1-10-2020. In de
begroting 2021 zijn wij uitgegaan van een lager leerlingaantal en is er sprake van een lichte groei in 2021.
De meest onzekere ontwikkeling in het bovenstaande overzicht is die van het aantal leerlingen van de ISK.
Het aantal leerlingen van de ISK fluctueert door het schooljaar heen en wordt sterk beïnvloed door toe- en
afneming van vluchtelingenstromen (bijv. de situatie in Oekraïne).

Formatie in FTE
In onderstaande grafiek staan de aantallen fte weergegeven.

De ontwikkeling van Fte’s is redelijk constant en grotendeels in lijn met die van de leerlingaantallen. We zien
een (tijdelijke) toename van personeel door de beschikbare NPO-gelden. In de meerjarenbegroting is rekening
gehouden dat NPO eindigt in 2023, echter is deze aanname met de informatie van nu gedeeltelijk
achterhaald.
Om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen in leerlingenaantallen is bij de ISK het aandeel van tijdelijke
dienstverbanden groter dan bij de andere locaties. Het natuurlijk verloop van onderwijzend personeel rond de
zomervakanties is zodanig dat mutaties in leerlingenaantallen goed opgevangen kunnen worden waardoor de
formatie meebeweegt met de leerlingenaantallen.
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4.2.2 Meerjarenbegroting
Balans
In onderstaande overzicht staan is het meerjarenperspectief van de balans per 31 december:

Toelichting op de balans
Materiële vaste activa
De post is sterk gestegen doordat er, mede voor afstandsonderwijs en Corona, fors geïnvesteerd is in digitale
onderwijs en ICT-(leer)middelen. In de meerjarenbegroting zien we een periode tegemoet met relatief lage
investeringsniveaus, na een huidige periode van relatief hoge investeringsniveaus.
Binnen de horizon van de meerjarenbegroting zijn geen nieuwbouwprojecten of andere grote investeringen
gepland. Voor een toelichting op de doordecentralisatie reserve verwijzen wij naar hoofdstuk 7.5.
Kortlopende vorderingen
De positie van de kortlopende vorderingen per ultimo van de boekjaren 2022 tot en met 2024 is constant
verondersteld, in lijn met de geprognosticeerde positie per eind 2021.
Liquide middelen
In de begroting 2021 is uitgegaan van een lagere liquiditeitspositie ultimo 2021, echter door het hogere
exploitatieresultaat is de liquiditeit fors hogere dan begroot. In het meerjarenperspectief verwachten we een
hogere liquiditeit met name door het lagere investeringsniveau.
Eigen vermogen
De jaarlijkse mutatie van het eigen vermogen is gelijk aan het begroot resultaat per boekjaar, met
uitzondering van boekjaar 2020 waarin de stelselwijziging van de onderhoudsvoorziening is verwerkt, deze is
toegelicht in hoofdstuk 7.5. De ontwikkeling van het vermogen is in lijn met ons strategisch meerjarenbeleid,
waarin gesteld is niet actief te sturen op een hoger vermogen. In lijn met deze visie zal de komende jaren
extra geïnvesteerd worden in ons onderwijs, onder anderen met de opgestelde NPO-plannen.
Voorzieningen
De positie van de voorzieningen bestaat uit de voorziening voor groot onderhoud en personele
voorzieningen, waaronder LBP sparen en spaarverlof, jubileumgratificaties, langdurig zieken en
WW/WGA-verplichtingen.
Langlopende schulden
De lopende leningen zullen medio 2023 volledig zijn afgelost.
Kortlopende schulden
De positie van de kortlopende schulden per ultimo van de boekjaren 2022 tot en met 2024 is, op kleine
uitzonderingen na, constant verondersteld en is in lijn met de geprognosticeerde positie per eind 2021.
Staat van baten en lasten
De onderstaande tabel is gebaseerd op de realisatie van 2020 en 2021, en gegevens van 2022 tot en met
2024 uit de begroting en meerjarenraming 2022-2026, welke in het najaar van 2021 is opgesteld.
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Het beleid van de scholen is erop gericht de ontvangen gelden direct te besteden aan het doel: onderwijs. De
begrote exploitatieresultaten schommelen in de loop der jaren rond dat doel (break-even). De indicatoren
voor financiële stabiliteit zijn in orde, derhalve is deze financiële koers verantwoord.

Rijksbijdragen
De inkomsten lopen na 2022 iets terug ondanks een relatief stabiele leerling-populatie.
NPO is de belangrijkste oorzaak van deze afname. In onze meerjarenbegroting zijn we namelijk, met de
kennis van toen, uitgegaan van een lagere NPO-bedrag per leerling (2022-2023) dan later is beschikt.
Ook de overgang naar de vereenvoudigde bekostiging leidt tot een daling van reguliere inkomsten, berekend
op € 250k per jaar. Hiervoor geldt een overgangsregeling van vijf jaar. 2022 is het eerste jaar daarvan. De
stichting ontvangt jaarlijks € 50k minder inkomsten, daartegenover zijn de personeelsbudgetten ingeperkt.
De rijksbijdragen zijn geabstraheerd met loon- en prijsstijgingen en eventuele compensatie daarvoor in de
bekostiging.
Personele lasten
De lasten zijn grotendeels in lijn met de ontwikkeling van de formatie in Fte’s, zie toelichting 4.2.1. formatie
in fte. De tijdelijke inzet van personeel voor NPO-doeleinde beïnvloedt het personele budget significant en
zorgt voor een lichte krimp na de NPO-termijn (tot 2024). Voor strategisch beleid is in de overige
personeelskosten € 200k opgenomen in de meerjarenbegroting (2022-2024). De detacheringskosten zijn in
de meerjarenbegroting € 150k hoger opgenomen dan in de begroting 2021. Ons beleid draagt uit om
formatieve wijzigingen altijd op te vangen met personeel in loondienst. Door het ontbreken van aanbod in de
huidige arbeidsmarkt is dit incidenteel niet mogelijk.
Huisvestingskosten
De energiekosten zijn met € 100k verhoogd in 2022-2024 ten opzichte van de begroting 2021
Dotaties aan voorziening groot onderhoud zijn met € 160k verhoogd. Hierbij is gerekend
met de overgang naar de componentenmethode per 31 december van 2021.
Overige instellingslasten
Voor de komende jaren is in de meerjarenbegroting ca. € 250k extra per jaar opgenomen voor ict beheer en
licentiekosten, ter ondersteuning van onze digitale onderwijsdoelstellingen. Verder zijn diverse budgetten
bijgesteld met prijsstijgingen en/of specifieke beleidskeuzes.
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5 Thema’s vanuit wet- en regelgeving
5.1

Treasurybeleid

5.1.1 Beleid met betrekking tot beleggingen en leningen publieke middelen
Het treasurystatuut is in 2017 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.
5.1.2 Uitvoering van het beleid
De stichting bankiert sedert medio 2020 bij de Schatkist. Overtollige middelen worden dagelijks automatisch
van de commerciële bankrekeningen overgeheveld naar rekening-courant bij de Bank der Nederlandse
Gemeenten. Er zijn geen middelen voor de lange termijn uitgezet.
5.1.3 Uitstaande beleggingen en leningen, aangetrokken leningen, derivaten
De stichting heeft, evenals vorig jaar, geen gelden uitgeleend of aangetrokken en geen gelden belegd. Ook is
er, evenals vorig jaar, niet in derivaten gehandeld, noch zijn er lopende derivaten.

5.1.4 Kasstromen en financiering

De liquiditeit van de stichting is meer dan voldoende om op korte termijn aan verplichtingen te kunnen
voldoen. Ook op lange termijn is er geen behoefte om aanvullende liquiditeit te verkrijgen. Zie hoofdstuk 3.3.

5.1.5 Inzet van Financiële instrumenten (Renteswaps)

De stichting zet dergelijke financiële instrumenten niet in en heeft ook geen plannen daartoe.

5.2.

Bestuurders en nevenfuncties

Nevenfuncties bestuurders in 2021:
Mevrouw A. Brummelhuis
Op dit moment geen nevenfuncties.

De heer K. Vreugdenhil
Voorzitter Raad van Toezicht Hero Kinderopvang
●
Lid Raad van Toezicht De Windroos Amstelveen
●
Voorzitter Raad van Toezicht Rijswijkse Kinderopvang
●
Nevenfuncties leden RvT
Mevrouw M. van de Akker
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;

●

Eigenaar adviespraktijk “Buro voor helderheid”.

De heer P. Bronstring
Eigenaar Bronstring Advies
●
Lid bezwarencommissie loting voortgezet onderwijs RBOZK
●
Voorzitter VVE Scholtenlaan 2-210 Heemstede
●
Mevrouw B. Herijgers (per 1 maart 2021 lid RvT)
eigenaar Business Refresh
●
voorzitter MR basisschool De Startbaan
●
Mevrouw E. Nuninga
Directeur Financiën, Planning & Control bij ROC Zadkine in Rotterdam
●
Lid RvC bij Coöperatie Alliantie Zoetermeer U.A., handelend onder “Inzet”
●
Bestuurslid Stichting Waardenhuis (vrijwilligerswerk) in Rotterdam.
●
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Mevrouw K. Grootendorst (tot 1 maart 2021 lid RvT)
Strategisch adviseur Compliance DUO;
●
Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting SIPOR
●
De heer D. Wijbenga
Directeur Zorg & Welzijn en Directeur Interim en Werving & Selectie, Leeuwendaal (HR adviesbureau),
●
Partner/aandeelhouder
Lid RvT HOZO
●
Voorzitter bestuur Hillegom Marketing (onbezoldigd)
●
Vergoedingsregeling
De vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats volgens de richtlijn 2013 van de VTOI. In
de vergadering van 7 december 2015 is dit vastgesteld en sindsdien niet meer gewijzigd.

5.3

Naleving branchecode

5.3.1 Governance

Ieder 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 de code goed bestuur, zonder afwijkingen, met 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.

5.3.2 Code goed bestuur

Binnen de Stichting Fioretti Teylingen wordt de Code Goed Bestuur van de VO-raad zonder afwijkingen
toegepast.

5.3.3 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.
Naast en 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
x OP + 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 ouderraden, sectieoverleg, 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.
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5.4

Verslag Raad van Toezicht

2021 was wederom een bijzonder jaar. Veel stond in het teken van COVID-19 en de consequenties daarvan
voor de stichting en de verschillende scholen. Dit heeft veel van iedereen gevraagd en heeft uiteraard ook de
agenda van de raad van toezicht bepaald. Ondanks de invloed van COVID is er een aantal belangrijke zaken
aan de orde geweest. Het strategietraject krijgt steeds meer vorm waarbij alle stakeholders betrokken zijn.
Er is gezamenlijk voor gekozen om de topstructuur aan te passen en over te gaan tot een tweehoofdig CvB.
Onder begeleiding van een externe partij is gestart met de zoektocht naar een lid CvB. De verwachting is dat
dit begin 2022 wordt afgerond.
De raad van toezicht heeft in het kalenderjaar vijfmaal vergaderd. De vergadering die gecombineerd zou
worden met een overleg van de directies van de vijf scholen is door de bijzondere omstandigheden niet
doorgegaan. Dit geldt tevens voor de jaarlijkse bijeenkomst met de GMR. Wel heeft een afvaardiging van de
RvT tweemaal met een afvaardiging van de GMR vergaderd. De zelfevaluatie in combinatie met teambuilding
van de raad van toezicht is doorgeschoven naar 2022.
De raad van toezicht kent twee commissies: de auditcommissie met de leden mevrouw E. Nuninga en
mevrouw B. Herijgers en remuneratiecommissie met de leden de heer P. Bronstring en de heer D. Wijbenga.
Mevrouw Grootendorst had eind 2020 aangegeven haar lidmaatschap van de raad van toezicht te willen
beëindigen. Haar vervanging is begin 2021 opgepakt en heeft geleid tot de benoeming van mevrouw B.
Herijgers per 1 maart 2021.
Een afvaardiging van de raad van toezicht is aanwezig geweest bij het verder inkleuren van het
strategietraject voor de komende jaren. Samen met een brede afvaardiging van de organisatie (inclusief
leerlingen en ouders) is in een open sfeer gesproken over de toekomst. Tenslotte is door een directeur en een
teamleider een presentatie gegeven over de impact van COVID op het welzijn van zowel leerlingen als
docenten.
De heer Slingerland is vanuit zijn positie als controller twee keer bij een vergadering aanwezig geweest.
In het eerste half jaar (samen met de accountant) om de jaarrekening en het accountantsverslag toe te
lichten. Voorafgaand aan dit overleg is de jaarrekening beoordeeld door de auditcommissie van de Raad van
Toezicht. De daaruit voortkomende bevindingen zijn op adequate wijze door de accountant en de controller
teruggekoppeld. Later in het jaar is nog een terugkoppeling geweest op de opvolging van de adviezen van de
accountant in haar rapport.
Aan het einde van het jaar is de heer Slingerland nogmaals aanwezig geweest, nu om een toelichting te geven
op de begroting 2022.
Taken
De raad van toezicht onderschrijft de governance code en handelt dienovereenkomstig. De raad van toezicht
heeft onder meer de volgende (wettelijke) 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 onderwijsbestuur 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 het jaargesprek met de
bestuurder heeft gevoerd; de bestuurder is gevraagd om een zelfreflectie te schrijven waarbij tevens
een aantal belangrijke gremia de gelegenheid heeft gekregen te reflecteren op het functioneren van
de bestuurder. De uitkomsten zijn uitgebreid besproken en vastgelegd waarbij waardering is
uitgesproken voor het functioneren van de bestuurder.
Vergoedingsregeling
De vergoeding aan de leden van de raad van toezicht voldoet aan de richtlijnen van de WNT. In de
vergadering van 7 december 2015 is de hoogte van dit bedrag vastgesteld en sindsdien niet meer gewijzigd.
Tegenstrijdig belang
Er zijn in 2021 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.
Eén lid van de raad van toezicht heeft een kind dat schoolgaand is binnen de organisatie.
Er is geen sprake van vermenging van de bestuurderspositie met een toezichthoudende positie binnen een
(andere) onderwijssector.
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De Raad heeft het geïntegreerde jaardocument bestaande uit het verslag van het bestuur, de jaarrekening
2020 en het accountantsverslag goedgekeurd, nadat de auditcommissie daar eerst aandacht aan had
besteed. De auditcommissie heeft een prominentere rol in het proces genomen en gekregen. Er is extra
aandacht voor de rapportagevorm en de risicoanalyse. 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.
Werd er in 2020 nog geanticipeerd op een teruglopend aantal leerlingen, in 2021 werd duidelijk dat het niet
nodig is om de geplande extra bezuinigingen verder gestalte te geven. In de loop van 2021 werd duidelijk dat
de financiële positie van de stichting zich positief ontwikkelde.
De begroting voor 2022 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.
Kwaliteitszorg
Mede aan de hand van de gepresenteerde bestuursverslagen heeft de raad van toezicht zich continu laten
informeren over de situatie binnen de scholen en de stichting als gevolg van de COVID-19 pandemie. Grote
waardering is uitgesproken voor alle medewerkers die ondanks alle beperkingen zoveel mogelijk de kwaliteit
van het onderwijs hoog hebben gehouden. Bovendien heeft de pandemie geleid tot meer digitalisering van
het onderwijs. De verwachting is dat na COVID geprofiteerd gaat worden van deze ‘leerervaring’. Tevens is
duidelijk geworden dat het ‘sociale belang’ van het onderwijs een belangrijke factor is voor opgroeiende
kinderen. Deze inzichten zijn van invloed op de strategische koers van de stichting voor de komende jaren.
Het ministerie heeft extra geld beschikbaar gesteld om de achterstanden opgelopen door COVID ‘in te halen’.
Er zijn verschillende initiatieven ondernomen om deze gelden goed te besteden.
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 al die anderen die mede zorgdragen voor een gezonde
ontwikkeling van de tot de stichting behorende scholen en het onderwijs dat zij bieden.
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6 Risicomanagement
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. 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.
Inkadering
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 dat
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 rijksbekostiging, 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”.
Risico inschatting bestuur
Het bestuur heeft in 2021een afweging heeft gemaakt over de toereikendheid van het vermogen, waarbij
enkele risico’s in beeld zijn gekomen die niet eerder in de weging meegenomen waren. De Raad van Toezicht
onderschrijft dat.
Risico inschatting bestuur:
Doorlopende dienstverbanden zonder afdekking uit subsidie
●
Hacken van het geautomatiseerd systeem
●

impact € 1.750.000
impact € 1.500.000

Eerder
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

impact
impact
impact
impact
impact
impact
impact
impact
impact
impact
impact

benoemde Specifieke risico’s voor SFT:
Brand/ verlies huisvesting:
Scherpe daling leerlingen instroom:
ICT infrastructuur implodeert of wordt gehackt:
Zware managementproblemen op een school of bij SFT als geheel;
Financiële fout/misrekening;
Kwaliteit onderwijs zwak;
Grote instroom WGA;
Hoog ziekteverzuim;
Arbeidsconflicten:
Fraude (examens, financieel, claims)
Imagoschade

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

500.000
3.000.000
500.000
200.000
1.000.000
500.000
300.000
300.000
300.000
300.000
500.000

Koppeling risico’s met weerstandsvermogen
Het totaal van de specifieke risico’s opgeteld: € 10.7 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. € 14,6 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
24% bedraagt in 2020 (Benchmarkrapport van Ree). Ons weerstandsvermogen bedraagt in 2021 25,9%. Deze
cijfers ondersteunen de conclusie, dat het weerstandsvermogen van Stichting Fioretti Teylingen van
voldoende niveau is, dat het sturen op een verlaging daarvan gezien de vergelijkingscijfers niet verstandig is.
Intern risico- en controlesysteem
Jaarlijks worden de risico’s door middel van twee cycli geactualiseerd. Door de directie de risico’s opnieuw
gewogen en beoordeeld. Ook de raad van toezicht beoordeelt jaarlijks de risico’s op kans en impact. Zo
nodig worden aanpassingen doorgevoerd.
Op basis van pro-actief signaleren wordt door het jaar heen eventueel een nieuwe risico-inschatting gemaakt.
Voor het laatst is in 2021 vanuit risico-afwegingen een onderzoek naar de robuustheid van de ICT
geïnitieerd. Met name het risico van een hack speelde daarbij een rol.
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7. Jaarrekening
7.1

A1 Grondslagen voor de jaarrekening

1

Algemeen

2

Grondslagen voor de jaarrekening

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.
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 de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660
Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De
jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Stelselwijzigingen
Aandachtspunt in deze jaarrekening is de in 2021 doorgevoerde stelselwijziging met betrekking tot de
(toevoeging aan de) Voorziening Groot Onderhoud. In verband met deze stelselwijziging zijn de
vergelijkingscijfers van 2020 met betrekking tot de Algemene Rijksreserve en de Voorziening Groot
onderhoud aangepast. De rijksreserve is verlaagd met € 1.485.558 en de Voorziening Groot Onderhoud is
met hetzelfde bedrag gestegen. Daarnaast is de toevoeging aan de voorziening ten laste van het resultaat in
2021 boven het begrote bedrag van € 546.000 met € 303.514 opgehoogd in verband met de stelselwijziging,
actualisatie van onderhoudsplannen en stijgende bouwkosten.
Daarnaast is een stelselwijziging doorgevoerd met betrekking tot de subsidie op lesmaterialen.
Betreffende reguliere subsidie werd jaarlijks in juni ontvangen en werd besteed door aanschaf van
schoolboeken voor het nieuwe schooljaar waarbij 5/12 in het lopende kalenderjaar als baat werd
geregistreerd en 7/12 in het volgende kalenderjaar. Met de invoering van de vereenvoudigde bekostiging per
1 januari 2022 is deze component van de reguliere bekostiging niet meer apart te identificeren. In verband
met de stelselwijziging zijn de referentiecijfers van 2020 aangepast. De ontvangen subsidie op lesmaterialen
is met € 49.406 naar beneden bijgesteld zodat het aansluit met de daartoe ontvangen subsidie in 2020. Het
Eigen vermogen is verhoogd met € 1.006.436 per 31 december 2020. Daartegenover is het resultaat van
2021 naar beneden bijgsteld met € 957.030, het verschil tussen de twee bovenstaande bedragen. De post is
in de balans van 2020 in mindering gebracht op Vooruit Ontvangen Bedragen.
Impact op het Eigen Vermogen van de verlaging in verband met de voorziening groot onderhoud en de
verhoging in verband met de subsidie op lesmaterialen is een verlaging van € 479.122. De voorzieningen
nemen door de stelselwijziging toe met € 1.485.558.
Het resultaat zal de komende jaren door de stelselwijzigingen niet structureel wijzigen.
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 gewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar. Er is in 2021 op vier voorzieningen een schattingswijziging doorgevoerd. Dit betreft de
voorzieningen voor groot onderhoud, LPB sparen, spaarverlof en jubileumgratificaties.
De voorziening groot onderhoud: In het verleden werd per gebouw een voorziening bepaald op basis van
verwachte kosten in de komende 12 jaar. Nu wordt per onderdeel van het gebouw, bijvoorbeeld de
dakbedekking of het buitenschilderwerk) een voorziening bepaald op basis van het eerstvolgende groot
onderhoud op dat onderdeel. Gevolg is dat de voorziening gemiddeld genomen langer vooruit op peil
gebracht wordt.
De voorzieningen LPB en Spaarverlof werden voorheen berekend op basis van normbedragen uit de CAO.
Vanaf 2021 worden de werkelijke uurlonen van betreffende medewerkers, inclusief opslagen, gehanteerd.
Bij de voorziening jubileumgratificaties is, in het kader van verbetering van het berekeningsproces, de datum
indiensttreding bij SFT vervangen door de ambtelijke datum indiensttreding. De ambtelijke datum ligt altijd
vóór of gelijk aan de lokale indiensttreding. Het gemiddeld aantal dienstjaren stijgt hierdoor.
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.
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Waardering van de activa en passiva
De initiële waardering van activa en passiva vindt plaats tegen de historische aanschafwaarde, 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 activa bedraagt € 1.250.
Specifieke subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
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 nominale waarde. 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 en bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves
hebben een beperkte bestedingsmogelijkheid, door het College van Bestuur vastgesteld. In paragraaf 7.5, de
toelichting op de balans staat een specificatie en verloopoverzicht van de Algemene reserve en de
bestemmingsreserves.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, 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 groot onderhoud, spaarverlof, LPB sparen, jubileumgratificaties,
langdurig zieken, WGA-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 één jaar 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.
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

5

Toelichting op het kasstroomoverzicht

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 verrekenings-clausule) worden volledig als baat in de staat van baten en lasten verwerkt
in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar
overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekenings-clausule 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 onder de
overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekenings-clausule) staan
verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten in het jaar 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 baat verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de 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.
Personeelsbeloningen
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 pensioenfonds 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 2021 105,0% (2020 0 93,2%)
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.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroom-overzicht 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

Balans per 31 december 2021
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7.3

Staat van baten en lasten 2021
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7.4

Kasstroomoverzicht 2021
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7.5

Toelichting op de balansposten

1

Activa

1.1

Vaste activa

De afschrijvingspercentages staan hiervoor bij de grondslagen voor de jaarrekening genoemd.
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering: Deze regel is nieuw in de tabel. Van het totaalbedrag van € 174.389
heeft bijna € 173.000 betrekking op verbouwing van technieklokalen bij Fioretti Hillegom. Deze verbouwing
wordt gefinancierd uit ontvangen technieksubsidie in 2018 en 2019. Het restantbedrag heeft betrekking op
een kleine investering in ventilatoren en condensatoren in de ICT-ruimte van de stichting.
Gebouwen: De gebouwen zijn juridisch eigendom van Stichting Fioretti Teylingen, terwijl het 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.
De investeringen in gebouwen zijn in 2021 € 290.490. Hiervan is € 206.492 besteed aan aanleg van
ventilatiesystemen in de KTS. Op betreffende investering is de ontvangen subsidie van de gemeente
Teylingen reeds in mindering gebracht. Daarnaast zijn kleine aanpassingen gedaan in technieklokalen van
Fioretti Hillegom en de KTS, is een sportveld verbeterd bij Leeuwenhorst en zijn lokalen veranderd in
kantoorruimte bij de KTS voor verhuur aan het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. Totaal van de
vier kleine verbouwingen bedraagt € 83.998.
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: In onderstaande tabel zijn naast de bouwkundige voorzieningen ook de
investeringen in inventaris en apparatuur opgenomen per school en per soort.

De investering in audiovisuele middelen bestaat grotendeels uit smartboards voor klaslokalen. Hard- en
software heeft voor Algemeen met centrale systemen te maken en voor de scholen met devices voor
leerlingen en leerkrachten en WIFI-apparatuur. De investering in inrichting vaklokalen is voor ruim 90%
besteed door Fioretti Hillegom en de KTS ter verbetering van de hulpmiddelen voor techniekonderwijs,
waarvoor extra subsidie is ontvangen.
Desinvesteringen: In 2021 is voor € 195.793 aan geheel afgeschreven inventaris gedesinvesteerd. Het betreft
inventaris welke niet meer gebruikt wordt volgens opgave van de directies van de scholen.
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1.2

Vlottende activa

Bij de vordering op deelnemers/cursisten is rekening gehouden met mogelijk oninbare posten ad € 135.281
(2020: € 203.188). In 2020 is besloten om geen herinnering te sturen in verband met nog niet betaalde
vrijwillige bijdragen. Daarom was het bedrag aan mogelijk oninbare posten hoog. De bijdragen van
deelnemers en cursisten zijn vrijwillig.
Nog te ontvangen bedragen: 2020 was hoog doordat een betaling van € 1.420.732 door het
samenwerkings-verband SWV met betrekking tot subsidieverstrekking 2020 verlaat was en in januari 2021
plaatsvond.
Op de rekening waarborgsommen staan betaalde en ontvangen waarborgsommen inzake (ver)huur.
In de vooruitbetaalde kosten zit € 881.836 schoolboeken en € 280.417 licenties, beide posten komen in de
periode januari-juli 2022 ten laste van het resultaat. Daarnaast bestaat deze post uit opleidingskosten 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.

1.7

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit kasmiddelen op de verschillende locaties en direct opeisbare saldi bij de
Schatkist, via het ministerie van Financiën. Dagelijks worden overtollige middelen bij de Rabobank afgeroomd
en overgeboekt naar het ministerie. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. De
stijging van tegoeden op bankrekeningen vindt haar oorsprong in een late betaling van het
samenwerkingsverband van € 1.420.732 met betrekking tot 2020 welke in januari 2021 is ontvangen en uit
het positieve resultaat van 2021. Het kasstroomoverzicht brengt de geldstromen in beeld.

Bestuursverslag 2021

Pagina 35 van 50

2
2.1

Passiva
Eigen vermogen

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 bestemmingsreserves komt
ten goede aan de algemene reserve.
Reserve nieuwbouw Hillegom: De reserve nieuwbouw Hillegom (saldo 31-12-2021 € 32.806) is gevormd om
de extra kosten van de inrichting van het schoolgebouw van het Fioretti College Hillegom, dat eind 2012 in
gebruik is genomen, te dekken. De reserve nieuwbouw Hillegom valt vrij ten gunste van de algemene reserve.
De vrijval is gelijk aan de afschrijving op de initiële inrichting. In 2022 valt de laatste termijn vrij.
Reserve nieuwbouw Lisse: De reserve nieuwbouw Lisse (saldo 31-12-2021 € 12.986) is gevormd om de extra
kosten van de inrichting van het schoolgebouw van het Fioretti College Lisse, dat in september 2013 in
gebruik genomen is, te dekken. De reserve nieuwbouw Lisse valt vrij ten gunste van de algemene reserve. De
vrijval is gelijk aan de afschrijving op de initiële inrichting. In 2023 valt de laatste termijn vrij.
Reserve nieuwbouw Leeuwenhorst: De reserve nieuwbouw Leeuwenhorst (saldo 31-12-2021 € 674.375) is in
2004 gevormd teneinde het hoofdgebouw van Leeuwenhorst, in 2006 in gebruik genomen, te realiseren. De
reserve nieuwbouw Leeuwenhorst valt vrij ten gunste van de algemene reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan
de afschrijving op de initiële investering. In 2056 valt de laatste termijn vrij.
Reserve doordecentralisatie Lisse: (saldo 31-12-2021 € 458.925) De overeenkomst doordecentralisatie van
huisvestingsgelden met de gemeente Lisse is beëindigd per 1 januari 2008. Toen is een bestemmingsreserve
gevormd 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, tot het jaar 2063.
Reserve doordecentralisatie KTS: (saldo 31-12-2021 € 551.598) 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 resterende
doordecentralisatiegelden worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve doordecentralisatie KTS. Omdat
de opbouw van de reserve achterblijft bij de ontwikkeling van bouwkosten en bouwvoorschriften wordt vanaf
2021 tenminste de helft van de ontvangen subsidie van de gemeente Teylingen in verband met
doordecentralisatie, netto toegevoegd aan de reserve doordecentralisatie. Dit betekent dat de dotatie aan de
voorziening groot onderhoud goeddeels uit reguliere bekostiging betaald moet worden.
Reserve uitgestelde bapo: Met de reserve uitgestelde bapo zijn betreffende rechten van personeelsleden
gedekt. De bapo-rechten moeten uiterlijk bij uit dienst treden opgenomen worden.
Reserve Nationaal Plan Onderwijs: In november 2021 is € 3.445.944 subsidie ontvangen in het kader van het
Nationaal Plan Onderwijs. De besteding is uitgesmeerd over het schooljaar 2021-2022, waarbij in de eerste
vijf maanden, augustus tot en met december 2021, € 1.613.965 besteed is. De nog voor besteding
beschikbare subsidie, afgerond op € 1.830.000 is in deze reserve opgenomen.
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 2015 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
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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 2018-2019: In 2018 en 2019 is subsidie ontvangen voor versterking van het
techniekonderwijs op de KTS en Fioretti Hillegom voor een totaalbedrag van € 1.644.138. Hiervan is
€ 1.144.722 geïnvesteerd in vaste activa, waarop inmiddels € 185.439 is afgeschreven. Ook is € 499.416 aan
kosten voor o.a. personele inzet gemaakt. Per saldo is € 959.282 ten behoeve van afschrijvingen opgenomen
in deze reserve. Er is geen vrij besteedbaar saldo meer.
Reserve bijzondere aanvullende bekostiging 2019: In overeenstemming met de regeling van de Minister voor
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 november 2019, 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 is ten behoeve van
de jaren 2020 en 2021 vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve.
Reserve Eindexamen 2021: In 2021 hebben leerlingen van eindexamenklassen in het VO een extra
herkansingsmogelijkheid gekregen. Om de leerkrachten te kunnen belonen voor het extra werk dat daarmee
samenhing is een extra subsidie ontvangen. Een gedeelte van de subsidie is ingezet voor beloning in de vorm
van extra salaris. Een deel is besteed in de vorm van kadobonnen voor teams. Het resterende deel van de
subsidie blijft via deze reserve in 2022 beschikbaar voor een personeelsactiviteit voor betreffende scholen.
Reserve Strategisch Beleid: In de komende jaren wordt nieuw strategisch beleid vastgesteld en tot uitvoering
gebracht. Om de kosten van het opstellen en initialiseren van het nieuwe strategisch beleid enigszins te
spreiden is bij de verdeling van het resultaat van 2020 en 2021 een bedrag van € 150.000 gereserveerd.
Daarnaast is bij de verdeling van het resultaat 2021 een extra bedrag van € 265.000 toegevoegd. In 2021 was
een beleidsdag voor alle personeelsleden georganiseerd. Een week voordat de activiteit zou plaatsvinden
moest deze alsnog afgelast worden in verband met Corona. De dag zou betaald worden uit de subsidie voor
strategisch personeelsbeleid. Om dit alsnog te kunnen doen zijn de daarmee gepaard gaande kosten aan
deze reserve toegevoegd. De in 2021 betaalde bijdrage aan het project Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin- en
Bollenstreek (OADB) van € 41.667 is in mindering gebracht op de reserve.
Hieronder vindt u het verloopoverzicht van de reserves.
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2.2

Voorzieningen

In onderstaand verloopoverzicht zijn alle voorzieningen opgenomen.

De voorziening spaarverlof dekt het recht op niet opgenomen spaarverlof van personeelsleden. De uren verlof
werden voorheen omgerekend naar geld op basis van normbedragen uit de CAO. Vanaf 2021 worden de
werkelijke uurlonen van betreffende medewerkers, inclusief opslagen, gehanteerd. Er zijn nog 6
personeelsleden die gespaarde uren hebben.
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 levensfasebewust 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. Net als bij spaarverlof is in 2021 gerekend met werkelijke uurlonen.
De voorziening WGA-uitkeringen is gevormd ter dekking van de toekomstige WGA-uitkeringslasten van
(ex-)medewerkers die een WGA-uitkering ontvangen. Stichting Fioretti Teylingen is eigenrisicodrager voor de
WGA. Als een medewerker na 2 jaar ziekte in aanmerking komt voor een WGA-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 2017 is opnieuw gekozen voor het eigenrisicodragerschap, nu voor zowel de WGA als de
WGA-flex. Dit risico is tot 31 december 2019 herverzekerd geweest. Voor de ziektegevallen vanaf 1 januari
2020 die per balansdatum langdurig ziek zijn wordt de voorziening aangevuld. Voor de berekening wordt een
ervaringspercentage genomen van langdurig zieken per balansdatum. Dit ervaringspercentage is het
percentage van langdurig zieken van voorgaande balansjaren dat in verband met langdurig ziekteverzuim uit
dienst gaat.
De Jubileumvoorziening (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%. In het kader van verbetering van het berekeningsproces is de datum
indiensttreding bij SFT vervangen door de ambtelijke datum indiensttreding. De ambtelijke datum ligt altijd
vóór of gelijk aan de lokale indiensttreding. Het gemiddeld aantal dienstjaren stijgt hierdoor. De toevoeging
ten laste van 2021 is door deze aanpassing ca. € 150.000 hoger dan de normale toevoeging.
De voorziening werkloosheidsbijdragen (WW-verplichtingen) dekt de verwachte (boven)wettelijke WW-lasten
van voormalig medewerkers van Stichting Fioretti Teylingen, voor zover deze lasten aan de stichting worden
doorberekend.
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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.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar. De berekening van deze voorziening is gebaseerd op hetzelfde ervaringspercentage
als de hiervoor genoemde voorziening WGA.
De onderhoudsvoorziening is bedoeld om de kosten van gepland meerjarig groot onderhoud te dekken. De
kosten van periodiek groot onderhoud worden daardoor gelijk verdeeld over een aantal boekjaren. Aan de
onderhoudsvoorziening liggen actuele meer-jaren-onderhoudsplannen uit 2021 ten grondslag.
In het verleden werd, op basis van de tijdelijke uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c, per gebouw een
voorziening bepaald waarbij rekening werd gehouden met een horizon van 10 jaar. Daarbij werd ook nog
gekeken naar het groot onderhoud dat in de eerste 3 jaar na de planningshorizon werd verwacht.
In 2021 is een stelselwijziging doorgevoerd waardoor niet meer van de uitzonderingsbepaling gebruik
gemaakt wordt. Nu wordt per onderdeel van het gebouw, bijvoorbeeld de dakbedekking of het
buitenschilderwerk, een voorziening bepaald op basis van het eerstvolgende groot onderhoud daarop. Gevolg
is dat de voorziening gemiddeld genomen langer van tevoren op peil gebracht wordt. In verband met de
stelselwijziging is per 31 december 2020 na resultaatbepaling de voorziening opgehoogd met € 1.485.558
ten laste van de Algemene Reserve. Als gevolg van de stelselwijziging en nieuwe onderhoudsplannen, met
actuele bedragen, is bovenop de begrote € 546.000 nog € 303.922 toegevoegd ten laste van het resultaat.
N.B. Het proces om de stelselwijziging door te voeren is reeds in 2020 begonnen met het uitvoeren van een
schouw bij alle locaties. Vervolgens zijn onderhoudsplannen opgesteld en een berekeningsmodel gemaakt.
De uitkomsten zijn met diverse partijen afgestemd en vervolgens heeft de adminstratieve aanpassing
plaatsgevonden. Met controles en tussenstappen meer dan een jaar doorlooptijd. In 2021 is bij regelgevers
discussie ontstaan in hoeverre groot onderhoud dat gepaard gaat met een kwalitatief andere vervanging in de
voorziening opgenomen moet worden of apart geactiveerd moet worden. Deze discussie kan binnen enkele
jaren leiden tot nieuwe aanpassingen in de berekeningswijze van de voorziening. Door ons is de keuze
gemaakt het proces van stelselwijziging, waar veel extra inspanningen voor verricht zijn, niet te stoppen
ondanks dit signaal dat de regels mogelijk binnen enkele jaren weer wijzigen.

2.3

Langlopende schulden

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.
Met de gemeente Hillegom is overeengekomen dat het Fioretti College Hillegom € 1.313.720 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, de laatste in 2022.
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop
van het boekjaar, zoals hierboven toegelicht, zijn
opgenomen onder de kortlopende schulden
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2.4

Kortlopende schulden

In 2.4.12 overige kortlopende schulden zaten tot en met 2020 ook nog te betalen bedragen inzake
vakantie-uitkeringen en bindingstoelagen. Deze zijn met ingang van 2021 apart gerubriceerd onder 2.4.17
zoals in bovenstaande specificatie is weergegeven.
In de overige kortlopende schulden resteren nog onder andere verlofdagen personeel en af te dragen huur
van sportaccommodaties. Daarnaast nog een aantal betalingen met betrekking tot o.a. sociale uitkeringen,
werkzaamheden door derden, energiekosten, accountantskosten, reproductiekosten etc. Ook is hier een
bedrag van € 87.300 subsidie inhaal- en ondersteuningsbekostiging opgenomen dat terugbetaald moet
worden aan DUO. Bij twee scholen is de 85% niet gehaald van de opgegeven aantallen leerlingen waarvan
verwacht werd ondersteuning nodig te hebben.
Op deze post staan nog wel verantwoord onder andere de middelen van twee organisaties waarvoor de
stichting penvoerder is, vooruit gefactureerde deelnemers- en ouderbijdragen en nog af te dragen BTW.

7.6

Niet in de balans opgenomen posten

7.7

Overzicht verbonden partijen

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 15 oktober 2022; jaarlast circa € 165.000 (Stichting Fioretti Teylingen). De
overeenkomst met Eurofiber is op 22 maart 2012 voortgezet.
Huur print- en kopieervoorzieningen Canon, tot 31 augustus 2022; jaarlast circa € 188.000 (Stichting Fioretti
Teylingen). De overeenkomst met Canon is op 1 september 2017 ingegaan en bevat een optie tot verlenging
met 2 maal 1 jaar tot uiterlijk 31 augustus 2024.
Edufiber, ingaand 1-6-2019 levering internet- en anti DDOS-diensten, jaarlast € 164.000 (Stichting Fioretti
Teylingen).
Datapas, ingaand 25-06-2019, tot en met 24-06-2020, met stilzwijgende verlenging, Capisci begrotingstool,
jaarlast € 15.000 (Stichting Fioretti Teylingen)
Brandmeld- en ontruimingsinstallatie, tot 1 januari 2022; jaarlast € 2.000 (Fioretti College Lisse). De
overeenkomst met Trigion is op 1 januari 2016 ingegaan. Beheerder brandmeldcentrale taken, tot 13
september 2023; jaarlast ca. € 5.000 (Teylingen College - KTS). De overeenkomst met Trigion is op 13
september 2018 ingegaan.
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
€ 3.948.496. Het maximale bedrag dat als vordering kan worden opgenomen, bedraagt € 2.805.299.

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

Toelichting op de baten en lasten

3.1 Rijksbijdragen

In de Rijksbijdragen zijn veel subsidies afwijkend van de begroting. In onderstaande tabel zijn de afwijkende
subsidies met relevante afwijking opgenomen. De blauwe regels bevatten (sub)totalen.

N.B. De groene cellen houden verband met elkaar doordat de prestatiebox over andere subsidies verdeeld is.

3.2 Overheidsbijdragen/subsidies overige overheden

Dit betreft voor € 349.534 subsidie die ontvangen is van de gemeente Teylingen in verband met
doordecentralisatie van de instandhouding en het beheer van de gebouwen van de KTS.
Daarnaast € 59.892 bijdrage van de gemeenten in de streek voor de exploitatie van de ISK. Het restant
bestaat uit bijdragen van de gemeente Oegstgeest voor huur grond en hockeyvelden en subsidie op
zonnepanelen.
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3.5 Overige baten

De opbrengst van detachering personeel loopt terug, zoals ook begroot was. De medewerkers van het
samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek (SDB) waren tot en met 2020 gedetacheerd vanuit de stichting
en zijn in de loop van 2020 en 2021 overgegaan naar een dienstverband bij SDB.
De pandemie heeft invloed gehad op de hoogte van de deelnemersbijdrage omdat veel activiteiten en
studiereizen geen doorgang vonden, net als in 2020. Hetzelfde geldt voor de opbrengst catering welke ook
tijdens de lockdowns gesloten was. In de begroting 2021 was de verwachting opgenomen dat in de loop van
2021 zowel de catering als de activiteiten naar een gemiddeld niveau van voorgaande jaren zou gaan.
De overige-overige baten blijven op het niveau van 2020 maar zijn hoger dan begroot. Er was niet gerekend
op vrijval van de voorziening langdurig zieken en de voorziening WGA uitkeringen, samen goed voor
€ 178.962. Daarnaast is de doorgegeven subsidie MBO-2 leerlingen nu gerubriceerd onder Rijksbijdragen.
.

4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissen: In de begroting is bewust geen rekening gehouden met eventueel een nieuwe CAO,
ook was nog geen kennis van de NPO gelden die beschikbaar zouden komen om met name de personele
inzet te versterken. De stijging ten opzichte van 2020 bedraagt € 2.123.964 of 5,45%. Hiervan wordt ca.
1,83% bewerkstelligd door de nieuwe CAO met deze procentuele aanpassingen per 1 maart 2021 en
daarnaast een eenmalige uitkering van € 800 per fte en een verhoging van de 13e maand. Dan rest nog een
verhoging van 3,62%. In onderstaande tabel is de formatie-ontwikkeling over de jaren 2020 en 2021 in beeld
gebracht. Die is gemiddeld met 2,73% gestegen.

Het overige verschil van 0,89% heeft te maken met de moeilijkheid van het werven van nieuw personeel en
het behouden van personeel. Er wordt gemiddeld genomen met een hoger aanvangssalaris gestart en
personeel wordt sneller bevorderd dan voorheen. Als iemand voldoet aan voorwaarden tot bevordering wordt
niet gewacht tot de functiemix daar ruimte voor biedt.
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De lasten van personeel niet in loondienst van € 628.690 (2020 € 510.581) bestaat voor € 325.207
(€ 388.220) uit incidenteel ingehuurde krachten op projectbasis. De rest, € 240.470 (€ 74.890), betreft inhuur
van leerkrachten. De inhuur van leerkrachten blijft beperkt tot incidentele gevallen maar loopt door de
moeizame arbeidsmarkt wel aanzienlijk op.
De post 4.1.2.3 Overige is, na lage kosten in 2020 in verband met de pandemie, weer gestegen maar
aanzienlijk minder dan begroot. Met name de opleidingskosten blijven achter bij de begroting.
Deze post bestaat voor € 325.207 (€ 308.400) uit opleidingskosten. Andere grote posten die hieronder vallen
zijn begeleidingskosten personeel voor € 108.382 (€ 108.224), activiteiten personeel voor € 247.936
(€ 214.786) en overblijfkosten personeel € 84.492 (€ 70.596).

4.2 Afschrijvingen

De afschrijving op bouwkundige voorzieningen lopen op doordat in de loop van 2020 geïnvesteerd is, met
name in techniek- en praktijklokalen, voor € 1.264.763. De afschrijvingskosten drukken voor het eerst in
2021 over een heel jaar. Ook in 2021 is geïnvesteerd in technieklokalen, kantoorruimte voor
Samenwerkingsverband (S)VO Duin- en Bollenstreek en een ventilatiesysteem, in totaal voor € 290.000.
De afschrijvingskosten op inventaris lopen terug omdat in 2021 relatief veel hard- en software volledig
afgeschreven raakten terwijl relatief weinig nieuw geïnvesteerd is. In 2016 en 2017 is voor € 2.224.000 harden software aangeschaft dat in 2020-2021 volledig afgeschreven raakte. In de laatste twee jaar is “slechts”
voor € 1.212.000 hard- en software geïnvesteerd. Eén miljoen euro lager investeren betekent € 250.000
minder afschrijvingslasten op deze inventarissoort. Daartegenover is in 2021 voor € 537.000 aan
audiovisuele middelen geïnvesteerd welke ook een hoge afschrijving kennen, 20%. Andere jaren werd hierin
slechts voor enkele tienduizenden euro’s geïnvesteerd.

4.3 Huisvestingslasten

De huurlasten zijn gestegen omdat de ISK vanaf 1 januari 2021 extra ruimte huurt in “De kleine Engel” in
verband met het groeiend aantal leerlingen. De gehuurde ruimte voor de ISK is in november 2021 nog weer
vergroot.
Na zeer lage onderhoudslasten (klein onderhoud) in 2020 door schoolsluitingen tijdens lockdowns komen de
onderhoudslasten weer op normaal niveau, sneller dan voorzien bij het begroten.
Energie en water: hier werd een verlaging begroot in verband met de verbeterde controle op de
zonnepanelen. In 2021 moest ook in de winter in twee scholen door middel van open ramen geventileerd
worden waardoor energie verloren ging.
De schoonmaakkosten waren als gevolg van de pandemie hoger dan begroot, evenals in 2020, omdat
ruimten zoals toiletten, kleedkamers, sportfaciliteiten extra schoongemaakt werden.
De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is boven het begrote bedrag van € 546.000 met € 303.514
opgehoogd in verband met de stelselwijziging, actualisatie van onderhoudsplannen en stijgende bouwkosten.
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4.4 Overige lasten

De post Administratie en beheer bestaat voor de helft, € 1.114.232 (2020 € 901.826), uit systeembeheer. Het
verschil tussen de begroting en realisatie heeft te maken met 1) publiciteit en reclame, € 46.000 hoger dan
begroot door het maken van films en digitale rondgangen door scholen in plaats van fysieke open dagen, en
2) veiligheid en milieu, € 83.000 hoger dan begroot omdat alle extra kosten in verband met de uitvoering van
richtlijnen omtrent de pandemie op deze post zijn geboekt. Ook contributies en lidmaatschappen, totaal
€ 149.151 zijn € 40.000 hoger dan begroot. Dit heeft te maken met een bijdrage aan het OADB (Onderwijs en
Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek) van € 41.667 welke voor het eerst in 2021 plaatsvond. Deze laatste post
is eind 2021 vrijgevallen ten laste van de bestemmingsreserve Nieuw Strategisch Beleid ten gunste van de
Algemene Rijksreserve.
De post Overige is net als in 2020 lager dan begroot en nog veel lager dan voorheen normaal was op deze
post door minder studiereizen, werkweken en overige activiteiten in verband met de pandemie.
In 4.4.1 Administratie en beheer zijn ook de Accountantshonoraria opgenomen, als volgt gespecificeerd:

De kosten van andere controle-opdrachten zijn toegenomen in verband met de controle op de subsidiestroom
in verband met Sterk Techniek Onderwijs voor de scholen in de regio, waarvan de stichting penvoerder is. Dit
gaat om € 7.381, dat omgeslagen wordt naar betreffende scholen. Ook onder andere controle-opdrachten valt
€ 907 voor het samenwerkingsverband Onderwijs Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek (OADB) waarvoor de
stichting penvoerder is. Tenslotte zit in deze post € 3.207 met betrekking tot de doordecentralisatie van de
KTS. Dit laatste controlerapport wordt ten behoeve van de subsidieverstrekker, de gemeente Teylingen,
opgesteld.
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7.9

Model G
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7.10

(Voorstel) bestemming van resterend saldo

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over 2021 als volgt bestemd en in de jaarrekening
verwerkt:

Met verwijzing naar punt 2.1 bij de toelichting op de balans.
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7.11

WNT Verantwoording 2021

De Wet normering
topinkomens (WNT) is van
toepassing op Stichting
Fioretti Teylingen. Het
voor Stichting Fioretti
Teylingen toepasselijke
bezoldigings-maximum is
in 2021 € 163.000. Dit is
het WNT-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 aangegeven. In haar vergadering van 7 december 2021 heeft de Raad van Toezicht besloten dat
op basis van het aantal complexiteitspunten voor Stichting Fioretti Teylingen bezoldigingsklasse D
aangehouden wordt.
N.B. Het WNT-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 hiernaast. In de
tabel is de positie van de
stichting in lichtgroen
aangegeven.
De stichting komt op basis
van bovenstaande criteria uit op
12 complexiteitspunten. Dit
geldt inmiddels vanaf 2015 tot
nu toe. Hiernaast vindt u de
berekening van de gemiddelden
over de jaren 2018-2020 die
bepalend zijn voor de
bovengenoemde score.
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband zijn in
2021 en in 2020 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 2021 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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7.12

Goedkeuring en vaststelling

De jaarrekening 2021 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op haar vergadering d.d. 28 juni 2022 en is
door alle leden voor akkoord ondertekend.
Bestuurders hebben de jaarrekening 2021 vastgesteld en ondertekend op 28 juni 2022

7.13

Overige gegevens

7.7.1 Controleverklaring van de accountant
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