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Voorwoord

Het bestuursverslag 2015 geeft een aantal belangrijke ontwikkelingen aan op de scholen van
de Stichting Fioretti Teylingen. De ontwikkeling van digitaal onderwijs en het uitbreiden van
het draadloos netwerk hebben veel tijd en aandacht gevraagd.
Investeringen, zoals noodzakelijk voor o.a. de nieuwbouw bij de KTS en voor de nieuwe
vmbo-programma’s, zijn in dit jaar van groot belang geweest.
Verder zijn we blij met de nog steeds stijgende belangstelling voor onze scholen. Echter, net
als in Hillegom, is ook voor Leeuwenhorst nu besloten de instroom van leerlingen te
maximaliseren. Zes jaar groei van het leerlingaantal en voortdurende zorg om de huisvesting
worden daarmee tot staan gebracht.
Het bestuursverslag is vooral een impressie; op elk onderdeel is voor u via het bestuurssecretariaat nadere informatie beschikbaar.
De evaluatie van de jaarplannen 2014-2015 van de scholen is opgenomen in dit jaarverslag.
We hebben met zijn allen weer veel bereikt het afgelopen jaar. Dit kwam onder meer tot
uiting in de uitstekende examenresultaten.
Ik wil alle medewerk(st)ers van onze Stichting hartelijk bedanken voor onze gezamenlijke
inspanning.

Chris Kool
Algemeen directeur/bestuurder
Maart 2016
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Hoofdstuk 1

Algemeen

§ 1.1 Missie en visie

Visie
De Stichting Fioretti Teylingen wil een organisatie zijn, gebaseerd op de christelijke identiteit, waarin iedereen de kans krijgt en uitgedaagd wordt om optimaal bij te dragen aan haar
eerste en voornaamste taak om haar leerlingen in hun cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling naar verantwoordelijke burgers te begeleiden, die een volwaardige plaats in de
maatschappij kunnen verwerven. Om dat te bereiken staat zij als instelling midden in de
maatschappij en zijn alle medewerkers van haar organisatie dienstbaar aan dat primaire
proces.
Missie
Daarom staan we als organisatie voor vier kernwaarden:

Ontwikkeling
Leerlingen krijgen door de kwaliteit van ons onderwijs en onze leerlingenbegeleiding de
gelegenheid het maximale rendement uit hun mogelijkheden te halen en leren daar zelf
verantwoordelijk voor te zijn; door professionalisering werken medewerkers voortdurend aan
hun vakbekwaamheid om die kwaliteit te garanderen.

Respect
Respect voor elkaar en voor de ons omringende wereld staat aan de basis van ons handelen.
We hebben oog voor verschillen; ieder mens is uniek, maar draagt vanuit zijn uniciteit bij aan
een verdraagzame samenleving en een duurzame wereld.

Verantwoording
Voor iedereen is duidelijk wat wij doen en wat wij willen en daarover leggen wij aan ieder die
daar belang bij heeft, verantwoording af. Transparantie vinden we van groot belang.

Kwaliteit
We zijn ons bewust van de noodzaak onze kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Daarom
kijken we steeds kritisch naar wat we doen en hoe we het doen met oog voor de
(veranderende) wereld om ons heen.
Voor alle medewerkers van onze organisatie zijn deze vier kernwaarden leidend bij hun
handelen.
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§ 1.2 Directie
Belangrijke thema’s in 2015
De directie heeft onder meer de onderstaande thema’s in 2015 besproken.
ICT-beleid en toepassing: net als in 2014 is tweewekelijks gesproken over ICT-toepassingen
in ons onderwijs. Voorop stond hoe we zo snel mogelijk een hoogwaardig draadloos netwerk
(wifi) tot stand konden brengen. De nieuwe programma’s in het vmbo zorgden voor extra
druk op de besluitvorming. Er is gebruik gemaakt van Kennisnet en de expertise van diverse
externe adviseurs.
Resultaat: besluit tot aanleg hoogwaardig wifi in ca. 1½ jaar; de kosten zijn opgenomen in
de meerjarenbegroting.
Passend Onderwijs: het bestuur van het Samenwerkingsverband Duin- & Bollenstreek heeft
in het verslagjaar overleg gevoerd met het Samenwerkingsverband Leiden over mogelijke
samenwerking dan wel fusie met als doel om leerlingen nog beter te kunnen bedienen.
Resultaat: Intentieverklaring tot fusie, ondertekend door voorzitters in december.
Nieuwe directeuren: tijd en aandacht is besteed aan de werving en selectie van twee nieuwe
directeuren, voor resp. Fioretti College Hillegom en Fioretti College Lisse. De profielschets,
gericht op heden en toekomst, is natuurlijk sterk bepalend geweest.
Resultaat: benoeming rector in Lisse en directeur in Hillegom per 1-8-2015.
Schoolplan 2015 – 2018: het schoolplan is op verschillende onderdelen aangepast, o.m. in
verband met de nieuwe vmbo-programma’s, ICT-beleid, (verplichte) bevoegdheid van
docenten, deelname vso-leerlingen aan basisberoepsgerichte leerweg op de KTS.
Resultaat: nieuw schoolplan, vastgesteld door de directie op 30 september en goed gekeurd
door de Raad van Toezicht en de GMR.
Functiemix: Met de vakbonden is DGO overleg gevoerd over de betaalbaarheid van de
functiemix. In het voorjaar is op de scholen een nieuwe LC ronde gehouden.
Resultaat: overeenstemming met de vakbonden over de bovengrens van betaalbaarheid. Er
zijn 24 collega’s benoemd in een LC-functie.
Professionalisering: geheel in lijn met de Prestatiebox en het nationaal onderwijsakkoord
hebben directie en teamleiders gewerkt aan een stichtingsbreed professionaliseringsplan.
Hierin komen stichtingsbrede doelen en alle facetten (zoals de kosten) vanDeloitte
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Resultaat: kaders professionaliseringsplan gereed in oktober. Op weg naar definitief plan
zomer 2016.
Levensfase bewust personeelsbeleid: deze lastige cao-bepaling m.b.t. 50 klokuren
werkdrukvermindering, zorgde ook in 2015 voor hoofdbrekens. De mogelijke toepassingen
zijn groot en de kosten, ten laste van de formatie, zijn hoog.
Resultaat: de notitie “Levensfasebewust personeelsbeleid” is vastgesteld met instemming
van de GMR.
Kwaliteitsimpuls: besproken is op welke wijze een deel van de in 2013 verkregen extra
middelen ingezet kunnen worden. In feite was er een afweging tussen inzet op
duurzaamheid of onderwijs.
Resultaat: € 0,5 miljoen wordt als kwaliteitsimpuls voor het onderwijs aangemerkt en
ingezet vooral op ICT ontwikkeling. Opgenomen in begroting 2016.
Subsidie jonge leerkrachten: subsidie voor het behoud van jonge leerkrachten voor een
periode van twee jaar. Directie bekeek mogelijkheden m.b.t. begeleiding, lesvrijstelling en
vervroegde aanstelling.
Resultaat: uitwerking verschilt per school. Subsidie is verantwoord. Instemming deelraden.
Werkkostenregeling: toepassingen werden besproken binnen het directieteam en met de
GMR.
Resultaat: inzet WKR door SFT heeft instemming GMR.
Taakbeleid: door de cao, geldig vanaf 2014, is opnieuw discussie ontstaan over het aantal
lesweken (36) versus het maximum aantal klokuren dat les gegeven mag worden. De directie
houdt vast aan de compensatieregeling bij overschrijding.
Resultaat: discussie wordt in 2016 voortgezet tussen bestuur en PGMR.
Transitieplan: door het inkorten van de onderwijstijd van 1040 naar 1000 uur zouden
middelen over blijven. Het transitieplan geeft aan hoe deze middelen ingezet gaan worden
voor werkdrukvermindering.
Resultaat: theoretisch is iets meer formatie beschikbaar voor het nieuwe en/of de komende
schooljaren. Toepassing ten gunste van formatie is niet mogelijk.
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Schoolboeken/leermiddelen: de directie heeft besproken hoe een goede verhouding tussen
boeken en digitaal lesmateriaal in de aanbesteding opgenomen kan worden, mede gericht
op toekomstige ontwikkelingen. Ook is verschillende keren besproken op welke wijze een
leerling binnenkort/in de toekomst over een eigen device (laptop/ipad) kan beschikken.
Resultaat: nieuwe aanbesteding is gerealiseerd.

§ 1.3 Aantal leerlingen
Aantal leerlingen
Op 1 oktober 2015 stonden 5677 leerlingen bij ons ingeschreven. In het verslagjaar is het
aantal leerlingen met 184 gegroeid, hetgeen betekent dat de scholen voor de 5e keer op rij
de nadelen van de “t min 5 maanden” systematiek ondervinden.
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Aanmeldingen

1064

1064

1199

1241

1230

Leerlingen T

4781

4953

5284

5493

5677

Uitslag examens schooljaar 2014-2015

Sector
Fioretticollege

Vmbo

Vmbo

Mavo

Mavo

Havo

Havo

Vwo

Vwo

2014-2015

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

2013-2014

2014-2015

2013-2014

Sportlaan

92,3%

Uitermeer

99%

Mavo Hillegom

100%

Kaderberoeps Hil

92%

95,5%

Basisberoeps Hil

98,6%

95%

98,6%

2014-2015

2013-2014

2014-2015

Leeuwenhorst

97%

97%

89%

87%

87%

Duinzigt

95%

96,4%

96,2%

87%

98,9%
98,6%
100%

89%

93%

2013-2014

KTS
Kaderberoeps KTS
Basisberoeps KTS

2013-2014

96,4%

2014-2015

Teylingen College

2014-2015

86%

2013-2014

83%

97,3%
100%
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§ 1.4 Onderwijs
Op 12 mei 2015 heeft de Inspectie Voortgezet Onderwijs een kwaliteitsonderzoek op de
havo- en vwo-afdelingen van het Fioretti in Lisse gehouden. Op basis van het onderzoek is
aan deze afdelingen het basisarrangement toegekend omdat zowel de opbrengsten als ook
de kwaliteit van het onderwijsproces op de onderzochte onderdelen van voldoende niveau
bleek.
De Inspectie heeft de scholen van de Stichting in haar meerjaren opbrengstenkaart VO 2015
(gebaseerd op resultaten behaald in 2012, 2013 en 2014) op alle onderdelen als voldoende
aangemerkt, met één uitzondering, de basisberoepsgerichte leerweg in Hillegom. Op 2
oktober is aan de inspectie een verbeterplan voorgelegd dat geaccepteerd werd en zal leiden
tot voldoende resultaat in 2016.
De resultaten weergegeven op de opbrengstenkaart betreffen:
-

Rendement onderbouw

-

Rendement bovenbouw

-

Gemiddeld examencijfer

-

Discrepantie tussen cse en se (vervalt na 2015)

In 2015 heeft de Inspectie aan ons meegedeeld dat het toezichtkader gaat veranderen.
De resultaten kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl - Stichting Fioretti Teylingen.
ICT BELEID
In het verslagjaar is het ICT beleid verder ontwikkeld en is vastgesteld dat in het voorjaar van
2017 al onze scholen uitgerust zullen zijn met een draadloos netwerk van hoogwaardige
kwaliteit. Er is besloten € 800.000 te investeren. We willen dat ICT vooral wordt ingezet ter
verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de lessen daar waar onze docenten dat
mogelijk achten. Nieuwe didactische werkvormen doen steeds meer hun intrede waarbij
gebruik gemaakt wordt van internet, elektronische leeromgevingen en digitaal leermateriaal.
Leerlingen kunnen door het gebruik van ICT een meer actieve en participerende rol
toebedeeld krijgen in het leerproces.
PASSEND ONDERWIJS
Passend Onderwijs, ingevoerd per 1 augustus 2014, heeft in het verslagjaar een vaste plek
op onze scholen gekregen. In de Duin- en Bollenstreek kiezen we voor een sterk decentrale
inzet van middelen. Deze middelen worden besteed aan interne zorgcoördinatie,
arrangementen en maatwerk, de ontwikkelagenda en projecten, dyslexie/dyscalculie en de
permanente commissie leerlingenzorg. Vastgesteld is dat in 2016 fors geïnvesteerd zal
worden in de symbiosetrajecten op de KTS, om leerlingen uit het VSO een reële kans te
bieden op een vmbo-diploma. Duinzigt volgt de systematiek van SWV Leiden en profiteert
o.m. van ambulante begeleiding.
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Ons Samenwerkingsverband en het SWV Leiden hebben een intentieverklaring getekend om
te komen tot nauwe samenwerking of fusie. We zijn van mening dat onderzocht moet
worden of de leerlingen die recht hebben op Passend Onderwijs nog beter en efficiënter
bediend kunnen worden.
Het SWV Duin- en Bollenstreek stelt middelen beschikbaar voor ons Passend Onderwijs.
In het verslagjaar zijn met deze middelen de volgende bedragen inzake passend onderwijs
begroot voor 2016:

Onderdeel

Begroting

Interne zorgcoördinator

€ 41.000

Arrangementen

€ 60.000

Maatwerk/ambulante begeleiding

€ 160.000

Ontwikkelagenda (nieuwe plannen)

€ 120.000

Symbiose (Vso naar Vmbo)

€ 160.000

Projecten/trajectklas

€ 40.000

Permanente Commissie Leerlingenzorg

€ 18.000

Dyslexie/dyscalculie

€ 50.000

LWOO

€ 2.193.000

Totaal

€ 2.842.000

PROFESSIONALISERING
In oktober van het verslagjaar hebben directieleden, teamleiders en hoofd P&O zich tijdens
een studiedag gebogen over professionalisering. Op deze dag zijn de stichtingsbrede kaders
geformuleerd voor professionalisering zoals overeengekomen in het Nationaal Onderwijs
Akkoord. Het plan wordt in 2016 afgerond en biedt dan decentraal een handvat voor alle
personeelsleden voor studie en ontwikkeling. Scholing mag én moet is ons motto. In de
begroting voor 2016 is € 500.000 gereserveerd voor scholing.
Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Visie en strategische (professionaliserings) koers van de stichting
2. Uitgangspunten professionalisering
3. Externe kaders
4. Interne ontwikkelingen
5. Faciliteiten en budgetten t.b.v. professionalisering
6. Stichtingsbrede doelen professionalisering
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VERNIEUWING VAN HET VMBO
De vernieuwing van het vmbo heeft uiteraard veel aandacht gekregen en concreet zijn de
programma’s voor het nieuwe eindexamen vastgesteld. Onze programma’s richten zich op
ondernemen, digitalisering, duurzaamheid, dienstverlening en zorgen voor een goede
aansluiting met het mbo. De KTS is pilotschool. In Hillegom gaan de programma’s in 2016
van start. Stichtingsbreed bevinden we ons in 2015 in de oriëntatiefase voor:
Economie

: Economie & ondernemen én Horeca, bakkerij en recreatie;

Techniek

: Bouwen, wonen, interieur én Produceren, installeren, energie én
Mobiliteit en Transport;

Intersectoraal

: oriëntatie op één profiel;

Zorg en Welzijn : oriëntatie op één profiel.
De gebieden die leerlingen dan kunnen kiezen zijn gevarieerd en bieden volop mogelijkheden voor een goede doorstroming. In 2016 komt een nieuw RPO tot stand, ondermeer
inzake de opleiding Producten en Dienstverlening.
MAVO, HAVO, VWO
Ook onze mavo, havo en vwo opleidingen hebben net als het vmbo een succesvol jaar achter
de rug. Gemiddeld genomen waren rendement en resultaten beter dan in 2014. Het aanbod
voor talentontwikkeling is op alle scholen verder uitgebreid. We besteden veel aandacht aan
ontwikkeling en vernieuwing.
Enkele voorbeelden:
Duinzigt: werkgroep mavo+ ingesteld, ontwikkeling breed en smal traject voor mavoleerlingen gerelateerd aan niveau en prestaties van de individuele leerling.
Leeuwenhorst: 7 docenten moderne vreemde talen en Nederlands hebben het hele jaar op
verschillende gebieden aandacht besteed aan differentiatie binnen klassenverband.
KTS: eerste uitgebreide evaluatie van de technomavo na het tweede succesvolle examenjaar.
Opleiding en keuzemogelijkheden uitbreiden. Tevens is de KTS een pilot niveau 2 mbo
gestart met het Mondriaan College.
Fioretti College Lisse: verschillende pilots zijn uitgevoerd, zoals “Learning Catalyctics”. De
pilot verliep succesvol dus er is reden tot een vervolg.
Fioretti College Hillegom: ontwikkeling commerciële technologie aangeboden vanaf 2 mavo.
STRATEGISCH BELEID
We hebben besloten om een nieuw strategisch beleidsplan te ontwikkelen. We willen een
omgevingsanalyse, de blik vooruit op leiderschap, onderwijs en begeleiding, verankering en
profilering in de maatschappij. Hoe trekken we personeel aan dat past bij onze
onderwijskundige uitgangspunten en vernieuwing. Op welke wijze houden we de
bedrijfsvoering op het hoge niveau van nu. Naast het schoolplan, de jaarplannen van de
scholen is het strategisch beleidsplan leidend op de weg naar de toekomst. Gereed medio
september 2016.
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KWALITEITSBELEID
We houden vast aan het huidige kwaliteitsbeleid, zoals dit in het schoolplan is vastgesteld.
Wij verstaan daaronder het onderzoeken, verbeteren, borgen en openbaar maken van de
kwaliteit van ons handelen.
Het “plan-do-check-act” systeem is de basis voor de jaarplannen en voor alle interne
processen. Ook in 2015 zijn de jaarplannen opgesteld in het verlengde van het beleid zoals
opgenomen in het schoolplan. Vanuit de gedachte dat iedere school een eigen profiel moet
hebben op basis van onderwijsaanbod en positionering, zijn de plannen van iedere school in
2015 weer specifiek ingevuld.
Van de inspectie hebben we vernomen dat het toezichtkader aanzienlijk zal veranderen.
Dialoog en eigen visie op kwaliteit gaan een grotere rol spelen. Kwaliteitsverbetering boven
basiskwaliteit wordt het motto, aldus onze nieuwe inspecteur in 2015. Ook in 2015 hebben
wij gewerkt met onze eigen “kwaliteitsagenda” waarin is opgetekend wanneer en hoe wij
resultaten kenbaar maken, bijvoorbeeld via Vensters voor Verantwoording.
SCHOOL AAN ZET
In het verslagjaar werd aangekondigd dat de programmering van School aan Zet zou gaan
stoppen per 31 december 2015. Hiermee eindigt de hulp “op weg naar een lerende
organisatie”. Althans vooralsnog, een doorstart is misschien mogelijk. Wij hebben
vastgesteld dat we een lerende organisatie willen zijn met als doel het beste in elke leerling
naar boven te kunnen halen. We stellen de professionaliteit van alle medewerkers centraal
zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan schoolontwikkeling en –vernieuwing. Er is een
afsluitend gesprek geweest met de leiding van School aan Zet. Conclusie: alle scholen zijn
positief bezig geweest met het ontwikkelmodel en de lerende organisatie. Helaas is te weinig
gebruik gemaakt van de mogelijkheden van School aan Zet; zo zijn bijvoorbeeld expodagen
niet door onze scholen bezocht. Hillegom kreeg een extra compliment. Daar dient het
ontwikkelmodel als kapstok voor de professionele dialoog. Indien wij doorgaan bij een
doorstart van School aan Zet zullen wij ons met extra energie actief opstellen.
ZOMERSCHOOL
In 2015 heeft Hillegom als eerste van onze scholen meegedaan aan het project
“zomerschool”. Dit was zeer succesvol, van de 16 leerlingen die meededen zijn er 15 alsnog
bevorderd. Ook in Leiden waren scholen succesvol. Daar werkten de scholen samen. Efficiënt
maar voor de leerlingen meer reistijd omdat niet alle lessen in hun eigen schoolgebouw
werden gegeven. Het is de vraag of de zomerschool vervolgd kan worden vanwege
gewijzigde subsidievoorwaarden.
ARBO
In de arbocommissie van onze stichting is aandacht geweest voor verschillende
onderwerpen, onder meer:
RI&E Hillegom

Gereed, richtlijnen voor ontwikkeling

RI&E Lisse

Gereed, richtlijnen voor ontwikkeling
Deloitte Accountants
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Ontruiming

Geoefend op alle locaties

Schoolveiligheidsplannen

Geactualiseerd

Onderzoek inzet vertrouwenspersonen

Functioneren goed

Toedienen prik, medicijnen bij leerlingen

Afspraken gemaakt

Binnenklimaat, werkomstandigheden

Onderzoek BBA, rapport met verbeteringen

Pestprotocollen

Geactualiseerd

Protocol sociale veiligheid

Eerste aanzet gemaakt

FINANCIËLE COMMISSIE
De financiële commissie van de bedrijfsvoering vergaderde in het verslagjaar elke twee
weken met als onderwerpen onder meer:
Effecten vereenvoudiging bekostiging

Nog geen duidelijkheid

ICT en draadloos netwerk

Afspraken en planning, gereed 2016

Meerjaren onderhoudsplanning

Niet afgerond, verder in 2016

Aanbestedingen, o.m. leermiddelen

Aanbestedingen uitgevoerd

Salarisadministratie

Met P&O, evaluatie

Privacyreglement

Verdere ontwikkeling in 2016

Systematiek formatieplanning

Evaluatie, systematiek handhaven

Energiebesparing, zonnepanelen

Verder ontwikkelen

Procedures bedrijfsvoering

Evaluatie en afspraken

Huisvesting KTS en Leeuwenhorst

Financieringsmogelijkheden

FORMELE DOCUMENTEN
In het verslagjaar hebben we voor onderstaande documenten een nieuw evaluatiemoment
vastgesteld:
Vastgesteld document

evaluatie

Directiestatuut

2016

GMR statuut

2016

Sociaal statuut

2018

Meldingsregeling van misstand

2018

Protocol omgangsvormen

2017

Verzuimprotocol

2018

Richtlijnen re-integratie

2020

Plan professionalisering

2020

Stakingsprotocol

2020

Klachtenregeling

2020

Gesprekkencyclus

2018

Vervangingsbeleid

2016

Arbobeleidsplan

2018

Beleid functiemix

2020
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Vacaturebeleid

2018

Beloningsbeleid

2016

Leerlingenstatuten

2018

Levensfase bewust personeelsbeleid

2017
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§ 1.5 Bedrijfsvoering
Ondersteuning nieuwbouw-

Ondersteuning vond plaats op het gebied van logistiek, ICT

projecten/ verhuizingen in

en inkoop. Oplevering Hillegom en Lisse heeft plaats

Lisse en verbouwing in

gevonden in 2015.

Hillegom
Digitalisering inkomende

Dit project zal in de loop van 2016 worden afgerond. De

facturen; uniformering van

uniformering van de workflow op de verschillende

automatisering op het gebied

vestigingen is nog een aandachtspunt.

van registratie.
Ontwikkelingen intranet

Diverse onderdelen op P&O-gebied, zoals de verlofaanvraag

(Insite)

zijn in de loop van 2015 gevuld en verder uitgewerkt. Voor
2016 zullen de tabs financiën en ICT worden opgepakt.

Accountant

In 2015 zijn de accountantsdiensten aanbesteed. Dit heeft
geresulteerd in de benoeming van een andere externe
accountant voor de stichting.

Lesmateriaal

In 2015 is het externe boekenfonds opnieuw aanbesteed en
afgerond. In het bestek is veel aandacht gegeven aan de
mogelijkheden voor toekomstige digitalisering van het
lesmateriaal.

Onderzoek naar

Onderzoek naar gebruik zonnepanelen en het gebruik van

milieubesparende

ledverlichting.

maatregelen
ICT

Om te kunnen voldoen aan de vraag voor de invoering van
grootschalig gebruik van wifi en digitale leermiddelen is een
upgrade van het netwerk nodig. Hiervoor zijn in 2015
diverse onderzoeken geweest. Begin 2016 wordt een nieuwe
firewall geïmplementeerd. Diverse hardwarecomponenten
zullen ook in 2016 worden vernieuwd.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is in 2015 ingegaan. Dit heeft onder
andere geresulteerd in de aanpassing van het fietsenplan
voor het personeel.
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§ 1.6 Kengetallen Personeel & Organisatie
Personeel in kerncijfers
In 2015 telde Stichting Fioretti Teylingen gemiddeld 636 medewerkers, met de verhouding
man-vrouw van 302-334 personen. In percentage is dit man 47%-vrouw 53% t.o.v. 2014
49%-51%. Naar verhouding zijn er dus iets meer vrouwen in dienst gekomen.
De 636 medewerkers beslaan samen 511 FTE, met een verhouding man-vrouw van 267-244
FTE. Dit is inclusief vervangend personeel en sub dienstverbanden.
Het aantal medewerkers is van 600 in 2014 naar 636 medewerkers in 2015 gestegen met
daarbij een FTE van 511 in 2015 t.o.v. 483 FTE in 2014. Deze stijging hangt in belangrijke
mate samen met het gestegen leerlingenaantal en de toename van de subsidie Prestatiebox
VO en middelen vanuit het Samenwerkingsverband in het kader van Passend Onderwijs.
Leeftijdsverdeling
De gemiddelde leeftijd van de mannen in dienst in 2015 is afgerond 47 jaar, van de vrouwen
43 jaar. De verdeling van alle personeelsleden van alle personeelscategorieën in 2015
werkzaam ziet er als volgt uit.
35

% medewerkers per leeftijdscategorie
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Functiemix
Stichting Fioretti Teylingen heeft in 2014 maatwerkafspraken gemaakt m.b.t. de functiemix,
onderdeel van het Convenant LeerKracht van Nederland (VO). Hieronder zijn de
maatwerkafspraken weergegeven en de realisatie in 2015. Vastgesteld kan worden dat er
nog een aanzienlijke LC ruimte is in te vullen. De sollicitatieronde van 2015 heeft zowel
kwalitatief als kwantitatief onvoldoende benoemingen in een LC functie opgeleverd om aan
de maatwerkafspraken te voldoen. De maatwerkafspraken voor LD zijn wel behaald, mede
door het entreerecht in 2014.
De maatwerkafspraken zijn gemaakt middels een DGO met de vakbonden. Het percentage
maatwerk geeft aan wat haalbaar is met de functiemixmiddelen t.o.v. eerdere afsrpaken in
2009.

Maatwerkafspraak

00UZ (Fioretti)

02KB (Teylingen)

74%

73%

LB

LC

LD

27,8%

46%

26,2%

Realisatie 00UZ 2015

34,8%

36,2%

29,1%

Maatwerkafspraak

31,8%

45,2%

23%

37,9%

38,4%

23,7%

Maatwerkafspraak
00UZ

02KB
Realisatie 02KB 2015
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Bevoegde docenten voor de klas
Opnieuw is het percentage bevoegde docenten licht toegenomen. In totaal is 84% van het
aantal docenten bevoegd, gekeken naar FTE is dit 86,7% van de docenten met een regulier
dienstverband. Met elke onbevoegde docent worden afspraken vastgelegd in een studieplan,
de studievoortgang wordt gecheckt en contracten worden niet verlengd bij onvoldoende
voortgang dan wel tussentijdse beëindiging van de studie.
100%

% docenten bevoegd voor de klas
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Lisse

Kweekvijver
Aangezien de scholen onderdeel zijn van de Regionale Opleiding School (ROS) Rijnland wordt
een eigen kweekvijver gecreëerd voor toekomstig talent. Studenten van de eerstegraads en
tweedegraads lerarenopleiding krijgen gelegenheid stage te lopen bij scholen van het Fioretti
en Teylingen College. In totaal zijn er in 2015 80 studenten aan hun stage begonnen bij
Stichting Fioretti Teylingen.

Aantal nieuwe stagiaires
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E-HRM
In 2015 is de digitalisering van HR processen voortgezet, waardoor P&O met een kleinere
formatie een gelijke dan wel hogere kwaliteit van service hoopt te bieden. De webapplicatie
InSite van het Personeelsinformatiesysteem AFAS is doorontwikkeld, optimalisatie is een
doorlopend proces. Leidinggevenden en medewerkers weten InSite beter te vinden. De
voorbereidingen zijn getroffen om de werving en selectie in 2016 te digitaliseren.
Bekwaamheidsdossier, professionalisering en gesprekscyclus
Sinds 2015 beschikt iedere leraar over een bekwaamheidsdossier via InSite, waarin zowel de
leidinggevende als de medewerker lees- en schrijfrechten heeft. Als ondersteuning voor de
gesprekscyclus is daarnaast een nieuw instrument in gebruik genomen, te weten
Kwaliteitscholen.nl.. De kaders m.b.t. de gesprekscyclus zijn geactualiseerd en per 1
augustus 2015 geldend. Willen medewerkers de gewenste (onderwijs)kwaliteit leveren, dan is
het belangrijk met hen in gesprek te gaan over hun functioneren, professionele ontwikkeling
en te leveren en geleverde prestaties en uitkomsten te monitoren en vast te leggen.
Het belang van een professionele dialoog wordt steeds belangrijker binnen de organisatie.
Verzuim
5
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We zien in 2015 een duidelijk verschil in het verzuimpercentage per maand. In de maanden
januari tot en met maart en ook in november en december is het verzuimpercentage
aanmerkelijker hoger dan in deze maanden in 2014. Dit ten opzichte van een sterke daling
in de zomermaanden.
De dienstverlening van Vanderheijden Medisch Advies is voorjaar 2015 geëvalueerd en
beëindigd wegens matige ervaringen van zowel medewerkers, leidinggevenden als P&O. Per
1 augustus 2015 is een contract afgesloten met MetaPlanning, een middelgrote arbodienst.
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veel ervaring
in
het onderwijs. De eerste ervaringen zijn positief.
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Incidenteel wordt gebruik gemaakt van overige diensten bij MetaPlanning, zoals inzet van
een arbeidsdeskundige, een arts-gemachtigde of een arbeidshygiënist.
In 2015 is binnen InSite de teamindeling ingericht waardoor teamleiders de verzuimsignalen
en verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter krijgen m.b.t. medewerkers van
hun eigen team. De teamleiders hebben allen een bijeenkomst bijgewoond met P&O en de
bedrijfsarts om een rol te kunnen vervullen in de verzuimbegeleiding. Op deze manier zijn
de teamleiders meer betrokken en wordt de directie meer ingezet voor het overzicht en de
lastigere kwesties.
Bij complexe verzuimdossiers wordt de ingeslagen weg vervolgd om met verschillende
disciplines, denk aan de algemeen directeur, (adjunct) directie en P&O gezamenlijk het
dossier vanuit hun visie te bespreken om tot een efficiënte aanpak te komen en een reintegratie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
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Eigenrisicodragerschap ZW/WIA/ WAO/WW
Stichting Fioretti Teylingen is eigen risicodrager voor WW, WGA en Ziektewet.
In 2015 is er geen nieuwe instroom geweest in de Ziektewet. In 2015 is het instroomcijfer
voor de WIA/WGA 3. Het betreft hier tweemaal een 80-100 IVA uitkering, waarvan de
kosten niet worden doorbelast aan Stichting Fioretti Teylingen en één 80-100 WGA
uitkering, welke wel wordt doorbelast aan Stichting Fioretti Teylingen. Op peildatum
31-12-2015 zijn er 8 WGA uitkeringen t.o.v. 7 op 31-12-2014.
In 2014 is gestart met een monitoring van de verstrekte WW- en WGA-uitkeringen, welke
(deels) voor rekening van Stichting Fioretti Teylingen komen. In het kader van de WWverplichtingen worden ex–medewerkers directer aangestuurd. In 2014 is een pilot gestart
via Margolin om te kijken of door het inzetten van dit re-integratiebureau de duur van een
WW-uitkering gekort kan worden. Uit de evaluatie hiervan in 2015 is geconcludeerd dat de
opbrengsten versus baten geen positief resultaat hebben laten zien. Om deze reden is in
2015 gekozen een overeenkomst aan te gaan met Randstad Onderwijs. Randstad neemt de
volledige re-integratie van ex-medewerkers uit handen. Dit levert voor de afdeling P&O
ruimte om zich op andere zaken te richten. Wel wordt continu gemonitord met Randstad en
worden aanbevelingen gedaan voor de begeleiding van ex-medewerkers om de kans op een
baan te vinden te vergroten.
Met betrekking tot de Ziektewet is er in 2015 geen nieuwe instroom geweest en blijft het
aantal op 1 staan (instroom 2014), welke 2016 einde wachttijd WGA/WIA gaat halen. De
praktische uitvoering is uitbesteed aan Robidus ZW Services. Zij verzorgen de reintegratiebegeleiding van de zieke ex-medewerker en stellen vast of de ex-medewerker in
aanmerking komt voor een ZW-uitkering. De hoogte van de uitkering wordt doorgegeven
aan de afdeling Financiën, welke vervolgens de betaling verzorgt.

§ 1.7 Klachten
In 2015 is éénmaal gebruik gemaakt van de klachtencommissie.
De klacht is naar tevredenheid van de ouders opgelost.
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Hoofdstuk 2

Resultaten per school

§ 2.1 Duinzigt
JAARPLAN

RESULTAAT

Ontwikkeling uitdagend

De werkgroep Mavo-plus heeft een viertal opties

onderwijsaanbod

onderzocht om de goede mavoleerling beter te bedienen.
In maart 2015 is er een voorstel gepresenteerd dat een
aanpassing van de lessentabel en keuzemogelijkheden in
klas 3 en 4 beoogt. Binnen het MT is er een aantal maal
over gesproken en er is een onderzoek geweest onder
leerlingen van klas 2 en 3. Er blijkt voldoende
belangstelling om de twee stromen (smal en breed)
verder uit te werken. Doel is om de twee trajecten voor
de brugklassers van 2015-2016 te realiseren.

Ontwikkeling aantrekkelijke

Drie collega’s hebben de cursus Digitale didactiek

lessen met ICT/ gebruik van

gevolgd. De vergaarde kennis en ideeën hebben ze

SOM-studiewijzer als

kunnen benutten bij het begeleiden van collega’s en het

hulpmiddel

maken van plannen voor de toekomst.

bij het huiswerk

In de eerste periode was er veel behoefte aan
ondersteuning bij het maken van studiewijzers in SOM.
Uit een kort onderzoek onder leerlingen blijkt dat
leerlingen tevreden zijn over het gebruik van SOM voor
huiswerk, rooster en cijfers. Dat heeft het MT het
vertrouwen gegeven om vanaf schooljaar 2015-2016 bij
het opgeven van het huiswerk SOM leidend te laten zijn.
In maart heeft de werkgroep “ICT” het MT een
demonstratie gegeven van mogelijke toepassingen die op
korte termijn te realiseren zijn. In het gesprek daarover
zijn er drie ontwikkellijnen uitgezet: (1) schoolbrede
inzet op studiewijzers met rijke content, (2) expertgroep
digitaal toetsen en (3) stroomlijnen van organisatie.

Resultaten van de werkgroep

In lesobservaties, pop-gesprekken, leerlingenquêtes en

“de vijf rollen van de docent”

in het praten over lesgeven in het algemeen spreken we
in toenemende mate allemaal dezelfde taal: namelijk die
van de vijf rollen van de leraar. Met name de rol van
gastheer heeft dit jaar (o.a. tijdens de studiedag in
januari) veel aandacht gehad.
Er is weliswaar met vrijwel alle docenten een popgesprek gevoerd en bij alle docenten is een
leerlingenquête afgenomen, maar er is nog steeds geen
sprake van een gestructureerde cyclische
aanpak.
Het
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“Bekwame docenten” is opgesteld, moet daar vanaf
komend jaar verandering in brengen.
Een aantal docenten heeft het traject “Halverwege”
gevolgd en één teamleider is geschoold om het
Halverwege-traject in de toekomst te leiden. Daarnaast
hebben sommige docenten individuele coaching gehad
en hebben anderen deelgenomen aan intervisie.
Onderhoud bekwaamheid van

Het docentenbegeleidingsplan dat door de werkgroep

de docenten; voorstel nieuw

“Bekwame docenten” is opgesteld, gaat vanaf het jaar

bekwaamheidsdossier

2015-2016 werken..

Resultaten Duinzigt XL

Om de ontwikkeling van Duinzigt XL te stroomlijnen zijn
er voor de drie richtingen Sports, Arts en Discovery drie
info-flyers gemaakt. Er is weliswaar een rode draad
tussen de leerjaren (ontdekken, ontwikkelen, oriënteren)
en binnen de richtingen (vaardigheden) geformuleerd,
maar de inhoud is hier nog niet als zodanig op
afgestemd.
In klas 2 is het programma voor XL-Arts uitbesteed aan
BplusC. Daardoor kregen de Arts-docenten de tijd om
het programma voor klas 1 te verfijnen. Volgend jaar
willen zij ook het programma voor klas 2 zelf gaan
vormgeven.
In maart is een werkgroep aan de slag gegaan met de
voorbereiding van Duinzigt XL in klas 3. Voorlopig krijgt
dat de vorm van een stageweek met diverse
voorbereidende lessen en activiteiten.

Taal en rekenen

Met name bij de taallessen blijkt het lastig om met
niveaugroepen te werken. De inhoud van de taalles wijkt
niet af van de inhoud van de lessen Nederlands. Vandaar
dat er voor gekozen is om in te zetten op differentiatie
binnen lessenverband. De studiewijzers van SOM zullen
benut worden om voor de goede en de zwakke leerlingen
andere stof en oefeningen aan te bieden. Naast de Citogegevens worden de eigen methodetoetsen gebruikt om
groepen te onderscheiden.
In de begeleidingslessen van klas 3mavo is de training
‘Examentaal’ gegeven.
Rekenen blijft een aandachtspunt. In klas 1 en 2 is goed
met niveaugroepen gewerkt en in klas 3 zijn leerlingen
drie keer tussentijds getoetst, waarna de zwakke
leerlingen extra rekenles hebben gevolgd.
De resultaten
Deloitte
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slaag/zakregeling vielen weliswaar mee, maar we zijn
nog niet tevreden. Er is nog steeds geen sprake van een
echte rekensectie. Wel heeft de rekencoördinator voor
enige structuur gezorgd, met name in het programma en
de materialen.
Inzet op Passend Onderwijs

MT en zorgcoördinator hebben een aantal maal
gesproken om de verwachtingen over wie doet wat
scherp te krijgen. Dat heeft er voor gezorgd dat de
interne zorgstructuur voor alle betrokkenen helder is,
zowel bij signalen van mogelijk probleemgedrag van
bestaande leerlingen als bij de aanname van nieuwe
leerlingen. De afspraken en procedures zijn vastgelegd in
een nieuw schoolondersteuningsprofiel dat door de MR is
goedgekeurd.
Vanaf januari is met de komst van de JGT-medewerker de
Interne Ondersteuningscommissie van start gegaan. Er is
frequent overleg en van ieder leerjaar zijn er volglijsten
gekomen van leerlingen met een (mogelijke)
ondersteuningsbehoefte.
De tweede begeleider passend onderwijs heeft twee keer
een studievaardighedentraining gegeven voor leerlingen
van klas 1, 2 en 3. Daarnaast heeft ze individuele
leerlingen uit klas 4 geholpen bij het omgaan met
examenstress.

Ervaringen gebruik Kurzweil

Het uitrollen van het Kurzweil-gebruik blijkt een kwestie
van de lange adem te zijn. De leerlingen, ouders en
collega’s van klas 2 kregen opnieuw te maken met het
feit dat boeken en aftekeningen nog gescand en bewerkt
moesten worden. Met name de bereidheid bij ouders om
boeken te scannen wordt minder of is in ieder geval wel
erg afhankelijk van één ouder die de activiteiten
coördineert. Voor schooljaar 2015-2016 zijn de
afspraken voor klas 3 alvast gemaakt.
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PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de kernvakken, brede

Zoals boven verwoordt bij Duinzigt XL en

ontwikkeling

Taal en Rekenen

Maximaliseren prestaties, opbrengstgericht

Het consequent bespreken van cijfer-

werken

resultaten met de secties heeft het effect van
verbetering cijfers eindexamenjaar, maar
ook bij de overgangen van de diverse
leerjaren.

Aandacht voor verschillen, maatwerk

Zoals boven verwoord bij de inzet van ict bij
lessen en studiewijzers, de ontwikkeling van
mavo-plus en de zorgstructuur. Daarnaast
het afspreken van een scholingstraject:
“differentiëren is te leren” voor de collega’s.

Ambitieuze leercultuur, Excellentie
Lerende cultuur voor personeel, goed HRM

Meer aandacht voor pop’s en in het

beleid

algemeen het ontwikkelen van het
docentenbegeleidingsplan.

ONDERDELEN UIT NOA
Modernisering onderwijstijd

-

Bevoegdheid, scholingsplan

Een strakker begeleidingsplan voor
onbevoegde docenten. Docenten zonder
bevoegdheid zijn allemaal aan het studeren.

Professionele ontwikkeling, de

Scholing op de hoofddoelen: aantrekkelijke

docent mag én moet ontwikkelen.

lessen en bekwame docenten, wordt steeds
meer aangeboden en gestimuleerd.
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§ 2.2 Leeuwenhorst
JAARPLAN
Verbetering docentvaardigheden

RESULTAAT
Alle voorgenomen stappen zijn uitgevoerd. Het
bezoeken van lessen is uitgesteld tot de 2e helft van
het schooljaar. Dit is goed bevallen. Lesbezoek en
intervisie blijken goede instrumenten om de cultuur
van de school te beïnvloeden en om het informele
leren te bevorderen.

Resultaten 100% groep

Deze zijn zoals gepland gedeeld met de rest van de
school en ingezet in het bovenstaande schoolbrede
intervisie traject.

Ontwikkeling als lerende school

Hierin zijn goede stappen gemaakt. Tijdens een
studiedag o.l.v. een expert is hier aan gewerkt,
vakgroepen en teams hebben periodiek data
geanalyseerd en actieplannen opgesteld en
geëvalueerd.

Hogere resultaten op CE door

Dit stond met name voor de MVT en Nederlands in het

ondersteuning vakgroepen.

plan. De eerste indruk is dat er al verbetering te
bemerken is, maar het is nog niet mogelijk de
resultaten met een landelijke benchmark te
vergelijken. Dit gebeurt in de loop van het komende
schooljaar.

Inzet op rekenen/rekentoets

We zijn tevreden met het behaalde resultaat. De
doorlopende leerlijn in de onderbouw is goed
neergezet, compleet met extra hulp voor leerlingen
die onvoldoende staan.
In 4 havo is het invoeren van het reken uur een succes
gebleken. Hier heeft ruim 80% de rekentoets al met
een voldoende afgesloten, zodat we ons komend jaar
in 5 havo op een zeer beperkte groep kunnen
concentreren.

Ontwikkelgroep differentiatie,

De ontwikkelgroep bestaande uit 7 docenten MVT en

verschillende niveaus waarop

Nederlands heeft het hele jaar op verschillende

leerlingen leren

gebieden aandacht besteed aan differentiatie. De
opbrengst van het geheel is een studiemiddag in
september 2015 waarbij door de docenten praktische
workshops gegeven werden op diverse terreinen van
de differentiatie met als doel dat elke docent na afloop
handvatten heeft om direct in de les toe te passen.
Ook hier zal het ‘informeel leren’ van elkaar weer een
belangrijke rol spelen.
Het voorzien van input aan de vakgroep-leden
is niet
Deloitte Accountants
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Aanpak zesjes cultuur

De honours class is voortgezet. In de bovenbouw van
het VWO merken we dat leerlingen de “zesjescultuur”
doorbreken. Op de havo en de mavo is dit nog lastig.

Programma, aanbod en

Programma en aanbod zijn verbeterd. 85% van de

zichtbaarheid van talentklassen

leerlingen die in leerjaar 1 een talentklas hadden
gekozen, heeft aangegeven er in leerjaar 2 mee te
willen doorgaan.

Uitbreiding en consolidering

Plannen zijn uitgevoerd; contacten uit eerdere jaren

Internationalisering

zijn aangehaald; er is een stevige basis gelegd voor
een langdurige samenwerking.

Juiste ondersteuning inzake

De signalering, registratie en ondersteuning van

Passend Onderwijs

leerlingen is dit schooljaar beter verlopen maar door
de groei van de school, toename van het aantal
zorgleerlingen en de invoering van Passend onderwijs
is er behoefte aan een verandering in de zorgstructuur
waarbij gewerkt wordt in kleinere eenheden (teams)
waarin leerlingen beter gemonitord kunnen worden en
docenten en mentoren beter bijgestaan kunnen
worden. Niet alle docenten zijn op de hoogte van de
zorgstructuur. Hieraan moet volgend schooljaar extra
aandacht worden besteed.

Organisatie: communicatie,

Plannen zijn uitgevoerd. Het is echter bij sommige

periodieke informatie naar de

collega’s een kwestie van lange adem om hier een

ouders over het groepsproces door

automatisme van de te maken. Men is het duidelijk

de mentoren.

niet gewend en weet soms ‘niets te verzinnen’!

Organisatie: vast moment in het

De 2 uur die hiervoor zijn vrijgemaakt op

rooster voor I uren (extra

donderdagmiddag zijn een grote verbetering.

vakinhoudelijke hulp) in de
bovenbouw
Gebruik digitale leermiddelen

De plannen zijn uitgevoerd. Het uitblijven van een

Ict vaardigheden docenten

draadloos netwerk is wel een lastige factor.
De E-coaches hebben het geleerde desondanks zoveel
mogelijk gedeeld.
SOM is inderdaad leidend geworden in planning en
huiswerk op school.
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PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de kernvakken, brede

Lessen voor Nederlands, rekenen, wiskunde

ontwikkeling

en Engels zijn uitgebreid. Resultaten laten
een licht stijgende lijn zien.
Leeuwenhorst biedt bijna alle mogelijkheden
om je als leerling breed te ontwikkelen die je
kunt bedenken.

Maximaliseren prestaties, opbrengstgericht

Zie hierboven, “ontwikkeling als lerende

Werken.

school” en “hogere resultaten op het CE”.

Aandacht voor verschillen, maatwerk

Zie hierboven, “ontwikkelgroep
differentiatie”

Ambitieuze leercultuur,

Zie hierboven, “aanpak zesjes cultuur” en

excellentie, hoogbegaafdheid

“talentklassen” .

Lerende cultuur voor personeel,

Zie hierboven, “Ontwikkeling als lerende

goed HRM beleid

School”, “Verbetering docentVaardigheden”

ONDERDELEN UIT NOA
Modernisering Onderwijstijd

Geen veranderingen doorgevoerd.

Bevoegdheid, scholingsplan

Dit is door de afdeling P&O van de Stichting
goed opgepikt. Het aantal bevoegde
collega’s neemt fors toe, alle collega’s die
nog niet bevoegd zijn, hebben een
studieplan.

Professionele ontwikkeling,

Zie hierboven, “Ontwikkeling als lerende

de docent mag én moet ontwikkelen

School”, “Verbetering docentVaardigheden”.
Daarnaast is ontwikkeling en
deskundigheidsbevordering jaarlijks
onderdeel van de onderwerpen in de
gesprekscyclus.
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§ 2.3 KTS
JAARPLAN

RESULTAAT

Resultaten pilotschool

Het eerste cohort leerlingen heeft examen gedaan in één van

nieuwe kern- en keuze-

de beroepsgerichte vakken PIE, BWI of HBR. De resultaten

programma’s

waren uiteraard goed, aangezien het ministerie van te voren
uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de leerlingen nooit de
dupe mogen zijn van een pilot. Deelname aan dit soort pilots
is een zware belasting voor de school. Veel docenten maken
deel uit van ontwikkel-groepen. De directeur is lid van de
Sector Vernieuwingscommissie Techniek. De pilotscholen
komen 6 keer per jaar met alle docenten bij elkaar om
ervaringen uit te wisselen. Veel scholen bezoeken de KTS om
door ons geïnformeerd te worden. De overheid luistert heel
goed naar onze inbreng. De concept-examenprogramma’s
en bijbehorende syllabi zijn voortdurend op onze
aanwijzingen aangepast. Ook zal de examenregelgeving
dusdanig worden aangepast dat het voor scholen mogelijk
wordt om eind leerjaar drie het beroepsgerichte profiel met
het landelijk CSPE af te sluiten. Daarna kan de leerling zich
dan in leerjaar vier met de keuzevakken verder ontwikkelen
en daarmee een optimale aansluiting krijgen met het MBO.
Voor HBR zijn door onze docenten nieuwe digitale
leermiddelen geschreven. Bij de Techniek verliep de
implementatie ingewikkelder. De oude structuur van drie
afdelingen Bouw, Elektro en Metaal is omgevormd naar 1
afdeling Techniek. Er is een grote verbouwing noodzakelijk
geweest tussen de metaal- en elektrowerkplaats. Er is een
nieuwe teamleider techniek aangesteld en er wordt een
nieuwe techniekbrede organisatiestructuur opgezet. Ook
blijven de vakspecialisten een grote rol spelen en blijven wij
in leerjaar vier onderscheiden met smalle
uitstroomopleidingen zoals metselen, meubelmaken, lassen,
verspanen. Ook wordt er een nieuwe richting mechatronica/
netwerken opgezet. Binnen de techniek is gekozen voor de
implementatie van de digitale leermiddelen van het
Consortium Beroepsonderwijs. Het Consortium zal ons extra
ondersteunen bij de noodzakelijke inhoudelijke vernieuwing
en ons meer mogelijkheden geven om beter aan te sluiten bij
de programma’s van het MBO.

Huisvestingsproblemen in

Het leerlingaantal is in vijf jaar gegroeid van 550 naar 800

relatie tot groei leerlingen

leerlingen. Het gebouw zit nu te vol. Als noodvoorziening
wordt er tijdelijk les gegeven in de aula, wordt een groot
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de overblijfruimte van de zwemclub. Momenteel worden er
plannen ontwikkeld om het huidige bijgebouw en de
Reboundvoorziening te vervangen door een nieuw gebouw,
waarbij de gemeente bereid is om vier extra lokalen te
financieren voor de opvang van de nieuwe
symbioseleerlingen. Wij hopen dat deze noodzakelijke
nieuwbouw in juni 2016 is gerealiseerd.
Evaluatie resultaten

Vijf jaar geleden is het eerste cohort Technomavo aan de KTS

5e leerjaar Techno mavo;

begonnen. Dit tweede examenjaar is uiterst succesvol

Ontwikkeling programma

verlopen: 96% geslaagd (25 kandidaten). De meeste
leerlingen stromen door naar een verwante
beroepsopleiding. Dit is vooral voor de slimmere doeners
een prima opleiding, voor het nieuwe schooljaar hebben zich
weer 35 nieuwe leerlingen voor de TM aangemeld. De
komende maanden wordt de opleiding geëvalueerd en
bijgesteld waar nodig.

Voortgang training

Alle AVO-docenten hebben de training DBK gevolgd.

differentiatie binnen

Doelstelling is dat elke docent om kan gaan met drie niveau-

klassenverband

groepen binnen een klas. Geregeld wordt hierover binnen de
vakgroepen gesproken en uitgewisseld. Een vast onderdeel
hierbij zijn intervisie afspraken.

Bezinning inhoud AVO-

Vier jaar geleden is de KTS begonnen met het vak BRT (Basis

vakken

Rekenen en Taal). Via een eensluidende rekendidactiek
krijgen alle leerlingen in de onderbouw twee lu BRT in de
week en in de bovenbouw 1 lu. Alle vakken hanteren
dezelfde rekenaanpak volgens de Singapore-methode. Dit
heeft geresulteerd in zeer goede resultaten. Alle leerlingen
(200) zijn dit jaar geslaagd voor de rekentoets. Ook de AVOexamenvakken waren alle boven het landelijk gemiddelde.

Ontwikkeling ICT, toepassing

Het afgelopen jaar zijn ruim twintig collega’s betrokken

digitale leermiddelen

geweest bij de ICT-ontwikkelgroep. HBR heeft zelf alle
benodigde leermiddelen gedigitaliseerd. Bij de Techniek
worden de digitale leermiddelen van het Consortium
Beroepsonderwijs gebruikt. Voor LOB gebruiken alle
leerlingen de digitale omgeving van Google Classroom. Veel
docenten hebben geëxperimenteerd met de mogelijkheden
van Google Chromebooks. Ook zijn er twee ICTcoördinatoren benoemd. Het wachten is nu op een goede
wifi-voorziening, zodat de ontwikkelde toepassingen breed
kunnen worden toegepast.

Ervaring met OPP’s in het

Een flink aantal collega’s zijn de afgelopen jaren getraind in

kader van passend onderwijs

het maken van OPP’s. Het is niet alleen noodzakelijk om
leerlingen een goede ondersteuning te geven,
maarAccountants
ook om
Deloitte
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escalatie op een verantwoorde manier verdere stappen
kunnen worden genomen.

Stand van zaken “symbiose”

Geleidelijk aan groeit het aantal symbiose-leerlingen in de

beleid

bovenbouw. Het volgend schooljaar start de KTS ook met een
onderbouwgroep. In deze groep neemt de KTS kinderen aan
met een SVO-indicatie die in principe in staat zijn om een
regulier diploma te halen. Het afgelopen jaar is er veel
geleerd. Besloten is om de leerlingen minder af te zonderen
in aparte lokalen en ze dus meer te integreren met het
regulier onderwijs. Als ondersteuning hiervan wordt er een
extra onderwijsassistent aangetrokken. Ook gaan alle
vakgroepen actief participeren in het symbiose-onderwijs
door per vakgroep een specialist aan te leveren die hierop
extra wordt geschoold.

Speerpunt dyslexiebeleid

Het dyslexie-beleid is op de KTS succesvol. Ongeveer 1/3
van de populatie heeft een officiële dyslexieverklaring. Toch
leidt dit niet tot grote problemen vanwege een team van
deskundigen en een dyslexie-coördinator die alle
noodzakelijke maatregelen nemen om tot deze resultaten te
komen. Het dyslexie-beleid is daarmee geen speerpunt
meer, maar een integraal onderdeel van het onderwijs en
ondersteuningsaanbod.

Investeringen in verbouwing

Vanwege de groei van het aantal leerlingen is het

en nieuwe apparatuur

noodzakelijk om de hal uit te breiden. De capaciteit hiervan
wordt bijna verdubbeld. In september 2015 is de hal gereed.
De uitbreiding van de symbiose en de groei van het
leerlingaantal gaf aanleiding tot het ontwikkelen van
nieuwbouwplannen. Hierbij worden vier extra lokalen
gerealiseerd voor de symbiose, het huidig bijgebouw
vervangen en ontstaat er extra ruimte in de techniekvleugel.
Deze nieuwbouwplannen zijn in juni 2016 gerealiseerd.
Bij de afdeling consumptief worden in de bakkerij nieuwe
ovens geïnstalleerd. De oude zijn na twintig jaar intensief
gebruik versleten. De KTS zal zich hierdoor kunnen blijven
profileren als vakopleiding voor ambachtelijke bakkers.
Bij PIE zal worden geïnvesteerd in nieuwe apparatuur op het
gebied van mechatronica en netwerken en op het gebied van
3D-printen. Van grote waarde is de extra subsidie geweest
van de stichting OOM. Hiermee hebben wij een enorme
impuls kunnen geven aan de verbetering van de inventaris in
de metaalopleiding.
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PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de

Bij alle kernvakken en bij de rekentoets wordt boven het

kernvakken, brede

landelijk gemiddelde gepresteerd. Ook maken steeds meer

ontwikkeling

leerlingen gebruik van de mogelijkheid om een hoger
kaderdiploma te halen na een basisopleiding. Veel
kaderleerlingen doen examen in een vak op mavoniveau.

Maximaliseren prestaties,

Elk jaar onderzoekt de teamleider kwaliteit de resultaten per

opbrengstgericht werken

vakgroep. Waar nodig wordt bijgesteld. Dit jaar waren deze
toetsen bovengemiddeld. Het komend jaar zal meer
aandacht gegeven worden aan de theorie-toetsen bij de
CSPE’s.

Aandacht voor verschillen,

De KTS doet niet anders dan maatwerk leveren. Goed

maatwerk

presterende leerlingen kunnen altijd extra projecten
uitvoeren in de werkplaatsen. Maatwerk kan bij de
symbiose-groep ook betekenen dat wij keuzes maken en
niet alles tegelijk doen. Zorgelijk is dan, dat dit direct ten
koste gaat van de kwaliteitskaart.

Ambitieuze leercultuur,

De school doet aan verschillende landelijke vakwedstrijden

excellentie

mee. Ook proberen wij zelf de lat zo hoog mogelijk te
houden door in leerjaar vier al een gedeelte van de leerstof
van MBO-2 aan te bieden. Hierover zijn vrijstellingsafspraken gemaakt met het MBO.
Ook starten wij vanaf het volgend jaar met een pilot waarbij
de KTS, in samenwerking met ROC Mondriaan, niveau 2 Kok
aanbiedt.

Lerende cultuur voor

Al enige jaren organiseert het docententeam van de KTS, via

personeel, goed HRM beleid

de LIV-groep, de eigen benodigde scholing. Bij voorkeur
maken wij daarbij gebruik van eigen expertise. Dit jaar
werden wij hierbij ondersteund door Theo de Keulenaar.
Verder wordt in principe voldaan aan elk individueel
scholingsverzoek. Ook wordt flink geïnvesteerd in het
opleiden van docenten als specialist op het gebied van Zorg
(Master-Sen), een opleiding rekendidactiek voor alle
wiskunde en BRT-docenten, een mentorentraining en in de
schoolleiderscursus. Ook zijn de DBK-afspraken geborgd via
een geregeld overleg tussen de vakgroepen en een lid van
de schoolleiding.
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ONDERDELEN UIT NOA
Modernisering Onderwijstijd

De lessentabel van de KTS is evenwichtig, leidt tot goede
resultaten en past binnen het budget. Wij zien dan ook geen
aanleiding om hierin te gaan wijzigen.

Bevoegdheid, scholingsplan

Al vele jaren is het beleid dat wij alleen bevoegde docenten
willen verbinden aan de school. Met alle nieuwe docenten
die nog onvolledig bevoegd zijn is dan ook een scholingsplan afgesproken.

Professionele ontwikkeling,

Zie lerende cultuur

de docent mag én moet zich
ontwikkelen
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§ 2.4 Fioretti College Lisse
JAARPLAN
Maximaal inzetten op

RESULTAAT


De ambitie is om bij het CE 0,2 boven het landelijk

voortdurend verbeteren van

gemiddelde te scoren. Dat is bij veel vakken gelukt.

opbrengsten

We hebben er wel aan toegevoegd dat het realiseren
van de ambitie in relatie staat met de mediaanscore
van de leerlingpopulatie.


Periodieke bespreking examenresultaten: lof voor
goede prestaties, ondersteuning bij achterblijvende
prestaties.



Periodiek overleg secties met de directie (1x per jaar)



Met methodiek ‘Leerkracht’ elke dag een beetje beter.
Secties overleggen intensief over onderwijsontwikkeling.



Voor 2015/2016 wordt daar ook ruimte voor
vrijgemaakt op de jaaragenda.

Didactisch handelen van



Bespreking in functioneringsgesprekken aan de hand

docenten stelt leerlingen

van uitslag leerling-enquête en andere gegevens.

in staat tot leren

Indien noodzakelijk het opstellen van ontwikkel-

en ontwikkelen

plannen.


Aanbieden coaching/ op maat trajecten rond een
thema (bijv. “sterk staan voor de klas”).

De docenten stemmen hun



didactisch handelen af op
verschillen tussen

Gebruikte bronnen: leerling-enquête, onderzoek
brugklas en onderzoek derde klas.



leerlingen

Lof bij positieve scores, ondersteuning bij
ontwikkelpunten.



Pilot Learning Catalyctics is veelbelovend.



RTTI wordt verder verankerd.

De docenten reflecteren op



Onderdeel functioneringsgesprekken.

hun prestaties



In het kader van LeerKRACHT nadruk op lesbezoek,
feedback en gezamenlijke lesvoorbereiding.

Bevordering deskundigheid



van de docenten
Voortgang functionerings-

Wij ruimen veel tijd in: 10%. Docenten maken
ontwikkelplan of nemen deel aan LeerKRACHT.



gesprekken

Na een lange aanloop is het houden van
functioneringsgesprekken usance geworden.

Opdracht om te komen tot



Inzet van RTTI.

maximale leerwinst bij de



Pilot Learning Catalyctics is veelbelovend

leerlingen in de onderbouw



Onderzoeksgroep ‘prestatie van de havo’ geven
inzicht in ontwikkelpunten.

Resultaten rendement



Bespreking met vaksecties.

bovenbouw en slagings-



Onderzoek naar resultaten lln.
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percentage



Overleg met Hillegom over 3Havo-problematiek.



Onderzoeksgroep ‘prestatie van de havo’ geven
inzicht in ontwikkelpunten.

In het kader van kwaliteits-



Examentraining “APS” heeft zich blijvend gevestigd.



Pilot “Elevator Pitch” (havo) is succesvol onthaald.



In samenspraak met de DR evaluatie van de

verbetering: resultaten van

verschillende projecten.

de verschillende projecten

PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de



Bevorderingsnormen aangepast, eisen zijn verscherpt.

kernvakken, brede



Pilot nieuw vak VWO! (in plaats van ANW). Het nieuwe

ontwikkeling

vak focust op de ontwikkeling van academische
vaardigheden (met ook aandacht voor onderzoek) en
filosofie.

Maximaliseren prestaties,



opbrengst gericht werken

Werkgroep onderzoek: haalt de school eruit wat erin
zit?



Benchmarking met landelijke opbrengst (percentielscores).

Aandacht voor verschillen,



Maatwerk

Er is een aanbod (voor zowel onderwijs als zorg) voor
leerlingen die meer ondersteuning behoeven.



Leerlingen die meer aankunnen, zijn in de
gelegenheid om een extra vak te volgen.

Ambitieuze leercultuur,



Er is een aanbod voor excellente leerlingen.



Het aanbod voor excellente leerlingen wordt verder

excellentie,

uitgewerkt: ontwikkeling van debatteren,

hoogbegaafdheid

honoursclasses en filosofie.


Versterking gymnasium; voor de onderbouw wordt
(naast de Klassieke Talen) een gymnasiaal programma
ontwikkeld.

Lerende cultuur voor



Ruimte voor deskundigheidsbevordering

personeel.



Onderwerp voor het functioneringsgesprek

Goed HRM beleid
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ONDERDELEN UIT NOA
Modernisering



Onderwijstijd
Bevoegdheid, scholingsplan

Invoering Schoolexamenweken; keuze voor rust &
ruimte in het programma.



Docenten die niet bevoegd zijn hebben een studieplan
op te stellen, periodiek wordt de voortgang
gemonitord.

Professionele ontwikkeling,



Docenten hebben relatief veel tijd voor professionele

de docent mag én moet

ontwikkeling, zij dienen hun ontwikkeling te

ontwikkelen

verantwoorden.


Professionele ontwikkeling is onderwerp van gesprek
van docent met zijn/haar teamleider.
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§ 2.5 Fioretti College Hillegom
JAARPLAN
Oplossingen voor problemen

RESULTAAT


met huisvesting

Bij aanvang van het schooljaar konden we
beschikken over 3 noodlokalen



Er is beleid opgesteld voor het reguleren van de
leerlingenstroom/ leerlingenstop



Lesdagen zijn daar waar noodzakelijk verlengd



Aanvraag budget bij de gemeente Hillegom voor
verbouwen ruimtes naast de sporthal



Voorbereiding en uitvoering 3 permanente lokalen
naast de sporthal



Voorbereiding van splitsing open ruimte 3.10 in 2
lokalen; één ervan wordt computerlokaal



Aantal klassen in 2015-2016 groeit toch van 52 naar
57. Leerlingenstop behoeft ook in 2015-2016
aandacht

Scholing gericht op



didactiek, differentiatie en
Verschillende werkvormen

Scholingstraject is afgerond, maar bleek na evaluatie
niet voor herhaling vatbaar.



Presentaties van de praktijkvoorbeelden op basis van
datgene wat geleerd is, hebben plaatsgevonden



Didactisch handelen is naast het pedagogisch
handelen echt onderwerp van gesprek tijdens
teamvergaderingen, vakgroepoverleg en
functioneringsgesprekken.



Bij lesbezoeken, bespreken en beoordelen van lessen
wordt uitgegaan van de 5 docentrollen



Leren van en met elkaar door bij elkaar in de les te
kijken en door interne workshops te geven of te
volgen



5 criteria voor een FIO-les vormen de basis;
activerende werkvormen en differentiëren horen
daarbij



Binnen de BL wordt het meest gedifferentieerd
binnen klassenverband.

Meerwaarde digitaal werken



Digitaal materiaal wordt nog beperkt (Voertuigen-

binnen de klas.

techniek en rekenonderwijs) methode-vervangend

Vaardigheden docenten

gebruikt. Over het algemeen wordt digitaal materiaal

met gebruik digitaal

ondersteunend gebruikt om maatwerk te kunnen

materiaal

leveren, ter ondersteuning en om te variëren in de
werkvormen. Digi-borden worden steeds intensiever
gebruikt en de intern aangeboden workshops slaan
aan. Van en met elkaar leren blijkt ook op het gebied
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coach en e-innovator is door de collega’s van FIO HIL
niet afgerond; organisatie en aanbod waren
teleurstellend.
Aansluiting Havo 3 Hillegom



naar Havo 4 Lisse

Analyse is door onderzoeksgroep opgesteld en heeft
een aantal interessante conclusies opgeleverd. Op
het moment van dit schrijven moeten er nog
afspraken worden gemaakt over de vervolgstappen.
In de kern gaat het om de vraag op welke manier
Havo onderwijs in Hillegom kan worden behouden
en wat daarvan de meerwaarde is voor leerlingen en
ouders. Het borgen van een uitstekende aansluiting
met Havo Lisse is een essentieel onderdeel.

Inhoudelijke profilering van



Bureau Leeuwendaal heeft o.a. een begeleidende rol

en aanbod binnen de

gespeeld in dit traject. Mede op basis van de door

beroepsgerichte leerwegen

hen opgestelde rapportage is het besluit genomen

bovenbouw

dat FIO HIL de komende 3 tot 5 jaar doorgaat met 5
afdelingen beroepsgericht.


De afdelingen hebben keuzes gemaakt voor de
profieldelen en de keuzedelen binnen de 5
afdelingen en er wordt momenteel gewerkt aan de
noodzakelijke voorbereidingen om de nieuwe
examenprogramma’s te draaien met de leerlingen.



Het keuzevak ondernemen wordt binnen alle
profielen aangeboden.



Het programma PSO in leerjaar 1 en 2 is aanpast aan
de toekomstige vernieuwingen. In leerjaar 1 maken
alle leerlingen kennis met de 5 profielen van de
bovenbouw. In de eerste 24 weken van leerjaar 2
volgen ze nog 3 profielen. Laatste periode leerjaar 2
alleen het gekozen profiel.

Resultaten toetsing leer-

Analyses van de toets resultaten in onderbouw en

Doelen (PTO, PTA)

bovenbouw hebben opgeleverd dat aansluiting en
afstemming van onderbouw met bovenbouw een
noodzakelijk aandachtspunt blijft. Deze opdracht ligt bij de
vakgroepen. De grootte van de vakgroepen voor de
kernvakken heeft ons doen besluiten voor NE, EN en WI een
vakleider OB en een vakleider BB te benoemen, die samen
sturen op een doorlopende leerlijn en de borging bewaken.

Ontwikkeling commerciële

Commerciële Technologie (CT) is dit schooljaar voor het

Technologie en het

eerst aangeboden in Mavo 2. Dit wordt gecontinueerd en

aanpassen van de

krijgt een vervolg in de bovenbouw van de Mavo.

lessentabel mavo

Binnen de Mavo gaan de leerlingen eind leerjaar 2
verschillende keuzes maken voor de bovenbouw.
moeten
DeloitteZeAccountants
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en Well being. Op moment van dit schrijven ligt het plan
voor om CT om te vormen tot het Bèta Challenge
Programma, een formele leerroute binnen de leerlijn mavohavo-hbo gericht op verhogen van de belangstelling voor
technologie. Nadeel van deze keuze is dat er in het Bèta
Challenge programma nauwelijks commerciële aspecten aan
bod komen. Uitstroomcijfers van onze Mavo leerlingen laten
zien dat de Mavo leerlingen meer kiezen voor economische
opleidingen in het vervolgonderwijs.
Scholingstraject voor directie

Het scholingstraject voor directie en teamleiders is in

en teamleiders. Bepalen

overleg met en met instemming van (een aantal) teamleiders

koers vanuit een gemeen-

voorbereid. Na het bekend worden van de nieuwe directeur

schappelijke visie

is besloten dat direct deel zou nemen aan de tweedaagse
startup van het traject. Het vervolg is in 2015-2016 en kent
de volgende onderdelen:
-

Persoonlijk leiderschap

-

Communicatie, omgaan met lastige situaties

-

Visie en richting

-

Leiderschap en professionele ontwikkeling
stimuleren

-

Verandermanagement en omgaan met weerstand

-

Teamstructuur en vergaderen

-

Persoonlijk leiderschap uitdragen en borgen

Resultaten Risico

RI&E heeft plaats gevonden in april 2015. Conclusie is dat

Inventarisatie

het met de arbeidsomstandigheden goed gesteld is.
Veiligheid en gezondheid van medewerkers en leerlingen
vormen een belangrijke basis binnen het beleid, vastgelegd
in het arbobeleid en het schoolveiligheidsplan. Uiteraard zijn
er ook een aantal verbeterpunten genoemd (werkplekken,
preventief medisch onderzoek en communicatie).
Aanbevelingen worden opgepakt.

Verdere ontwikkeling
gesprekscyclus

Afspraken die inmiddels zijn gemaakt:


Normjaartaakgesprek



Afname CW docent (versie FIO HIL) door leerling
(maand nov)



Voortgangsgesprek volgens FIO HIL format



Lesbezoek minimaal 1*per 2 jaar



Beoordelingsgesprek minimaal 1*per 4 jaar



Gesprekken worden gevoerd door teamleider



Feedback van collega’s moet nog nader worden
uitgewerkt



Beoordeling nieuw benoemden moet nog worden
aangepast op niveau van STG
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Ervaringen met Begeleiders

BOS-sers zijn niet meer weg te denken uit de school. Zij

Op

begeleiden nieuwe collega’s, stagiaires, leraren in opleiding,

School (BOS)

docenten die studeren en collega’s die vastlopen. Dit alles
onder aansturing van de schoolopleider. De BOS-sers
moesten per persoon te veel personen begeleiden en
daarom was uitbreiding van de groep wederom
noodzakelijk. Uiteindelijk hebben we niet de keuze gemaakt
voor een BOS-ser per huis. De verdeling is meer gericht op
een persoonlijke match of ervaring met de soort
begeleiding, die gewenst is. Combinatie teamleider en BOSser zien we niet als wenselijk.

Verbetering communicatie

Collega’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een zgn.

in de school

rondetafelgesprek over dit thema. Aan de bijeenkomst
hebben ongeveer 20 collega’s deelgenomen. Het was een
constructieve bijeenkomst. De getrapte organisatiestructuur
en het onvoldoende of selectieve raadplegen van
vakgroepen en/of teams werden als mogelijke oorzaken
genoemd. Kant en klare oplossingen bleken niet echt
voorhanden te zijn Wel zijn de volgende afspraken
gemaakt.


Onderzoek de mogelijkheden en gevolgen van een
minder gelaagde organisatiestructuur, een meer
gedeelde verantwoordelijkheid binnen de organisatie



Elk jaar met elke collega in gesprek gaan over de
verwachtingen over en weer; kijk naar kwaliteiten,
geef kansen, maar stel ook eisen.



Aandacht voor meer horizontale verbindingen in de
organisatie.

Wat is daarvan dit jaar gerealiseerd?


Het onderzoek naar een minder gelaagde
organisatiestructuur is on hold gezet door de komst
van een nieuwe directeur; wel zijn er afspraken
gemaakt over het verruimen van de
verantwoordelijkheid van de teamleiders en de
vakleiders



Er is een format opgesteld voor het jaarlijkse
gesprek dat de teamleiders met hun teamleden
voeren. Verantwoordelijkheid van de teamleiders
wordt groter.



Horizontale verantwoordelijkheid heeft aandacht
gekregen via het overleg van de gedragsspecialisten,
overleg van de vakgroepen, het decanaat. Het
voornemen is om frequent als schoolleiding
(directie
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PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de



kernvakken, brede
ontwikkeling

Ook het afgelopen jaar is er sterk ingezet op het
halen van een 2de graads bevoegdheid.



Taakomschrijving vakleiders is “aangescherpt” met
extra aandacht voor resultaatgericht werken en het
analyseren van resultaten.



Vakgroepen van de kernvakken worden per aug.
2015 aangestuurd door een vakleider onderbouw
en een vakleider bovenbouw, die samen de
doorlopende leerlijn bewaken.



Handhaven van PTO en PTA met vaststellen
normering toetsen



Meer aandacht voor toetsontwikkeling en afspraken
daarover blijft nog een aandachtspunt.



Brede ontwikkeling en talentontwikkeling komen
o.a. aan bod binnen FIO plus

Maximale prestaties,
opbrengst gericht werken

Zie hierboven met daarnaast:


Werken volgens de criteria van een FIO les; doel
van de les is daarbij belangrijk.



Rekenlessen hebben inmiddels aantoonbaar betere
resultaten opgeleverd

Aandacht voor verschillen,



maatwerk

Op B/K niveau les geven in leerjaar 1 en 2
beroepsgericht



Op een hoger niveau examen kunnen doen voor
NE, EN, WI, BI en het beroepsgerichte vak

Ambitieuze leercultuur,
excellentie



Ondersteuning buiten de les



Ervaring opdoen met principe van Zomerschool

Zie ook maatwerk en daarnaast:


Extra examenvak



Mogelijkheid voor deelname aan sportklas en
dansklas

Lerende cultuur voor



Zie gesprekscyclus en scholing

personeel, goed HRM beleid



Workshops van en door collega’s



Scholing schoolleiding



Teamstructuur met elke week teamoverleg met
ruimte om van en met elkaar te leren



Honoreren van verzoeken vakspecifieke scholing



Verplichte 2de graads bevoegdheid



Periodiek vakgroepoverleg is opgenomen in
jaarplanning
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ONDERDELEN UIT Nationaal onderwijs akkoord (NOA)
Modernisering Onderwijstijd

Reeds een aantal jaar geleden hadden we het aantal lesuren
per week voor een aantal leerjaren teruggebracht naar 31
lesuren. Inmiddels hebben we de lessentabel weer herzien
en er uiteindelijk voor gekozen om het aantal lesuren per
week voor alle leerjaren weer op minimaal 32 te zetten.
Daarnaast is het aantal te maken (extra) keuzes voor
leerlingen vergroot met als gevolg dat de onderwijstijd
daardoor ook toeneemt. Van minder onderwijstijd is dus in
elk geval geen sprake.

Bevoegdheid docenten,

Een scholingsplan is (nog) niet opgesteld. Vakgerichte of vak

scholingsplan

ondersteunende scholing heeft er uiteraard wel plaats
gevonden. Belangrijk is verder te noemen dat (dispensatie
voor 60+ collega’s) alle collega’s, die nog geen 2de graads
bevoegdheid hebben of inmiddels aan het studeren zijn of
met hen daarover afspraken zijn vastgelegd.

Professionele ontwikkeling,

zie aanpassingen gesprekscyclus

de docent mag én moet
ontwikkelen
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Hoofdstuk 3

Financiën

In het verslagjaar 2015 is een positief resultaat behaald van € 682.491.
Aan de balans en staat van baten en lasten kunnen de volgende kengetallen worden
ontleend:
Kengetal
Liquiditeit (current ratio)

2015

2014

1,59

1,54

44,1%

43,6%

58,3%

56,7%

2,8%

0,5%

= vlottende activa / kortlopende schulden
De liquiditeit geeft de mate aan waarin Stichting Fioretti Teylingen
in staat is op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen te
voldoen. De ratio geeft de liquiditeitspositie op 31 december weer
en is dus een momentopname.
Een current ratio groter dan 1 wordt als ruim voldoende
gekwalificeerd, omdat tegenover de binnen één jaar vervallende
schulden ten minste evenveel vlottende activa staan. De vlottende
activa zijn snel liquide te maken.
Solvabiliteit

= (eigen vermogen [exclusief voorzieningen] / totaal passiva) ×
100%
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin Stichting Fioretti
Teylingen in staat is aan al haar betalingsverplichtingen te voldoen.
Het geeft inzicht in de financieringsopbouw; de ratio geeft de
verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemde
vermogen. Ook deze ratio geeft de solvabiliteit op 31 december
weer en is dus een momentopname.
De solvabiliteit kan als voldoende worden aangemerkt.
Solvabiliteit 2

= (eigen vermogen [inclusief voorzieningen] / totaal passiva) ×
100%
Rentabiliteit

= (resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totaal passiva) × 100%
De rentabiliteit heeft betrekking op de winstgevendheid van
Stichting Fioretti Teylingen en geeft aan of er sprake is van een
positief dan wel een negatief bedrijfsresultaat en hoe zich dat
verhoudt tot het totale vermogen.
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Ken

2015

2014

Marge

1,5%

0,3%

23,2%

23,0%

38,2%

38,7%

79,0%

78,4%

21,0%

21,6%

= (resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totale baten [exclusief
financiële baten en buitengewone baten]) × 100%
Dit kengetal geeft het percentage weer van het bedrijfsresultaat ten
opzichte van de totale baten (exclusief financiële baten en
buitengewone baten).
Weerstandsvermogen

= (eigen vermogen / totale baten [exclusief buitengewone baten])
× 100%
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin Stichting
Fioretti Teylingen in staat is om financiële tegenvallers met eigen
middelen op te vangen. Het geeft een indicatie van de financiële
veerkracht en continuïteit na een calamiteit.
Een weerstandsvermogen tussen de 10% en 40% duidt op
voldoende financiële reserves.
Kapitalisatiefactor

= ((totaal vermogen -/- gebouwen en terreinen) / totale baten
[exclusief buitengewone baten]) × 100%
De kapitalisatiefactor geeft aan of Stichting Fioretti Teylingen haar
kapitaal al dan niet efficiënt benut. De commissie-Don hanteert
voor grote schoolbesturen een bovengrens van 35%. Een
kapitalisatiefactor hoger dan 35% zou volgens de commissie-Don
kunnen duiden op een inefficiënte benutting van kapitaal: Stichting
Fioretti Teylingen zou dezelfde diensten moeten kunnen leveren
met minder kapitaal.
Personele lasten / totale lasten
Dit kengetal geeft het percentage weer van de personele lasten ten
opzichte van de totale lasten (exclusief buitengewone lasten).
Materiële lasten / totale lasten
Dit kengetal geeft het percentage weer van de materiële lasten ten
opzichte van de totale lasten (exclusief buitengewone lasten).
De kengetallen laten zien dat Stichting Fioretti Teylingen een financieel gezonde
schoolorganisatie is.
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Het in 2015 behaalde positieve resultaat van € 682.491 is veel gunstiger dan begroot
(nadelig saldo € 407.500) en positiever dan het resultaat over 2014 (voordelig saldo
€ 111.260).
In de begroting 2015 was geen rekening gehouden met de verhoging van de personele
lumpsum door de overheveling van huisvestingsgelden vanuit het Gemeentefonds naar de
scholen (€ 602.700). Daarnaast was er in 2015 een incidentele bate vanuit het
Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek in het kader van Passend Onderwijs
(€ 274.512).
In 2014 is er op grond van eigenrisicodragerschap een nieuwe voorziening WGA-uitkeringen
gevormd. De uitkeringslasten uit hoofde van de WGA komen vanaf 2015 voortaan ten laste
van deze voorziening. In de begroting 2015 was nog rekening gehouden met een
uitkeringslast ad € 113.000.
De materiële exploitatie heeft zich in 2015 minder ongunstig ontwikkeld dan verwacht. Met
name de afschrijvingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot (€ 442.692). Investeringen
zijn pas laat in het jaar gedaan en een deel van de investeringen is doorgeschoven naar
2016. Van de in 2015 begrote investeringen ad € 2.788.200 is uiteindelijk € 1.821.397
gerealiseerd. Vooral op het gebied van ICT zijn investeringen in hardware uitgesteld; de
voorbereidingen voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige wifi-infrastructuur
hebben meer voorbereidingstijd gekost dan vooraf gedacht. De mogelijkheid tot het gebruik
van grootschalig wifi binnen de gebouwen van de stichting zal in 2016 worden gerealiseerd.
Er zijn in dat kader flinke aanpassingen van het ICT-netwerk noodzakelijk, zoals de
installatie van een nieuwe firewall en het vervangen en aanpassen van de switches binnen de
infrastructuur.
Wanneer de verhoging van de personele lumpsum door overheveling van huisvestingsgelden
vanuit het Gemeentefonds naar de scholen buiten beschouwing wordt gelaten evenals de
incidentele bate vanuit het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek in het kader van
Passend Onderwijs, dan valt het saldo van personele baten en lasten 2015 € 386.880 minder
positief uit dan begroot. Enerzijds is er binnen de Stichting iets ruimer geformeerd,
anderzijds houdt de personele vergoeding van het Ministerie van OCW geen gelijke tred met
de salarisverhogingen. Werkgevers hebben in 2015 een deel van de verhoging van de
salarissen voor eigen rekening moeten nemen. Verder is in 2015 voor het eerst de
verplichting opgenomen uit hoofde van het saldo verlofdagen ultimo 2015 (€ 87.888).
In 2014 is nog een eenmalige bate ad € 77.000 behaald doordat in dat jaar de niet aan de
KTS gefactureerde levering van gas in 2008 als kortlopende schuld is afgeboekt.
Bedroeg het saldo van de begroting 2015 nog € 407.500 negatief, in 2016 komt het begrote
resultaat uit op € 205.400 positief. Tegenover de daling van het begrote personele resultaat
(van € 738.900 positief in 2015 tot € 606.600 positief in 2016) staat de verbetering
van het
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jaren 2017 en 2018 wordt een resultaat verwacht van respectievelijk € 1.186.900 positief en
€ 695.200 positief. Deze sterk positieve resultaten worden vooral veroorzaakt doordat de
subsidie Prestatiebox VO vanaf 2017 fors hoger zal uitvallen omdat OCW hier meer middelen
voor beschikbaar stelt (+ € 427.400). Daarnaast is geprognosticeerd dat vanaf het schooljaar
2017/2018 het aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij de Stichting zal gaan dalen. Door de
bekostiging op jaarbasis blijven de baten dan een aantal maanden hoger dan past bij het
leerlingenaantal (groei van het aantal leerlingen leidt tot voorfinanciering, krimp tot een
tijdelijk overschot aan middelen). Ten aanzien van de besteding van de subsidie Prestatiebox
VO zal overigens nog nader beleid worden geformuleerd.
Aantal leerlingen
Het Fioretti College heeft op 1 oktober 2015 2.639 leerlingen (op 1 oktober 2014 2.572
leerlingen), verdeeld over twee locaties:
Locatie Fioretti College

01-10-2015

01-10-2014

Fioretti College Hillegom

1.120

1.086

Fioretti College Lisse

1.519

1.486

2.639

2.572

Naast bovengenoemde leerlingen staan er per 1oktober 2015 20 zogenaamde VAVOleerlingen bij het Fioretti College ingeschreven (op 1 oktober 2014 30 VAVO-leerlingen).
Deze leerlingen staan weliswaar ingeschreven bij het Fioretti College, maar volgen onderwijs
aan een ROC-instelling. Het gaat om de volgende ROC-instellingen:
ROC-instelling

01-10-2015

01-10-2014

11

21

9

9

20

30

ROC Leiden
ROC Nova College

Het Teylingen College heeft op 1 oktober 2015 3.038 leerlingen (op 1 oktober 2014 2.921
leerlingen), verdeeld over drie locaties:
Locatie Teylingen College

01-10-2015

01-10-2014

Duinzigt, Oegstgeest

604

594

KTS, Voorhout

803

742

1.631

1.585

3.038

2.921

Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
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Naast bovengenoemde leerlingen staan er per 1 oktober 2015 23 zogenaamde VAVOleerlingen bij het Teylingen College ingeschreven (op 1 oktober 2014 26 VAVO-leerlingen).
Deze leerlingen staan weliswaar ingeschreven bij het Teylingen College, maar volgen
onderwijs aan een ROC-instelling. Het gaat om de volgende ROC-instellingen:
ROC-instelling
ROC Leiden
ROC Nova College

01-10-2015

01-10-2014

22

25

1

1

23

26

Treasury management
Het treasurystatuut is in 2010 aangepast aan de huidige wet- en regelgeving hieromtrent
(“Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010”).
Tijdelijk overtollige middelen worden niet belegd, maar op deposito of op een spaarrekening
bij de bank gezet. Er zijn geen middelen voor de lange termijn uitgezet.
De liquiditeit van de stichting is goed. Een current ratio groter dan 1 wordt als ruim
voldoende gekwalificeerd. Ultimo 2015 bedroeg de current ratio van de stichting 1,59. De
verwachte aanzienlijke verslechtering van de liquiditeit als gevolg van de realisatie van de
nieuwbouwplannen is uitgebleven. Het aantrekken van externe financiering is derhalve niet
aan de orde.
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Hoofdstuk 4
A.
A1.

Continuïteitsparagraaf

Gegevensset
Personele bezetting en leerlingenaantallen (stand 31-12, voor de jaren 2016 t/m
2018 zijn prognoses opgenomen)

Op basis van de prognoses van de leerlingenaantallen, opgesteld door de VBS en
geactualiseerd op basis van eigen inschattingen, wordt voor het schooljaar
2016/2017 nog eenmaal een toename verwacht van het aantal leerlingen. Vanaf het
schooljaar 2017/2018 zullen er echter geleidelijk minder leerlingen ingeschreven
staan bij de scholen van Stichting Fioretti Teylingen. De formatie zal zich (moeten)
meebewegen met de verwachte ontwikkeling van de leerlingenaantallen. De
leeftijdsopbouw van het medewerkersbestand en de flexibele schil van tijdelijke
contracten dragen positief bij aan de uitvoerbaarheid van een dergelijke aanpassing.
A2.

Meerjarenbegroting
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In 2016 zal de bij KTS een nieuw bijgebouw worden gerealiseerd ter vervanging van
de oude semipermanente huisvesting. Met dit nieuwe bijgebouw komt tevens
huisvesting beschikbaar voor de symbiose-leerlingen in het kader van Passend
Onderwijs. De gemeente Teylingen, waar de KTS gehuisvest is, betaalt de
investeringskosten van de symbioselokalen. De overige investeringskosten worden
gedragen door de KTS en bekostigd vanuit de doordecentralisatiegelden die de
school ontvangt van de gemeente Teylingen. Sinds 2001 is namelijk een
doordecentralisatie-overeenkomst met de gemeente Teylingen van kracht. Tezamen
met de forse investeringen in ICT verklaart de realisatie van het nieuwe bijgebouw
van de KTS in belangrijke mate de (tijdelijke) dip in de liquide middelen.
De algemene reserve muteert met het resultaat van een boekjaar (zie onderstaande
staat van baten en lasten). Daarnaast wordt de vrijval van de bestemmingsreserve
publiek aan de algemene reserve toegevoegd. Een daling van de bestemmingsreserve
zorgt voor een toename van de algemene reserve.
De bestemmingsreserve publiek omvat de reserve uitgestelde bapo, de reserve jonge
leerkrachten, de reserve kwaliteitsimpuls, de reserve nieuwbouw, de reserve
doordecentralisatie, de reserve huisvesting en de herwaarderingsreserve.
Met de reserve uitgestelde bapo zijn de uitgestelde bapo-rechten van
personeelsleden gedekt. Wanneer personeelsleden die uitgestelde bapo-rechten
aanspreken, worden de bedragen, nodig voor het aanstellen van vervangers, aan deze
reserve onttrokken.
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De reserve jonge leerkrachten is bedoeld om in de komende jaren jonge leerkrachten
te behouden en/of extra jonge leerkrachten aan te trekken. De reserve valt vrij ten
gunste van de algemene reserve in het tempo waarin de scholen een beroep doen op
de in december 2013 verstrekte subsidie.
De reserve 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 kwaliteitsimpuls valt vrij ten gunste van de
algemene reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt afgeschreven op de
betreffende investeringen dan wel in het tempo waarin de scholen een beroep doen
op deze reserve vanuit de exploitatie.
De reserve nieuwbouw is gevormd om een deel van kosten van (inrichting van de)
nieuwbouwprojecten in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout te dekken. De vrijval van
deze reserve is gelijk aan de afschrijving op de betreffende investering in (de
inrichting van) de nieuwe gebouwen.
De reserve doordecentralisatie is gevormd na het beëindigen van de
doordecentralisatie-overeenkomst met de gemeente Lisse per 1 januari 2008. De
reserve bestaat uit niet-bestede middelen van doordecentralisatie en is bedoeld om
een deel van de kosten van nieuwbouw van het Fioretti College Lisse te dekken. De
vrijval van deze reserve is gelijk aan de afschrijving op de betreffende investering in
het nieuwe schoolgebouw. Vanaf 2016 worden ook de doordecentralisatiegelden
welke worden ontvangen van de gemeente Teylingen middels de resultaatverdeling
toegevoegd aan de reserve doordecentralisatie (gecorrigeerd voor de bedragen die
ook door de KTS uit de doordecentralisatievergoeding dienen te worden bekostigd
zoals de OZB, brandverzekering, afschrijvings- en rentekosten van de gebouwen en
de huur van het sportveld).
Vanaf 2015 is de lumpsum opgehoogd door de overheveling van huisvestingsgelden
vanuit het Gemeentefonds naar het onderwijs. In de betreffende regeling van het
Ministerie van OCW is aangegeven dat het gaat om extra middelen voor het primaire
onderwijsproces. Bij de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen van het Fioretti
College Hillegom, het Fioretti College Lisse en Leeuwenhorst heeft de Stichting echter
substantieel financieel bijgedragen om deze huisvesting mogelijk te maken. Om ook
in de toekomst adequate huisvesting voor de scholen te realiseren wordt daarom
overwogen een deel van de overgehevelde middelen opzij te zetten in een nieuwe
bestemmingsreserve huisvesting. Het beleid ten aanzien van de (her)bestemming van
deze overgehevelde middelen moet nog wel nader worden geformuleerd door de
directie van de Stichting. Op voorhand is in 2015 via de resultaatverdeling het
volledige bedrag van de overgehevelde middelen aan deze reserve toegevoegd.
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De herwaarderingsreserve is in 1998 ontstaan als gevolg van de herwaardering van
de ultimo 1997 aanwezige inventaris. De vrijval van deze reserve is gelijk aan de
afschrijving op de onderliggende inventaris.
De onderhoudsvoorziening is voldoende om een tienjarenonderhoudsplan uit te
voeren. Aan de onderhoudsvoorziening ligt het door Bouwdiensten Lisse opgestelde
meerjarenonderhoudsplan uit 2015 ten grondslag. Dit plan is door de afdeling
bedrijfsvoering van de stichting in 2016 geactualiseerd. In de tweede helft van 2016
zullen nieuwe meerjarenonderhoudsrapporten worden opgesteld voor alle scholen
van Stichting Fioretti Teylingen.
Met de voorziening spaarverlof zijn de berekende verplichting inzake het spaarverlof
volledig gedekt.
In 2014 zijn werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs een nieuwe CAO
overeengekomen, de CAO VO 2014/2015. Deze CAO 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. Dit
individuele keuzebudget biedt medewerkers de mogelijkheid om een spaartegoed op
te bouwen dat later tot opname van (doorbetaald) verlof zal leiden. De voorziening
LPB sparen dekt de berekende verplichting inzake de gespaarde verlofuren volledig.
De voorziening uitgestelde beloningen is opgenomen om het recht op opgebouwde
jubileumgratificaties, bij een 25-jarig en/of 40-jarig dienstverband, af te dekken. De
voorziening uitgestelde beloningen dekt de berekende verplichting inzake deze
personeelsjubilea.
De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van de personele lasten van
medewerkers die langer dan één jaar 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.
Stichting Fioretti Teylingen is sinds 1 juli 2007 ook eigenrisicodrager voor de WGA
(Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Als een medewerker na 2 jaar ziekte
in aanmerking komt voor een WGA-uitkering dan is de stichting verplicht om deze
uitkering de eerste 10 jaar te betalen. Na 10 jaar neemt UWV deze verplichting over.
De voorziening WGA-uitkeringen dekt de te verwachten WGA-uitkeringslasten.
De langlopende schulden betreffen leningen van de gemeenten Hillegom en Lisse in
het kader van gerealiseerde nieuwbouwprojecten. Deze leningen worden in de
komende jaren volgens een vooraf vastgelegd schema afgelost.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring d.d.:
20 juni 2016

Bestuursverslag 2015

Pagina 52 van 102

Tot en met het schooljaar 2016/2017 zal het aantal leerlingen, ingeschreven bij het
Fioretti College en het Teylingen College, nog verder groeien. Dit leidt tot hogere
rijksbijdragen en hogere lasten zoals personeelslasten en leermiddelen. Daarna zet
zich geleidelijk een daling in met een parallelle ontwikkeling van de eerder genoemde
baten en lasten.
Het resultaat voor de jaren 2017 en 2018 verbetert sterk doordat onder andere de
subsidie Prestatiebox VO vanaf 2017 fors hoger zal uitvallen doordat het Ministerie
van OCW hier meer middelen voor beschikbaar stelt (+ € 427.400). Daarnaast is
geprognosticeerd dat vanaf het schooljaar 2017/2018 het aantal leerlingen dat
onderwijs volgt bij de Stichting zal gaan dalen. Door de bekostiging op jaarbasis
blijven de baten dan een aantal maanden hoger dan past bij het leerlingenaantal
(groei van het aantal leerlingen leidt tot voorfinanciering, krimp tot een tijdelijk
overschot aan middelen). Over de inzet van de extra middelen die vanuit de subsidie
Prestatiebox VO beschikbaar komen zal voorafgaand aan het opstellen van de
begroting 2017 nog nader beleid worden geformuleerd.
Na de realisatie in 2015 van drie extra permanente lokalen is de huisvesting van het
Fioretti College Hillegom op orde. In 2016 worden nog wel de aanhoudende
problemen met de luchtbehandelingsinstallatie van het hoofdgebouw aangepakt.
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In 2015 is de aanvullende huisvesting van het Fioretti College Lisse in gebruik
genomen. Na de ingebruikname van het Paviljoen is gebleken dat het trappenhuis van
dit pand over onvoldoende capaciteit beschikt om de leerlingstromen adequaat te
verwerken. In 2016 of 2017 wordt daarom een extra trappenhuis bij het Paviljoen
gerealiseerd.
Bij de KTS wordt in 2016 een nieuw bijgebouw neergezet in het kader van de
(her)huisvesting van leerlingen. Deze (her)huisvesting hangt samen met
onderwijskundige ontwikkelingen als Passend Onderwijs en de sterke groei van het
aantal leerlingen. De KTS heeft sinds 2001 een doordecentralisatie-overeenkomst
met de gemeente Teylingen. De aanpassing/uitbreiding van de huisvesting wordt
grotendeels uit deze middelen bekostigd. Daarnaast draagt de gemeente Teylingen
€ 500.000 bij voor de vijf lokalen die bedoeld zijn voor het verzorgen van het
onderwijs aan de symbiose-klassen in het kader van Passend Onderwijs.
Voor de locatie Leeuwenhorst worden inmiddels gesprekken gevoerd met de
gemeente Noordwijkerhout zodat stappen kunnen worden ondernemen om de
huisvesting de komende jaren definitief op orde te krijgen. Dit zal samen moeten
gaan met een inkrimping van het aantal leerlingen. Met de gemeente
Noordwijkerhout is afgesproken om op termijn maximaal 1.450 leerlingen te
huisvesten op deze locatie. Het streven is erop gericht de permanente huisvesting
met ingang van het schooljaar 2016/2017 in gebruik te kunnen nemen.
Stichting Fioretti Teylingen heeft alleen een doordecentralisatie-overeenkomst met
de gemeente Teylingen. Er bestaan geen concrete plannen om dergelijke
overeenkomsten met andere gemeenten af te sluiten.
In 2016 dienen nieuwe meerjarenonderhoudsplannen voor de schoolgebouwen te
worden opgesteld. De inhoud en kwaliteit van de plannen die in 2015 zijn opgesteld
door een extern bureau zijn te mager om hier de gebruikelijke 3 jaar mee voort te
kunnen. Deze plannen bleken teveel informatie te bevatten betreffende het dagelijks
onderhoud en waren niet volledig ten aanzien van het groot onderhoud op de langere
termijn. Daarnaast bleken de sheets rekenkundige onvolkomenheden te bevatten. De
plannen zijn door de afdeling bedrijfsvoering zorgvuldig doorgenomen en waar nodig
aangepast en aangevuld op basis van informatie van de facilitaire managers van de
locaties. Dit heeft geresulteerd in een (tijdelijk) MJOP. Het proces van totstandkoming
en oplevering van de nieuwe meerjarenonderhoudsplannen is een punt van aandacht
voor directie en de afdeling bedrijfsvoering.
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De rol van ICT binnen het onderwijs wordt steeds groter. De opkomst en introductie
van ICT-toepassingen in leerprocessen vereist de komende jaren wederom de nodige
investeringen. In 2016 zal op alle scholen van de Stichting hoogwaardig wifi worden
uitgerold. Dit biedt de ruimte aan grootschalig gebruik van digitale leer- en hulpmiddelen door leerlingen en medewerkers binnen het concept ‘choose your own
device’.
Een formatie die kan worden afgestemd op de omvang en samenstelling van de
leerlingenpopulatie is de basis voor een gezonde financiële situatie. De loonkosten
vormen immers de belangrijkste kostenpost voor Stichting Fioretti Teylingen.
Wanneer het aantal leerlingen groeit ligt uitbreiding van de formatie in de lijn der
verwachting. Deze uitbreiding zal zich in hoofdzaak toespitsen op de categorie
onderwijzend personeel. Krimpt het aantal leerlingen echter, dan zal dit ook
weerspiegeld moeten worden in de formatie. De leeftijdsopbouw van het huidige
medewerkersbestand en de flexibele schil aan tijdelijke contracten bieden op dit
moment voldoende mogelijkheden om de formatie-inzet te verlagen bij een dalend
aantal leerlingen.

De (geprognosticeerde) kengetallen laten zien dat Stichting Fioretti Teylingen
financieel gezond en stabiel is.
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B.

Overige rapportages

B1.

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Stichting Fioretti Teylingen heeft aandacht voor (het managen van) risico’s waar zij
mee geconfronteerd wordt of kan worden.
Periodiek wordt een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) opgesteld door derden.
In 2011 en 2012 is door de Rabobank - afdeling Corporate Insurance - een
inventarisatie van risico’s gemaakt. Deze inventarisatie, waarbij onder meer
interviews zijn afgenomen met de schooldirecteuren en de manager bedrijfsvoering
van de Stichting, heeft geresulteerd in een risicoanalyserapport. Dit rapport is in
2015 geheel geactualiseerd en aangevuld door de afdeling bedrijfsvoering. Daarbij
zijn diverse risico’s gedefinieerd en beoordeeld, en is aangegeven welke beheersmaatregelen er mogelijk zijn. De risico’s zijn onderverdeeld in verzekeringstechnische risico’s, materiële risico’s, personele risico’s en overige risico’s.
Interne risicobeheersing en –controle wordt verder in belangrijke mate geëffectueerd
door functiescheiding, procedures, werkbeschrijvingen, automatisering van
processen, etc. Een adequate beschrijving van de administratieve organisatie en
interne controle is echter nog niet op orde. Door een te krappe bezetting van de
afdeling bedrijfsvoering komt de schriftelijke vastlegging van de belangrijkste
bedrijfsprocessen, procedures en interne controles niet goed van de grond. Om e.e.a.
te realiseren is extra formatie nodig. Bij het opstellen van het formatieplan
2016/2017 zal rekening worden gehouden met uitbreiding van de formatie om de
vastlegging daadwerkelijk te faciliteren. Het is de bedoeling om de beschrijvingen
eind 2017 op orde te hebben. Niettemin acht de Stichting de praktische toepassing
van interne risicobeheersing en de controle daarop belangrijker dan de schriftelijke
vastlegging van het achterliggende systeem.
Voor 2016 staat de digitalisering van de werkstromen van de inkoopfacturen op de
planning. Ook AFAS InSite, het intranet dat ervoor zorgt dat directie en medewerkers
essentiële informatie gemakkelijk kunnen vinden, zal verder worden ontwikkeld.

B2.

Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De grootste bron van inkomsten voor de Stichting wordt gevormd door de subsidies
van het ministerie van OCW. In hoeverre verschillende subsidies beschikbaar worden
gesteld of beschikbaar zullen blijven is vooraf vaak niet (geheel) duidelijk. En
wanneer onduidelijk is hoe bepaalde vergoedingen en/of geldstromen vanuit de
overheid zich zullen ontwikkelen, moeten bij het opstellen van de begroting
aannames worden gedaan over de ontwikkeling van bijvoorbeeld prijscompensaties,
de dekking van toenemende loonkosten en dergelijke. Dit geeft onzekerheid
bij het
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afwijkt van de aannames kan aanpassing van plannen gedurende het jaar
noodzakelijk zijn.
Naar het zich nu laat aanzien zal per 1 januari 2018 de bekostigingssystematiek
wijzigen. Welke financiële gevolgen dit heeft voor de Stichting is nog niet bekend en
dat vormt daarmee een belangrijke onzekerheid voor de organisatie. Zodra
inhoudelijk meer duidelijk is over de nieuwe bekostigingssystematiek zullen de
financiële consequenties ervan worden doorgerekend en zal de Stichting, indien
noodzakelijk, haar exploitatie hier op aanpassen.
De materiële bekostiging binnen het voortgezet onderwijs is grotendeels gebaseerd
op oude formules en aannames van herinvesteringen. De afgelopen jaren is er veel
gebeurd op met name ICT-gebied. Zo zijn de krijtjesborden vervangen door digitale
schoolborden. Maar een krijtjesbord is aanmerkelijk goedkoper dan een digitaal
schoolbord en gaat veel langer mee. Dit komt niet tot uitdrukking in extra
bekostiging. Daarnaast worden schoolgebouwen veel meer dan in het verleden
voorzien van allerhande installaties en apparatuur om de veiligheid en het comfort op
een acceptabel niveau te krijgen en te houden. Ook dit heeft niet geleid tot extra
bekostiging Voor de leermiddelen gaat dit eveneens op. De digitalisering neemt
steeds grotere vormen aan, maar bestaat vooralsnog naast de conventionele
middelen zoals de papieren leer- en werkboeken. Het risico van achterblijvende
bekostiging is niet eenvoudig te ondervangen. De kosten zijn onderdeel van de
materiële exploitatie en zullen een plaats moeten krijgen binnen een sluitende
begroting.
Na het invoeren van de lumpsumbekostiging (1 augustus 1996) bleek dat tussen de
werkelijke kosten van een personeelslid en de bekostiging ervan een behoorlijke
buffer zat. Hiermee konden allerlei personele risico’s worden opgevangen en konden
tevens tekorten in de materiële sfeer (die er altijd al waren) worden opgevangen. De
afgelopen jaren is de balans tussen werkelijke kosten en bekostiging aan het
veranderen. Diverse maatregelen in de kostensfeer (bijvoorbeeld een stijging van de
pensioenpremies toen de dekkingsgraad onvoldoende bleek) werden niet of
onvoldoende gecompenseerd door het Rijk. Het gevolg hiervan is dat de exploitatie
verder onder druk is komen te staan. Dit wordt ondervangen door binnen de
personele uitgaven dekking te vinden, bijvoorbeeld door grotere klassen te formeren
of door aanpassing van de lessentabel.
De ontwikkeling van het leerlingenaantal is ook een risicofactor. Het leerlingenaantal
binnen de Stichting is de afgelopen jaren voortdurend gegroeid. Dit verhoogt de
gebruiksintensiteit van de schoolgebouwen en maakt soms tijdelijke aanvullende
huisvesting noodzakelijk. Maar het vergroot ook de behoefte aan personeel. Tot op
heden is het steeds gelukt om de vacatures in te vullen, maar bij bepaalde vakken is
het soms lastig. Wanneer het leerlingenaantal gaat dalen, naar verwachting
met
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formatief risico met zich mee. In hoeverre kan de formatie “meekrimpen” met de
leerlingendaling? Vooralsnog is binnen de formatie voldoende sprake van natuurlijk
verloop en is er tevens een flexibele schil van voldoende omvang in de vorm van
tijdelijke contracten. Constante monitoring door bestuur en directie is hierbij van
groot belang. De sleutel tot beheersing van dit risico ligt bij het opstellen van de
formatie voor een nieuw cursusjaar. Overigens is er altijd een risico dat er een
knelpunt is op vakgroepniveau, zelfs als er binnen de Stichting sprake is van
voldoende flexibiliteit. De exploitatie van het gebouw kan bij een daling van het
aantal leerlingen ook onder druk komen te staan. Om dit risico te beheersen zullen
plannen moeten worden opgesteld waarin wordt aangegeven wanneer een
gebouw(deel) wordt afgestoten dan wel verhuurd aan externe partijen. Aangezien het
economisch claimrecht van de gebouwen bij de gemeenten berust, dient over het
laatste uiteraard overleg met gemeente(n) te zijn.
De Stichting is sinds 2008 eigenrisicodrager voor WIA (WGA). Hier is uiteraard sprake
van het nemen van een risico. Immers tegenover de uitgespaarde gedifferentieerde
premie kunnen de kosten van afgekeurde (ex)medewerkers komen te staan. Het
beheren van dit risico begint bij het monitoren van en begeleiden bij ziekteverzuim,
teneinde langdurig verzuim met mogelijke permanente arbeidsongeschiktheid te
voorkomen. Uiteraard is een keuring met vaststelling van arbeidsongeschiktheid niet
altijd te voorkomen. Hiervoor dient de Stichting voldoende reserves aan te houden.
Beheer van dit risico vereist ook dat de Stichting regelmatig moet kijken naar de
verhouding tussen de kosten van het eigenrisicodragerschap en de uitgespaarde
premies.
In 2014 is ook gekozen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW-flex. Hierdoor is
de grip op het ziekteverloop van een ex-medewerker beter dan wanneer dit wordt
overgelaten aan het UWV. En het risico niet zelf dragen vertaalt zich uiteindelijk toch
ook in een hogere gedifferentieerde premie.
Met ingang van 2017 zal de Stichting een nieuwe keuze moeten maken om
eigenrisicodrager te zijn voor de WGA en de WGA-flex tezamen of weer terug te
keren naar de publieke verzekering. Om deze beslissing weloverwogen te kunnen
nemen worden in 2016 de voor- en nadelen van het eigenrisicodragerschap opnieuw
onderzocht.
Voor de WW-lasten geldt dat deze voor 25% ten laste van de laatste werkgever
komen. Om het kostenrisico zo laag mogelijk te houden wordt gezocht naar
herplaatsing van gewezen werknemers. Om op deze groep grip te houden is met een
uitzendorganisatie en een aantal andere scholenorganisaties een samenwerking
aangegaan waarbij de betrokkenen weer naar werk worden begeleid. Er wordt geen
ondersteuning in individuele trajecten meer geboden omdat dit in het verleden niet
tot het gewenste resultaat heeft geleid. De overige 75% van de WW-lasten
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zeker nu er krimpregio’s ontstaan. Het is echter zeer wel mogelijk dat deze post een
in verhouding grote omvang aan gaat nemen. De collectieve lasten zullen binnen de
exploitatie opgevangen moeten worden.
De afgelopen jaren zijn de kleinere en oude schoolgebouwen afgestoten ten faveure
van nieuwbouw. Helaas blijkt dat door de intensiteit van het gebruik de veroudering
van nieuwbouw sneller kan gaan dan vooraf gedacht. Dit uit zich in hogere
exploitatielasten. Behoudens het aanspreken van de aannemers/leveranciers om een
beroep te doen op garantie zal de Stichting voor deze kosten zelf de vinger aan de
pols moeten houden. Bij het (laten) opstellen van meerjarenonderhoudsplannen voor
de schoolgebouwen zal ook aandacht moeten worden besteed aan de snellere
veroudering door het intensieve gebruik van de gebouwen en de gevolgen hiervan
voor de onderhoudskosten. Omdat de Stichting werkt met een sluitende begroting,
zullen hogere onderhoudskosten binnen de totale exploitatie moeten worden
opgevangen.
De Stichting loopt altijd het risico dat een bedrijfskritische leverancier problemen
krijgt, bijvoorbeeld de externe ondersteuner van de ICT, de leverancier van het
leerlingenadministratiepakket en de leverancier van de ERP-software. Vooraf kan de
Stichting zich hiertegen niet heel sterk wapenen. Voor alle leveranciers zijn overigens
wel alternatieven. In de tussentijd kan er tijdelijk een probleem zijn.
Een andere onzekerheid betreft de verschillende ontwikkelingen op het gebied van
ICT. De Stichting volgt deze ontwikkelingen nauwgezet, maar het is moeilijk om te
beoordelen welke ontwikkelingen het onderwijs van de toekomst het best zullen
ondersteunen. Aangezien met dergelijke projecten veel geld is gemoeid, is het
essentieel degelijk onderzoek te doen naar de inzetbaarheid en bruikbaarheid ervan
in het onderwijs.
Binnen de Stichting is er ook aandacht voor frauderisico. Fraude kan zich op
verschillende manieren manifesteren en het risico op fraude kan nooit geheel worden
uitgebannen. Maar het frauderisico wordt wel voor een groot deel beperkt door de
volgende genomen maatregelen:


Functiescheiding op verschillende terreinen
Binnen de administratie (financiën, personeel) zijn de registrerende en de
beherende functies gescheiden.
Betalingen kunnen slechts door enkele hiervoor geautoriseerde personen
gereed worden gemaakt. De fiattering vindt vervolgens plaats door twee
andere personen.
Controle op levering van goederen en dienstverlening door parafering van
zowel de ontvanger als de budgetverantwoordelijke.
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Toegang tot diverse systemen is afgeschermd door een rechtenstructuur. Dit
geldt voor zowel het netwerk zelf als voor de gebruikte applicaties, zoals de
leerlingenadministratie.



Toegang tot de systemen vereist het gebruik van een wachtwoord en
gebruikersnaam. Buiten de gebouwen van de Stichting is voor de belangrijkste
applicaties tevens het gebruik van een token noodzakelijk.

Binnen dit kader kan het aangaan van verplichtingen nog worden versterkt door een
verbetering van de bestelprocedure.
B3.

Rapportage Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in het kalenderjaar 2015 vijf maal bijeengekomen. Daarnaast
is er separaat een overleg geweest met het directieteam. Tijdens haar vergaderingen
bespreekt de raad een groot aantal onderwerpen die niet alleen op stichtingsniveau
aandacht behoeven, maar die ook de individuele scholen raken. Daarom vindt de raad
het belangrijk om zich bij tijd en wijle te verdiepen in de gang van zaken binnen de
verschillende scholen. In het licht daarvan heeft Cees Slats, rector van Leeuwenhorst,
een presentatie gegeven over “Talent! op Leeuwenhorst”, waarmee hij een beeld gaf
van de manier waarop zijn school leerlingen uit de bovenbouw met een gevarieerd
programma mogelijkheden biedt om hun talenten te ontwikkelen.
Nadat mevrouw Trudy Kwik eind 2014 had besloten om het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht voortijdig te beëindigen, is mevrouw Kobie Grootendorst als
nieuw lid benoemd. Vanwege haar dienstverband bij DUO heeft ze kennis van de
onderwijswereld. Tevens is zij bij DUO nauw betrokken bij ICT-projecten. Het was
juist deze discipline waar in de werving speciaal naar werd gekeken, ook in relatie tot
de hoge prioriteit die het onderwerp ICT voor de scholen heeft gekregen.
De raad heeft tevens besloten om het lidmaatschap van mevrouw Louky van Dijk met
één jaar te verlengen.
Ook heeft de raad het initiatief genomen om onder leiding van een extern bureau een
evaluatie over haar eigen functioneren te laten uitvoeren. Een van de uitkomsten
daarvan is dat de raad in 2016 een integraal toezichtkader opgesteld wil hebben,
waarvoor externe deskundigheid zal worden ingeroepen.
In 2015 heeft het onderwerp huisvesting wederom de nodige aandacht gevraagd: de
locatie in Hillegom is uitgebreid, in Lisse is een nieuw paviljoen gebouwd, en op de
KTS wordt nieuwbouw voorbereid in het kader van uitbreiding in 2016.
In Leeuwenhorst blijft het, vanwege het groeiende aantal leerlingen, schuiven met de
ruimte en ook daar wordt naar een structurele oplossing gezocht, waarvoor overleg
met de gemeente wordt gevoerd. In de gesprekken over de huisvestingsfaciliteiten
vraagt de wijze waarop de financiering is ingericht altijd onze aandacht, ook ter
voorkoming van mogelijke budgetoverschrijdingen. De praktijk leert overigens dat
alle bouwbudgetten strikt worden aangehouden.

Bestuursverslag 2015

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring d.d.:
20 juni 2016
Pagina 60 van 102

In verschillende vergaderingen heeft de raad zich laten voorlichten over onderwijskundige vraagstukken, zoals de totstandkoming van de formatieplannen en de
kwaliteit van het onderwijs, in het bijzonder als het gaat om de ambities van de
scholen in verhouding tot de rapporten van de inspectie.
De raad was verheugd kennis te kunnen nemen van de aanstelling van een tweetal
nieuwe directeuren voor Fioretti Hillegom en Fioretti Lisse, respectievelijk de heer
Marc van Buuren en mevrouw Astrid Buijs. In juni heeft de raad in informele sfeer
afscheid genomen van hun voorgangers, die met pensioen zijn gegaan: de heer Johan
Copier (Lisse) en mevrouw Constance Clignett (Hillegom).
Na een consultatie van het directieteam heeft de raad positief gereageerd op het
verzoek van de algemeen directeur/bestuurder, de heer Chris Kool, om zijn
dienstverband na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd met één jaar te
verlengen.
ICT was een belangrijk en vaak terugkerend onderwerp op de agenda. Al vroeg in het
jaar heeft de raad Expanding Visions uitgenodigd om hun bevindingen te presenteren
met betrekking tot het opstellen van een ICT plan voor de stichting. Door hen zijn de
knelpunten vastgesteld, is een visie geformuleerd en een roadmap opgesteld voor de
te nemen vervolgstappen. De relatie van de roadmap met het schoolplan werd door
de raad gemist en om die reden is de algemeen directeur geadviseerd organisaties
met meer kennis van de onderwijswereld (o.a. Kennisnet) te consulteren. In het
overleg met het directieteam kreeg ICT ook veel aandacht, in het bijzonder in relatie
tot het ontwikkelen van een strategische visie en de wijze waarop dit traject binnen
de stichting georganiseerd wordt.
De begroting en de jaarrekening zijn door de raad behandeld en geaccordeerd,
evenals het schoolplan. Daarnaast heeft de raad zich laten informeren over de
activiteiten op het gebied van het personeel en wat op dat terrein de strategische
doelen van de stichting zijn. Tevens is de directie verzocht om een risicoanalyse op te
stellen, die te zijner tijd onderdeel uit moet maken van het toezichtkader. De raad
heeft na een prettige en constructieve samenwerking afscheid genomen van het
accountantskantoor PWC dat plaats heeft gemaakt voor Deloitte.
De stichting is een financieel gezonde organisatie en mede gelet op de eindexamenresultaten en de aanwas van nieuwe leerlingen staan alle scholen behorende tot de
stichting er ijzersterk voor.
Zij voorzien met hun gedifferentieerd onderwijsaanbod in een duidelijke behoefte bij
leerlingen en ook de kwaliteit van het gebodene is van een hoog niveau.
Namens de raad spreek ik daarvoor mijn waardering uit aan de Algemeen Directeur,
het directieteam, de GMR, de leraren en alle andere medewerkers van Stichting
Fioretti Teylingen.
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Een speciaal woord van dank richt ik tot de directiesecretaresse mevrouw Marina
Seerden en de controller, de heer Marko de Haas voor hun niet aflatende
ondersteuning van de raad bij de uitvoering van onze werkzaamheden.
Onderstaand een overzicht van de nevenfuncties en andere informatie betreffende de
leden van de RvT.
Henk Westerhof
Voorzitter Raad van Toezicht

Overzicht leden Raad van Toezicht in 2015
Naam

Functie

Commissie

Nevenfunctie

Datum
benoeming

Dhr. M.

Lid RvT

Auditcommissie

Bogerd



Directeur/bestuurder Habeko Wonen;

Nov. 2011.



Penningmeester Directeurenkring kleine

2e termijn

corporaties Zuid-Holland

m.i.v.

Voorzitter VVE Pr. Amaliastraat te

Nov. 2015



Benthuizen;


Voorzitter VVE ’t Regthuys te
Hazerswoude-Dorp;



Lid Raad van Toezicht Stichting
Protestant Christelijke Basis Onderwijs te
Leiderdorp.

Dhr. P.

Vice

Remuneratie-

Bronstring

Voorzitter

commissie



RvT


lid college van bestuur Jong Leren,

Nov. 2011.

stichting voor confessioneel

2e termijn

basisonderwijs;

m.i.v.

lid bestuur stichting

Nov. 2015

onderwijsverzamelgebouw De Golf;


lid raad van toezicht stichting brede
scholen Haarlemmermeer.

Mevr. L. van

Lid RvT

Dijk

Office Manager en P&O Manager bij Zorggroep

Nov. 2011.

Haarlemmermeer Ketenzorg.

Per nov.
2015,
1 jaar
herbenoemd

Mevr. K.
Grootendorst

Lid RvT

Senior adviseur bedrijfsvoering bij de Dienst

Maart 2015

Uitvoering Onderwijs van het ministerie van OCW.
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Dhr. H.

Voorzitter

Auditcommissie en

Westerhof

RvT

remuneratiecommissie





Voorzitter van het Algemeen en Dagelijks

Nov. 2011.

Bestuur Anthos;

2e termijn

Voorzitter van het Bestuur Bloembollen

m.i.v.

van Anthos;

Nov. 2015

Voorzitter van het Bestuur
Boomkwekerijproducten Anthos.



Voorzitter van de Stichting iBulb;



Voorzitter van de Stichting
Promotiefonds Japan;



Voorzitter van de Stichting
Promotiefonds Scandinavië;



Voorzitter van de Stichting
Afzetbevordering Japan;



Voorzitter van de Stichting Keurmerk
Bloembollen Holland;



Voorzitter van het bestuur van iVerde



Voorzitter van de Stichting
Afzetbevordering USA/Canada;



Vice voorzitter van de Raad voor de
Boomkwekerij;



Vice voorzitter van het Bestuur van
Nederlands Centrum voor
Handelsbevordering;



Vice voorzitter van het Algemeen en
Dagelijks Bestuur van de
Bloembollenkeuringsdienst;



Lid van het Bestuur van Naktuinbouw;



Lid van het Bestuur
Boomkwekerijproducten van
Naktuinbouw;



Lid van het Bestuur van Greenport
Holland;



Lid van het Bestuur van de Nederlandse
Tuinbouwraad;



Lid van het Algemeen Bestuur van
Holland Horti International;



Voorzitter van het Bestuur van de
Stichting Bretels;



Lid van het Algemeen Bestuur van VNONCW.
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Jaarrekening 2015 Stichting Fioretti Teylingen

A1

Grondslagen voor de jaarrekening

1

Algemeen
De jaarrekening is in opdracht van het College van Bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen opgesteld door de afdeling bedrijfsvoering
en gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V.

2

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing
op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat Stichting Fioretti Teylingen
zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Er zijn in 2015 geen stelsel- en schattingswijzigingen toegepast.
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.
Beleidsregels toepassing WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

3

Waardering van de activa en passiva
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij anders is vermeld.

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen op
basis van de economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten onder aftrek van lineaire
afschrijvingen op basis van de economische levensduur.
De drempel voor het activeren van vaste activa bedraagt € 1.250.
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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 vanaf 2004 de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages aan:
• Gebouwen / verbouwingen: 2% tot 10%
• Meubilair en inrichting: 10%
• Machines en installaties: 10%
• Audiovisuele middelen: 20%
• Hard- en software: 25%
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De dotatie aan
deze voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

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

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

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en de herwaarderingsreserve.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het College van Bestuur is aangebracht.
Stichting Fioretti Teylingen kent de volgende bestemmingsreserves: de reserve uitgestelde bapo, de reserve jonge leerkrachten, de
reserve kwaliteitsimpuls, de reserve nieuwbouw Hillegom, de reserve nieuwbouw Lisse, de reserve nieuwbouw Leeuwenhorst, de reserve
doordecentralisatie Lisse en de reserve huisvesting.

Reserve uitgestelde bapo
Met de reserve uitgestelde bapo zijn de uitgestelde bapo-rechten van personeelsleden gedekt.

Reserve jonge leerkrachten
De reserve jonge leerkrachten is bedoeld om in de komende jaren jonge leerkrachten te behouden en/of extra jonge leerkrachten aan te
trekken. De reserve valt vrij ten gunste van de algemene reserve in het tempo waarin de scholen een beroep doen op de in december
2013 verstrekte subsidie.

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 hetzelfde tempo als waarin wordt afgeschreven op de betreffende investeringen dan wel in het tempo waarin de scholen een
beroep doen op deze reserve vanuit de exploitatie.

Reserve nieuwbouw Hillegom
De reserve nieuwbouw Hillegom is gevormd om de extra kosten van de inrichting van het nieuwe schoolgebouw van het Fioretti College
Hillegom te dekken. Het gebouw is ultimo 2012 in gebruik genomen. De reserve nieuwbouw Hillegom valt vrij ten gunste van de
algemene reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan de afschrijving op de betreffende investering in de inrichting van het schoolgebouw.

Reserve nieuwbouw Lisse
De reserve nieuwbouw Lisse is gevormd om de extra kosten van de inrichting van het nieuwe schoolgebouw van het Fioretti College
Lisse te dekken. Dit gebouw is in september 2013 in gebruik genomen. De reserve nieuwbouw Lisse valt vrij ten gunste van de algemene
reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan de afschrijving op de betreffende investering in de inrichting van het schoolgebouw.

Reserve nieuwbouw Leeuwenhorst

B.V.
De reserve nieuwbouw Leeuwenhorst is gevormd in 2004 teneinde de nieuwbouw van Leeuwenhorst teDeloitte
realiseren. Accountants
Het nieuwe
schoolgebouw is in 2006 in gebruik genomen. De reserve nieuwbouw Leeuwenhorst valt vrij ten gunste
van
de
algemene
reserve,
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Reserve doordecentralisatie Lisse
In het kader van de doordecentralisatie met de gemeente Lisse is een bestemmingsreserve opgenomen. De doordecentralisatieovereenkomst is per 1 januari 2008 beëindigd. De betreffende reserve zal worden ingezet ten behoeve van de gerealiseerde nieuwbouw
van het Fioretti College Lisse.

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 bestemmingsreserve huisvesting gevormd. Het beleid ten aanzien van de
(her)bestemming van deze reserve moet nog nader worden geformuleerd. Hierop vooruitlopend is in 2015 via de resultaatverdeling het
volledige bedrag van de overgehevelde middelen aan deze reserve toegevoegd.
De herwaarderingsreserve is in 1998 ontstaan als gevolg van de herwaardering van de ultimo 1997 aanwezige inventaris en valt vrij ten
gunste van de algemene reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan de afschrijving op de betreffende inventaris.
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 nominale 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.
Onder de voorzieningen zijn thans opgenomen de onderhoudsvoorziening, de voorziening spaarverlof, de voorziening LPB sparen, de
voorziening uitgestelde beloningen en de voorziening langdurig zieken.
De onderhoudsvoorziening is bedoeld om de kosten van gepland meerjaren groot onderhoud te dekken. De kosten van periodiek groot
onderhoud worden daardoor gelijkmatig verdeeld over een aantal boekjaren. Aan de onderhoudsvoorziening ligt het door Bouwdiensten
Lisse opgestelde meerjarenonderhoudsplan uit 2015 ten grondslag. Dit plan is door de afdeling bedrijfsvoering van de stichting in 2016
geactualiseerd.
De voorziening spaarverlof is bedoeld om het recht op niet opgenomen spaarverlof van personeelsleden te dekken.
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 voorziening uitgestelde beloningen is opgenomen om het recht op opgebouwde jubileumgratificaties bij een 25-jarig en/of 40-jarig
dienstverband af te dekken.
De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van de personele lasten van medewerkers die langer dan één jaar 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 voorziening WGA-uitkeringen is gevormd ter dekking van de toekomstige WGA-uitkeringslasten van (ex-)medewerkers die een WGAuitkering 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.
Bij de voorziening uitgestelde beloningen is rekening gehouden met een disconteringsvoet van 1,4%.

Schulden
Schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

4

Bepaling van het saldo van baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar worden in acht
genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Deloitte Accountants B.V.
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Rijksbijdragen OCW
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder
verrekeningsclausule) worden volledig als bate in de staat van baten en lasten verwerkt in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule
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 verrekeningsclausule) 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. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen
op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn
gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 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.

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 bedrijfstakpensioenfonds ABP verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing. Stichting Fioretti Teylingen
betaalt op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling
van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een
terugstorting 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 2015
97,2% (2014: 101,1%).

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en
passiva.

5

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

Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring d.d.:
20 juni 2016

Grondslagen voor de jaarrekening

- 70 -

Jaarrekening 2015 Stichting Fioretti Teylingen

A2

1

Balans per 31 december 2015

0,00

0,00

(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2015
€

31 december 2014
€

6.636.393
4.985.226

6.134.313
5.292.747

Vaste activa
1.2
1.2.1
1.2.2

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Totaal vaste activa

11.621.619
11.621.619

11.427.060
11.427.060

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.4
1.5.5
1.5.6

Vorderingen
Debiteuren
Ministerie van OCW
Deelnemers/cursisten
Overige vorderingen
Overlopende activa

1.7

Liquide middelen

10.338.857

9.276.568

Totaal vlottende activa

12.689.083

11.591.236

24.310.702

23.018.296

Totaal activa

61.957
808
244.540
199.280
1.843.641

2.350.226

160.116
14.867
228.992
346.214
1.564.479

2.314.668
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2

Passiva

2.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve

31 december 2015
€

31 december 2014
€

6.998.057
3.697.954
29.945

6.459.208
3.549.123
35.134

Totaal eigen vermogen

10.725.956

2.4
2.4.1
2.4.3

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Personele voorzieningen

1.670.635
1.766.836

2.5
2.5.4

Langlopende schulden
Overige langlopende schulden

2.151.285

2.6
2.6.1
2.6.3
2.6.4
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Crediteuren
Ministerie van OCW
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

316.473
1.075.559
1.160.734
1.634.996
410.705
1.258.087
2.139.436

Totaal passiva

10.725.956

3.437.471

2.151.285

7.995.990

24.310.702

10.043.465
10.043.465

1.521.973
1.475.073

2.467.758

313.022
631.068
1.227.928
1.501.377
453.154
1.476.928
1.906.550

2.997.046

2.467.758

7.510.027

23.018.296
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A3

Staat van baten en lasten 2015

Realisatie 2015
€
3
3.1
3.2
3.5

Baten
(Rijks)bijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten

42.080.458
357.839
3.689.860

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

35.952.698
1.619.308
2.283.956
5.671.858

Saldo baten en lasten
5

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Saldo van baten en lasten

46.128.157

45.527.820

Begroting 2015
€
41.307.500
364.500
2.832.400

35.094.100
2.062.000
2.475.700
5.380.000

44.504.400

45.011.800

Realisatie 2014
€
39.753.167
378.068
3.372.781

34.078.877
1.636.118
2.430.903
5.339.715

43.504.016

43.485.613

600.337

-507.400

18.403

82.154

99.900

92.857

682.491

-407.500

111.260

682.491

-407.500

111.260
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A4

Kasstroomoverzicht 2015

0,00

2015
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen (4.2)
Mutaties voorzieningen (2.4)

Mutaties werkkapitaal:

- Vorderingen (1.5)
- Kortlopende schulden (2.6)

1.619.308
440.425

-35.558
485.963

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden (2.5)

82.154
0

Eindstand liquide middelen

450.405

1.636.118
812.713

662.767
297.769

82.154

-1.813.867

-316.473

-1.813.867

-316.473

94.234
-1.377

960.536

92.857
3.520.627

-1.133.342

-1.038.022

1.062.289

9.276.568
1.062.289

2.448.831

3.427.770

3.192.629

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen (1.7)
Mutatie liquide middelen

2.059.733

18.403

3.110.475

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa (1.2)

2014
€
600.337

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten (5.1)
Rentelasten (5.2)

0,00

-1.133.342

-1.038.022
1.349.263

7.927.305
1.349.263
10.338.857

9.276.568
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A5

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1

Activa
Vaste activa

1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.2

Materiële vaste activa
Verkrijgingsprijs (vervaardigingsprijs)
t/m 2014

Waardeverminderingen
en afschrijvingen t/m
2014

Boekwaarde
31-12-2014

Investeringen
2015

Desinvesteringen
2015

Afschrijvingen
2015

Boekwaarde
31-12-2015

Gehanteerd
afschrijvingspercentage

€

€

€

€

€

€

€

%

Gebouwen en terreinen
Gebouwen
7.222.437
Terreinen
253.740

1.341.864
0

5.880.573
253.740

731.892
0

7.530
0

222.282
0

6.382.653
253.740

7.476.177

1.341.864

6.134.313

731.892

7.530

222.282

6.636.393

Inventaris en
apparatuur

11.202.364

5.909.617

5.292.747

1.089.505

0

1.397.026

4.985.226

Totaal

18.678.541

7.251.481

11.427.060

1.821.397

7.530

1.619.308

11.621.619

Afschrijvingspercentages
Gebouwen / verbouwingen
Meubilair en inrichting
Machines en installaties
Audiovisuele middelen
Hard- en software

t/m 2003
2,38-12,5%
5%
10%
10%
20%

2-10%
0,00%

5-25%

vanaf 2004
2-10%
10%
10%
20%
25%

Twee jaar na de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw van het Fioretti College Lisse is in september 2015 een nieuw
bijgebouw, het Paviljoen, in gebruik genomen. Het Fioretti College Lisse heeft zelf per saldo € 372.349 geïnvesteerd in het Paviljoen,
de overige investering is door de gemeente Lisse voor haar rekening genomen. Aan de realisatie van het hoofdgebouw heeft het
Fioretti College Lisse per saldo € 2.300.000 bijgedragen.
Het schoolgebouw van het Fioretti College Hillegom, opgeleverd eind 2012, is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage
van de school ad € 927.864. De overige investering is door de gemeente Hillegom verzorgd.
Bij Leeuwenhorst in Noordwijkerhout is in 2012 een sciencetoren gebouwd, tegen het bestaande schoolgebouw aan. De gemeente
Noordwijkerhout heeft deze investering geheel gefinancierd, maar om de investering mogelijk te maken betaalt Leeuwenhorst
gedurende 40 jaar wel jaarlijks € 25.000 aan de gemeente Noordwijkerhout als bijdrage in de huisvestingskosten.
In 2009 is een opbouw gerealiseerd op één van de vleugels van het gebouw van de KTS in Voorhout ten behoeve van de huisvesting
van de afdeling bedrijfsvoering van Stichting Fioretti Teylingen. Hierdoor kwamen weer lokalen en docentenwerkplekken beschikbaar
in het schoolgebouw. In 2009 is eveneens een serverruimte gerealiseerd ten behoeve van het ICT-netwerk van Stichting Fioretti
Teylingen.
In augustus 2006 is het huidige schoolgebouw van Leeuwenhorst in gebruik genomen. De gemeente Noordwijkerhout heeft dit
bouwproject grotendeels bekostigd, maar Leeuwenhorst heeft zelf ook geïnvesteerd (€ 2.108.704).
In 2004 is ten behoeve van de nieuwbouw van Duinzigt in Oegstgeest een perceel grond aangekocht. Dit terrein is opgenomen tegen
aanschaffingswaarde.
De boekwaarde van de gebouwen en terreinen is verder als pro memorie op de balans opgenomen. De gebouwen zijn juridisch
eigendom van Stichting Fioretti Teylingen, terwijl de economische eigendom bij de gemeenten Hillegom, Lisse, Oegstgeest, Teylingen
en Noordwijkerhout berust.
Het gebouw van de KTS in Voorhout is verzekerd door Stichting Fioretti Teylingen zelf. De overige gebouwen zijn verzekerd door de
betreffende gemeenten.
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De investeringen in 2015 in inventaris en apparatuur hebben voor een belangrijk deel betrekking op ICT (€ 462.961), de inrichting
van vaklokalen (€ 309.215) en schoolmeubilair (€ 111.187).
Met ingang van 2004 zijn binnen Stichting Fioretti Teylingen de afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa
geharmoniseerd. De wijziging betreft uitsluitend de materiële vaste activa die na 2003 zijn aangeschaft. Voor investeringen tot en met
31 december 2003 gelden de oude percentages.

1.2.1.1

Het totaal in gebouwen geinvesteerde bedrag ad € 731.892 bestaat uit:
Hillegom
20.445 Uitbreiding lokalen
Hillegom
18.989 Aanpassingen lokaal
Hillegom
13.991 Aanpassingen forum
Hillegom
13.688 Diverse bouwkundige aanpassingen
Lisse
372.349 Paviljoen
Lisse
1.815 Aanpassing wc-groepen
KTS
290.615 Uitbreiding centrale hal
731.892

1.2.a

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

1.2.a.1

OZB-waarde gebouwen en terreinen
Hillegom
: Van den Endelaan 5a te Hillegom
Lisse
: Sportlaan 3 te Lisse
: Sportlaan 3a te Lisse (Paviljoen)
Duinzigt
: Wijttenbachweg 23 te Oegstgeest
KTS
: Leidsevaart 4 te Voorhout
Leeuwenhorst
: Langelaan 1 te Noordwijkerhout

1.2.a.2

Verzekerde waarde gebouwen
Hillegom
Lisse
Duinzigt
KTS
Leeuwenhorst

1.5

Vorderingen

1.5.1
1.5.2
1.5.4

Debiteuren
Ministerie van OCW
Deelnemers/cursisten

1.5.5

Overige vorderingen

:
:
:
:
:
:

Van den Endelaan 5a te Hillegom
Sportlaan 3 te Lisse
Sportlaan 3a te Lisse (Paviljoen)
Wijttenbachweg 23 te Oegstgeest
Leidsevaart 4 te Voorhout
Langelaan 1 te Noordwijkerhout

Voorschotten personeel
Voorschotten salaris
Levensloopregeling
Fietsplan personeel
Doorverkoop personeel
Pro memorie
Waarborgsommen
Nieuwbouw gemeente Hillegom
Nieuwbouw gemeente Teylingen
Gemeente Hillegom
Gemeente Lisse
Gemeente Noordwijkerhout
Gemeente Oegstgeest
Belastingdienst
UWV
Sovolho
Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek
Regionaal Platform Rijnstreek
Afrekeningen energiekosten
Bank- en depositorente
Verhuur lokalen/gymzalen
Overig

Toelichting op de balans

Bedrag
€

Peildatum

18.159.000
15.447.000
2.407.000
6.192.000
8.941.000
6.132.000

1-1-2015
1-1-2015
1-1-2015
1-1-2015
1-1-2015
1-1-2015

17.666.000
14.134.798
2.320.000
9.943.300
12.925.400
14.869.308

1-1-2016
1-1-2016
1-1-2016
1-1-2016
1-1-2016
1-1-2016

31-12-2015
€

31-12-2014
€

61.957
808
244.540

160.116
14.867
228.992

2.218
0
5.792
6.108
146
20.213
2.900
0
46.482
6.095
0
1.222
0
13.791
9.786
0
0
0
7.796
58.027
1.025
17.679

992
600
0
16.052
0
20.378
2.900
159
17.050
13.800
57.933
0
25.842
5.639
10.501
17.690
18.958
31.875
34.927
54.039
3.224
13.655
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31-12-2015
€
1.5.6

Overlopende activa

Schoolboeken
Reizen/werkweken
Internationalisering
Contributies
Verzekeringspremies
Software en licenties
VAVO-leerlingen
Overige vooruitbetaalde kosten

Totaal vorderingen

31-12-2014
€

1.041.103
166.798
1.499
8.191
124
130.352
113.006
382.568

969.496
129.235
0
4.679
124
171.741
129.295
159.909

1.843.641

1.564.479

2.350.226

2.314.668

Bij de debiteuren hoeft in 2015, net als in 2014, geen rekening te worden gehouden met mogelijk oninbare posten.
De vordering op het Ministerie van OCW ultimo 2015 heeft betrekking op onterecht verrekende WW-uitkeringslasten. Ook ultimo 2014
was er een vordering op het Ministerie van OCW. Deze had betrekking op onterecht ingehouden subsidie maatschappelijke stage en
bekostiging lesmateriaal, alsmede onterecht niet verrekende correcties op WW-uitkeringslasten.
Bij de vordering op deelnemers/cursisten is rekening gehouden met mogelijk oninbare posten ad € 70.940 (2014: € 71.000).
De post "Nieuwbouw gemeente Teylingen" betreft facturen die betrekking hebben op voorbereidende werkzaamheden inzake het te
realiseren nieuwe bijgebouw van de KTS.
De vordering op de Belastingdienst ultimo 2015 betreft de teruggaaf van omzetbelasting over 2015. De vordering op de
Belastingdienst ultimo 2014 had betrekking op de teruggaaf van omzetbelasting over de jaren 2011 en 2012.
Ultimo 2015 bestaan er geen vorderingen meer op Sovolho, het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek en het Regionaal
Platform Rijnstreek. Ultimo 2014 betrof de vordering op Sovolho toegezegde bijdragen voor projecten als "LeerKracht", "Vissen in
eigen vijver", "Excellentie / VWO plus", en "Versterking gymnasium" . De vordering op het Samenwerkingsverband Duin- en
Bollenstreek betrof toegezegde bijdragen voor de ontwikkelagenda en het schooldeel LGF. De vordering op het Regionaal Platform
Rijnstreek had betrekking op toegezegde bijdragen voor het project "Startende docent".
Onder de overlopende activa zijn onder andere de vooruitbetaalde kosten van schoolboeken opgenomen. De betreffende facturen
hebben betrekking op het schooljaar 2015/2016 maar zijn geheel in 2015 betaald. De kosten van de schoolboeken over de periode
januari tot en met juli 2016 worden als vooruitbetaald aangemerkt.
De post overige vooruitbetaalde kosten bevat ultimo 2015 onder andere een vooruitontvangen factuur voor de bijdrage van het
Fioretti College Hillegom in de stichtingskosten van het schoolgebouw (€ 141.473), een vooruitontvangen factuur voor
bestratingswerkzaamheden bij de KTS (€ 30.250) en een vooruitbetaalde factuur voor huurkosten over 2016 (€ 43.516).
Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.
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1.7

Liquide middelen

1.7.1

Banken

1.7.2

ING NL46INGB0004380876
ING NL75INGB0000572522
ING NL20INGB0679010912
Rabobank NL07RABO0107732882
Rabobank NL95RABO0346908272
Rabobank NL75RABO0357213912
Rabobank NL59RABO0366009966
Rabobank NL73RABO0366041142
Rabobank NL91RABO0376587822
Rabobank NL48RABO3661864912
Rabobank NL14RABO3158769204

Kasmiddelen

Kas Hillegom
Kas Lisse
Kas Uitermeer
Kas Duinzigt
Kas KTS winkel & restaurant
Kas KTS administratie
Kas OOC
Kas Leeuwenhorst
Kruisposten

Totaal liquide middelen

31-12-2015
€

31-12-2014
€

13.402
4.322
12.604
9.655
22.460
8.304
8.710
827.042
18.714
4.400.000
5.000.000

19.576
11.665
103.803
6.344
21.898
12.312
8.898
746.752
32.968
3.300.000
5.000.000

10.325.213

9.264.216

70
3.416
0
145
150
192
0
512
9.159

558
2.994
367
109
150
863
110
823
6.378

13.644

12.352

10.338.857

9.276.568

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare saldi bij de ING en Rabobank alsmede de kasmiddelen.
Ultimo 2015 beschikt Stichting Fioretti Teylingen over een bedrijfsspaarrekening (€ 5.000.000) en een BedrijfsBonusRekening bij de
Rabobank (€ 4.400.000).
Het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquide middelen geschiedt volgens het treasurystatuut van Stichting Fioretti Teylingen. Dit
treasurystatuut is vastgesteld in april 2010.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen
Saldo
31-12-2014

€
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Herwaarderingsreserve
Totaal eigen vermogen

2.1.3

Bestemmingsreserves

Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve

uitgestelde bapo
jonge leerkrachten
kwaliteitsimpuls
nieuwbouw Hillegom
nieuwbouw Lisse
nieuwbouw Leeuwenhorst
doordecentralisatie Lisse
huisvesting

Mutaties
Bestemming
Overige
saldo van
mutaties
baten
2015
en lasten
2015

€

Saldo
31-12-2015

€

€

6.459.208
3.549.123
35.134

538.849
148.831
-5.189

0
0
0

6.998.057
3.697.954
29.945

10.043.465

682.491

0

10.725.956

927.654
343.283
500.000
309.275
122.012
810.875
536.024
0

-293.560
-45.355
0
-56.217
-28.223
-19.500
-11.014
602.700

0
0
0
0
0
0
0
0

634.094
297.928
500.000
253.058
93.789
791.375
525.010
602.700

3.549.123

148.831

0

3.697.954

De algemene reserve wordt gebruikt voor de positieve en negatieve resultaten van het Fioretti College en het Teylingen College.
Verder komt de vrijval van de verschillende bestemmingsreserves ten goede aan de algemene reserve.
Met de reserve uitgestelde bapo zijn de uitgestelde bapo-rechten van personeelsleden gedekt. Het is de verwachting dat nagenoeg
alle personeelsleden de uitgestelde bapo-rechten te zijner tijd zullen aanspreken. De vrijval van de reserve uitgestelde bapo wordt
toegevoegd aan de algemene reserve.
De reserve jonge leerkrachten is bedoeld om in de komende jaren jonge leerkrachten te behouden en/of extra jonge leerkrachten aan
te trekken. De reserve valt vrij ten gunste van de algemene reserve in het tempo waarin de scholen een beroep doen op de in
december 2013 verstrekte subsidie.
De reserve 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 hetzelfde tempo als waarin wordt afgeschreven op de betreffende investeringen dan wel in het tempo waarin de
scholen een beroep doen op deze reserve vanuit de exploitatie.
De reserve nieuwbouw Hillegom en de reserve nieuwbouw Lisse zijn gevormd om de extra kosten van inrichting van de nieuwbouw
van het Fioretti College Hillegom respectievelijk het Fioretti College Lisse te dekken. Deze reserves vallen vrij ten gunste van de
algemene reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt afgeschreven op de betreffende vaste activa.
De reserve nieuwbouw Leeuwenhorst is in 2004 gevormd teneinde de nieuwbouw van de sector Leeuwenhorst van het Teylingen
College te realiseren. Het gebouw is in 2006 in gebruik genomen. De reserve nieuwbouw valt vrij ten gunste van de algemene
reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan de afschrijving op de betreffende investering in het nieuwe gebouw.
Tot 2008 was er sprake van doordoordecentralisatie van huisvestingsgelden door de gemeente Lisse. In dat kader is destijds een
bestemmingsreserve gevormd vanuit de niet bestede middelen van doordecentralisatie. De doordecentralisatie-overeenkomst is per
1 januari 2008 beëindigd. De betreffende reserve is ingezet ten behoeve van de gerealiseerde nieuwbouw van het Fioretti College
Lisse. De reserve doordecentralisatie Lisse valt vrij ten gunste van de algemene reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt
afgeschreven op de betreffende vaste activa.
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 nieuwe bestemmingsreserve huisvesting gevormd. Het beleid ten
aanzien van de (her)bestemming van deze reserve moet nog nader worden geformuleerd. Hierop vooruitlopend is in 2015 via de
resultaatverdeling het volledige bedrag van de overgehevelde middelen aan deze reserve toegevoegd.
De herwaarderingsreserve is in 1998 ontstaan als gevolg van de herwaardering van de ultimo 1997 aanwezige inventaris. Destijds is
2/3 van de herwaardering aangewend als herwaarderingsreserve; 1/3 van de herwaardering is aangewend als egalisatie inventaris.
Door het in werking treden van de nieuwe regels voor de jaarverslaggeving in het onderwijs in 2008 is deze egalisatierekening
Deloitte
gesaldeerd met de herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve valt vrij ten gunste van de algemene
reserve,Accountants
waarbij de vrijval B.V.
gelijk is aan de afschrijving op de betreffende inventaris.
Voor identificatiedoeleinden.
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2.4

Voorzieningen

2.4.1

Onderhoudsvoorziening

2.4.3

Personele voorzieningen

Voorziening spaarverlof
Voorziening LPB sparen
Voorziening uitgestelde beloningen
Voorziening langdurig zieken
Voorziening WGA-uitkeringen

Totaal voorzieningen

Saldo
31-12-2014

Dotaties
2015

Mutaties
Onttrekkingen
2015

Vrijval
2015

Saldo
31-12-2015

€

€

€

€

€

1.521.973

323.215

-174.553

0

1.670.635

281.442
107.975
402.856
86.700
596.100

0
282.042
29.531
46.700
27.152

97.224
0
-72.568
0
-102.872

-12.066
0
0
0
-3.380

366.600
390.017
359.819
133.400
517.000

1.475.073

385.425

-78.216

-15.446

1.766.836

2.997.046

708.640

-252.769

-15.446

3.437.471

Aan de voorziening groot onderhoud liggen meerjarenonderhoudsplannen ten grondslag, die in 2015 door een externe partij zijn
opgesteld. Het management van Stichting Fioretti Teylingen heeft deze meerjarenonderhoudsplannen geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is naar aanleiding van deze evaluatie naar beneden bijgesteld met
€ 50.000. In de huidige dotatie is geen rekening gehouden met onderhoudsprojecten die de horizon van 10 jaar overschrijden: de
huidige meerjarenonderhoudsplannen bevatten voor deze projecten namelijk nog een te beperkte kwantitatieve onderbouwing. In de
tweede helft van 2016 zullen nieuwe meerjarenonderhoudsplannen door een externe partij worden opgesteld voor alle scholen van
Stichting Fioretti Teylingen. Bij het opstellen van de nieuwe plannen zal wel rekening worden gehouden met de kosten van
onderhoudsprojecten die de planhorizon van 10 jaar overschrijden. Dit kan leiden tot een bijstelling van toekomstige dotaties.
De voorziening spaarverlof dekt de berekende verplichting inzake het spaarverlof per 31 december van het boekjaar volledig.
In 2014 zijn werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs een nieuwe CAO overeengekomen, de CAO VO 2014/2015. Deze
CAO 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. Dit individuele keuzebudget biedt
medewerkers de mogelijkheid om een spaartegoed op te bouwen dat later tot opname van (doorbetaald) verlof zal leiden. De
voorziening LPB sparen dekt de berekende verplichting inzake de gespaarde verlofuren per 31 december 2015.
De voorziening uitgestelde beloningen is opgenomen om het recht op opgebouwde jubileumgratificaties, bij een 25-jarig en/of
40-jarig dienstverband, af te dekken. De voorziening uitgestelde beloningen dekt de berekende verplichting inzake de
personeelsjubilea per 31 december 2015 volledig.
De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van de personele lasten van medewerkers die langer dan één jaar 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.
Stichting Fioretti Teylingen is sinds 1 juli 2007 eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Als
een medewerker na 2 jaar ziekte in aanmerking komt voor een WGA-uitkering dan is de stichting verplicht om deze uitkering de
eerste 10 jaar te betalen. Na 10 jaar neemt UWV deze verplichting over. De voorziening WGA-uitkeringen dekt de te verwachten
WGA-uitkeringslasten per 31 december 2015 volledig.
< 1 jaar
Onderhoudsvoorziening
Voorziening spaarverlof
Voorziening LPB sparen
Voorziening uitgestelde beloningen
Voorziening langdurig zieken
Voorziening WGA-uitkeringen

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

580.500
106.920
0
44.487
90.200
92.000

722.987
73.700
390.017
146.402
43.200
292.300

367.148
185.980
0
168.930
0
132.700

1.670.635
366.600
390.017
359.819
133.400
517.000

914.107

1.668.606

854.758

3.437.471
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2.5

2.5.4

Langlopende schulden

Overige langlopende schulden

Gemeente Hillegom
Gemeente Lisse

Naar kortlopende schulden

Totaal langlopende schulden

Lening

Bedrag lening
31-12-2014

Aangegane
leningen o/g
2015

Aflossingen
2015

Bedrag lening
31-12-2015

Rente
percentage

€

€

€

€

%

1.205.780
1.575.000

0
0

138.022
175.000

1.067.758
1.400.000

2.780.780

0

313.022

2.467.758

313.022

316.473

2.467.758

2.151.285

2.467.758

2.151.285

Resterende
looptijd in
jaren

0,00%
0,00%

7,0
8,0

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 Fioretticollege Hillegom uiteindelijk een bedrag ad
€ 1.471.808 in 10 jaar tijd. De eerste aflossing vond plaats in 2013.
Met de gemeente Lisse is overeengekomen dat het Fioretti College Lisse € 2.300.000 bijdraagt aan de algehele stichtingskosten van
het nieuwe schoolgebouw. In 2014, het eerste jaar van aflossing, werd € 550.000 terugbetaald, overeenkomstig de omvang van de
reserve doordecentralisatie Lisse. Daarnaast werd in 2014 gestart met het terugbetalen van de overige € 1.750.000. Dit bedrag wordt
terugbetaald in 10 jaarlijkse termijnen ad € 175.000.
Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de
kortlopende schulden.
< 1 jaar
Gemeente Hillegom
Gemeente Lisse

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

0
0

602.156
700.000

324.129
525.000

926.285
1.225.000

0

1.302.156

849.129

2.151.285
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2.6

Kortlopende schulden

2.6.1
2.6.3
2.6.4
2.6.6
2.6.7

Kredietinstellingen
Crediteuren
Ministerie van OCW, geoormerkte subsidies
Ministerie van OCW, niet-geoormerkte subsidies
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen

2.6.8

Overige kortlopende schulden

2.6.9

ROSRijnland
ROSRijnland academische opleidingsschool
Regionaal Platform Rijnstreek
Te betalen salaris
Personeelsfondsen
Rekening-courant Ex-Fiori
Accountant
Kosten Raad van Toezicht
Personeelskosten / werkzaamheden derden
Uitkeringslasten
Schoonmaak en onderhoud huisvesting (exploitatie)
Porti en telefoonkosten
Kopieerkosten
Overig

Overlopende passiva

Vakantie-uitkering personeel
Verlofdagen personeel
Bindingstoelage personeel
Vooruitgefactureerde deelnemersbijdragen
Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek
ROSRijnland
Europees Platform
Vooruitontvangen bedragen

Totaal kortlopende schulden

31-12-2015
€

31-12-2014
€

316.473
1.075.559
156.783
1.003.951
1.634.996
410.705

313.022
631.068
132.001
1.095.927
1.501.377
453.154

353.030
214.070
402.460
25.841
22.576
1.213
24.906
5.500
38.948
47.544
301
2.996
24.438
94.264

257.880
159.699
747.048
7.316
24.149
1.354
18.090
17.404
39.114
100.886
17
3.412
23.803
76.756

1.258.087

1.476.928

1.212.364
87.888
107.873
604.416
0
28.570
7.347
90.978

1.139.121
0
103.123
572.461
36.485
25.090
17.128
13.142

2.139.436

1.906.550

7.995.990

7.510.027

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar.
De kortlopende schuld aan het Ministerie van OCW uit hoofde van geoormerkte subsidies bestaat uit gedeeltelijk terug te betalen
subsidies zij-instromer en studieverlof (respectievelijk € 17.043 en € 5.044), nog niet bestede subsidies studieverlof (€ 64.869) en nog
niet bestede subsidies in het kader van het convenant bestrijding vroegtijdig schoolverlaten (€ 69.827). Zie voor een nadere
specificatie het overzicht geoormerkte subsidies OCW (RJ 660, model G) op bladzijde 33.
De loonkosten betreffen de reservering voor de vakantie-uitkering van het personeel over de maanden juni tot en met december per
ultimo boekjaar en de reservering voor de bindingstoelage over de maanden september tot en met december. Deze reserveringen zijn
inclusief een opslag voor werkgeverslasten.
De verplichting uit hoofde van de gereserveerde vakantie-uitkering is ultimo 2015 hoger dan ultimo 2014 vanwege de stijging van de
brutosalarissen in 2015 en de uitbreiding van de formatie met ingang van het schooljaar 2015/2016.
In 2015 is voor het eerst de verplichting aan het personeel uit hoofde van het saldo verlofdagen ultimo 2015 opgenomen.
De toename van de vooruitgefactureerde deelnemersbijdragen hangt vooral samen met de groei van het aantal leerlingen.
In 2015 heeft de gemeente Teylingen € 83.347 aan de KTS overgemaakt ten behoeve van de aanleg van tijdelijke
parkeervoorzieningen in verband met de aanstaande nieuwbouw. Het betreft de verkoopopbrengst van een stuk grond dat in gebruik
was bij de KTS, maar dat de provincie Zuid-Holland nodig had ten behoeve van de reconstructie van de nabijgelegen Nagelbrug. Het
stuk grond is door Stichting Fioretti Teylingen eerst aan de gemeente Teylingen overgedragen, vanwege het economisch claimrecht,
en daarna door de gemeente Teylingen aan de provincie Zuid-Holland verkocht. Het bedrag dat van de gemeente Teylingen is
ontvangen wordt als investeringssubsidie afgetrokken van de aanlegkosten van de tijdelijke parkeervoorzieningen. Omdat de aanleg
pas in januari 2016 is gerealiseerd, is het bedrag als vooruitontvangen op de balans opgenomen.
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A6

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

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 - sector Leeuwenhorst).
De overeenkomst met de gemeente Noordwijkerhout is op 1 januari 2013 ingegaan.
Gebruik glasvezelnetwerk, tot 15 oktober 2022; jaarlast circa € 151.000 (Stichting Fioretti Teylingen).
De overeenkomst met Eurofiber is op 22 maart 2012 voortgezet.
Huur en afname print- en kopieervoorzieningen, tot 31 augustus 2017; jaarlast circa € 70.000 (Stichting Fioretti Teylingen).
De overeenkomst met Ricoh is op 1 september 2011 ingegaan en bevat een optie tot verlenging met 1 jaar tot 31 augustus 2017. Deze
optie is gelicht.
< 1 jaar
Bijdrage sciencevleugel
Gebruik glasvezelnetwerk
Print- en kopieervoorzieningen

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

25.000
151.000
70.000

100.000
604.000
46.667

800.000
270.542
0

925.000
1.025.542
116.667

246.000

750.667

1.070.542

2.067.209
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A7

Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap)
Naam
Stichting Ondersteuning
Voortgezet Onderwijs
in Lisse en Hillegom en
Omgeving
Stichting
Samenwerkingsverband
V(S)O
Duin- en Bollenstreek

Betekenis code activiteiten:

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteiten

Stichting

Lisse

4

Stichting

Katwijk

4

1
2
3
4

=
=
=
=

contractonderwijs
contractonderzoek
onroerende zaken
overig

Stichting Fioretti Teylingen is vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband V(S)O
Duin- en Bollenstreek, zonder beslissende zeggenschap. Wij zijn niet vertegenwoordigd in het bestuur van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 te Leiden en hebben daar geen invloed van betekenis.
Daarom is dit samenwerkingsverband hier niet opgenomen.
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A8

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2

2015
€

2014

(Normatieve) rijksbijdrage OCW
Geoormerkte subsidies OCW
Niet-geoormerkte subsidies OCW

38.172.957
213.966
3.693.535

35.864.026
153.335
3.735.806

Totaal rijksbijdragen OCW

42.080.458

39.753.167

€

De (normatieve) rijksbijdrage OCW is fors gestegen ten opzichte van 2014. Deze stijging is enerzijds toe te schrijven aan de toename
van het aantal leerlingen, anderzijds zijn de tarieven van de bekostiging voor de materiële exploitatie in 2015 met 3,3% gestegen ten
opzichte van 2014 en is de personele vergoeding per FTE toegenomen. Voor het onderwijzend personeel steeg de personele vergoeding
per FTE met 2,69%, voor de directie met 2,50% en voor het onderwijsondersteunend personeel met 7,80%. De stijging van de GPL is
het gevolg van de overheveling van middelen uit het Gemeentefonds naar het onderwijs en de kabinetsbijdrage voor de contractloonontwikkeling. Correctie van de doorwerking van de eenmalige verstrekking van extra middelen voor arbeidsvoorwaarden in het kader
van het Nationaal Onderwijsakkoord, taakstellingen van OCW, alsmede wijzigingen ten gevolge van premiekostenontwikkeling en
overige sociale werkgeverslasten (-0,66%) verlaagden de GPL weer enigszins. Specifiek voor de personeelscategorie leraren zijn extra
middelen toegevoegd aan de GPL in verband met de versterking van de landelijke functiemix. Voor onderwijsondersteunend personeel is
de GPL extra verhoogd vanwege extra middelen voor de inzet van klassenassistenten.
De toename van het bedrag aan geoormerkte subsidies OCW in 2015 is vooral het gevolg van hogere subsidiebedragen in het kader van
studieverlof (+ € 32.678) en de in 2015 toegekende subsidie zomerscholen (€ 23.400). Omdat het bedrag van deze laatste subsidie lager
is dan € 25.000 hoeft de verantwoording niet te worden opgenomen in model G, rubriek G1 (verantwoording van subsidies zonder
verrekeningsclausule).
Het bedrag van de niet-geoormerkte subsidies OCW is in 2015 licht gedaald ten opzichte van 2014. De leerlinggebonden financiering en
de subsidie visueel gehandicapten zijn weggevallen met ingang van het schooljaar 2014/2015 (respectievelijk - € 154.938 en - € 9.450).
Daarnaast is de subsidie maatschappelijke stage komen te vervallen met ingang van het schooljaar 2015/2016 (- € 106.684). Daar staat
tegenover dat de subsidies Prestatiebox VO en functiemix Randstadregio's in 2015 hoger zijn uitgevallen (respectievelijk met € 191.097
en € 16.608). Door de toename van het aantal leerlingen en de verhoging van het beschikbare subsidiebedrag per leerling is ook de
bekostiging in het kader van het gratis verstrekken van lesmateriaal gestegen (+ € 16.633). Voor het schooljaar 2015/2016 is een
eenmalige subsidie beschikbaar gesteld in het kader van na- en bijscholing van leerkrachten die werkzaam zijn in de leerjaren 3 of 4 van
de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg van het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (+ € 4.167). Tenslotte is er een kleine toename van de subsidie nieuwkomers in 2015 (+ € 296).

3.2
3.2.1

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen

2015
€

2014
€

Doordecentralisatie gemeente Teylingen
Bijdrage tijdelijke huisvesting gemeente Hillegom
Bijdrage tijdelijke huisvesting gemeente Noordwijkerhout
Subsidies huur sportzalen
Subsidies huur sportvelden
Vergoeding grond gemeente Oegstgeest

295.221
29.044
9.703
9.730
8.104
6.037

278.254
69.643
3.234
13.220
7.680
6.037

Totaal overige overheidsbijdragen

357.839

378.068

Met de gemeente Teylingen is een doordecentralisatie-overeenkomst afgesloten. Op grond van deze overeenkomst is in 2015 een
bedrag ontvangen ad € 295.221 (2014: € 278.254).
Vanaf augustus 2014 beschikt het Fioretti College Hillegom over tijdelijke huisvesting. De 3 extra lokalen zijn noodzakelijk in verband
met de groei van het aantal leerlingen. In overleg met de gemeente Hillegom is de tijdelijke huisvesting voor een periode van 4 jaar
geplaatst. De bijdrage voor de tijdelijke huisvesting is in 2014 (€ 69.643) aanmerkelijk hoger dan in 2015 (€ 29.044) doordat in 2014
ook de kosten van plaatsing zijn vergoed.
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Ook Leeuwenhorst ziet het aantal leerlingen nog steeds toenemen. Om deze leerlingen te kunnen huisvesten zijn vanaf september 2014
twee extra tijdelijke lokalen geplaatst. De gemeente Noordwijkerhout betaalt gedurende 2 schooljaren de helft van de kosten van deze
tijdelijke huisvesting (met een maximum van € 9.703 per schooljaar).
Door de groei van het aantal leerlingen bij Leeuwenhorst is eveneens de capaciteit van de eigen gymzalen te klein geworden. Vanaf het
schooljaar 2013/2014 wordt daarom regelmatig gebruik gemaakt van zaalruimte in sportcomplex De Schelft. De huurkosten die dit met
zich meebrengt, worden geheel vergoed door de gemeente Noordwijkerhout.

3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

Overige baten

2015
€

2014
€

Deelnemersbijdragen
Ouderbijdragen
Verhuur onroerende zaken
Detachering personeel
Overige personele baten
Kantine/automaten
Vrijval voorziening spaarverlof
Vrijval voorziening WGA-uitkeringen
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Overige

1.122.248
479.311
198.797
202.589
1.223.144
79.429
12.066
3.380
11.359
357.537

968.556
478.781
210.390
321.667
784.182
82.936
3.701
0
11.042
511.526

Totaal overige baten

3.689.860

3.372.781

46.128.157

43.504.016

Totaal baten

De deelnemersbijdragen betreffen bedragen die aan de ouders/verzorgers van leerlingen van het Fioretti College en het Teylingen
College in rekening worden gebracht waarbij het achterwege blijven van betaling leidt tot uitsluiting van deelname, zoals studiereizen en
talentklassen. In 2015 hebben er meer studiereizen plaatsgevonden en hebben meer leerlingen deelgenomen aan de verschillende
reizen (+ € 71.240). Daarnaast heeft het Fioretti College Hillegom extra baten gegenereerd ten behoeve van de projectweek
(+ € 33.230). Mede door het gebruik van de cultuurkaart zijn verder de excursiebaten in 2015 toegenomen (+ € 11.719). Ook
de groei van het aantal leerlingen heeft geleid tot hogere deelnemersbijdragen in 2015.
Bij de vrijwillige ouderbijdragen leidt het achtwege blijven van betaling niet tot uitsluiting. De uit de ouderbijdragen bekostigde
activiteiten staan voor alle leerlingen open. De baten van uit hoofde van de vrijwillige ouderbijdragen zijn in 2015 gelijk gebleven ten
opzichte van 2014. Weliswaar is het aantal leerlingen toegenomen, maar de gemiddelde ouderbijdrage is in 2015 enigszins gedaald t.o.v.
2014. Dit komt voornamelijk doordat in het schooljaar 2013/2014 de ouderbijdrage van het Fioretti College Hillegom fors hoger was dan
in de schooljaren 2014/2015 (€ 127 versus € 68). Bij de andere scholen wijzigde de ouderbijdrage in het schooljaar 2014/2015 niet ten
opzichte van het schooljaar 2013/2014. De ouderbijdrage 2015/2016 is bij alle scholen gelijk gebleven aan die over het schooljaar
2014/2015. Bij de vaststelling van deze baten is rekening gehouden met de inbaarheid. Gemiddeld wordt ongeveer 75% van de
vrijwillige ouderbijdragen door de ouders betaald. Dit percentage is de laatste jaren redelijk constant.
De baten uit de verhuur van onroerende zaken zijn in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. Vooral het zwembad van de KTS is minder
verhuurd aan particuliere zwemscholen vanwege teruglopende aantallen cursisten (- € 4.626). Bij Leeuwenhorst is een vaste huurder
weggevallen en is de incidentele verhuur teruggelopen (- € 4.118). Ook bij het Fioretti College Lisse is met ingang van het schooljaar
2015/2016 een vaste huurder gestopt (- € 1.247) en bij het Fioretti College Hillegom zijn er in 2015 geen baten uit incidentele verhuur
geweest (- € 2.223). Bij Duinzigt zijn de verhuurbaten nagenoeg gelijk.
De baten voortvloeiend uit de detachering van personeel zijn in 2015 gedaald ten opzichte van 2014. Met ingang van het schooljaar
2014/2015 is de detachering van één van de medewerkers als docent bij het ICLON beëindigd. Dit leidt tot lagere detacheringsbaten
(- € 46.687). Met ingang van het schooljaar 2014/2015 is ook de Reboundvoorziening van de Duin- en Bollenstreek gestopt als gevolg
van de invoering van Passend Onderwijs. Voor de detachering van medewerkers van de KTS werd in 2014 nog een bate van € 83.488
ontvangen.
De overige personele baten zijn in 2015 fors toegenomen ten opzichte van 2014. De invoering van Passend Onderwijs heeft geleid tot
substantieel hogere baten vanuit het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek (+ € 384.325). Daarnaast zijn er meer
vergoedingen verstrekt door het Regionaal Platform Rijnstreek in het kader van projecten als “Begeleiding startende docent” en “Digitale
didactiek” (+ € 41.699).
De post "Overige" bestaat voor een belangrijk deel uit de opbrengst van verkochte producten van de winkel en het restaurant van de
KTS (€ 289.275 in 2015 tegenover € 280.437 in 2014). In 2014 is een vordering vervallen van de energieleverancier inzake de levering
van gas in 2008 (€ 77.000). Dit betrof een eenmalige bate. In 2014 is verder een aanzienlijk bedrag aan schadevergoedingen met
betrekking tot gebouwen ontvangen (€ 82.488 tegenover € 19.015 in 2015). En in 2014 is de laatste termijn ontvangen van een
afkoopsom i.v.m. het afzien van de huur van het voorhuis van het Fioretti College Hillegom door Het Raamwerk (een eenmalige bate
Deloitte Accountants B.V.
ad € 5.000).
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4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1
4.1.2

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Dotatie aan voorzieningen
Werkzaamheden derden
Nascholing
Overige

4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3

4.1.4

2015
€

2014
€
27.289.544
3.243.780
3.489.734

385.425
281.855
358.494
679.143

Uitkeringen
Totaal personele lasten

25.129.159
2.996.657
3.802.649
777.319
297.449
279.937
505.189

1.704.917

1.859.894

224.723

290.518

35.952.698

34.078.877

Op 1 januari 2015 zijn de brutosalarissen met 0,8% verhoogd. Op 1 september 2015 stegen de brutosalarissen opnieuw, dit maal met
1,25% (procentueel op jaarbasis 0,42%) en ontvingen alle medewerkers een eenmalige uitkering van € 500 per volledige FTE
(procentuele salarisstijging gemiddeld 0,96% op jaarbasis). De salariskosten stegen daardoor per saldo met gemiddeld 2,18% ten
opzichte van 2014. Door de groei van het aantal leerlingen nam het gemiddelde aantal FTE toe met 5,73% (van 484,73 FTE in 2014
naar 512,52 FTE in 2015). Tezamen met de effecten van de versterking van de functiemix verklaart dit de toename van de lonen en
salarissen ten opzichte van 2014.
De stijging van de sociale lasten ten opzichte van 2014 houdt nagenoeg gelijke tred met de ontwikkeling van de lonen en salarissen. De
premiepercentages inzake de sociale lasten zijn per saldo licht gedaald, maar de maximum grondslag per jaar is licht gestegen:

ZVW %
WIA basis %
Werkhervattingskas %
UFO %
Maximum grondslag per jaar

2015
6,95%
5,75%
0,29%
0,78%
13,77%

2014
7,50%
5,45%
0,24%
0,78%
13,97%

% mutatie

51.976

51.414

1,09%

-1,43%

In 2015 zijn de pensioenpremies aanmerkelijk verlaagd, vergeleken met 2014. Dit heeft geleid tot een verlaging van de pensioenlasten.
De verhoging van de brutosalarissen heeft de daling slechts zeer beperkt gecompenseerd.
De dotatie aan de personele voorzieningen omvat de dotaties aan de voorziening LPB sparen, de voorziening WGA-uitkeringen, de
voorziening langdurig zieken en de voorziening uitgestelde beloningen.
De CAO VO 2014/2015 bevat afspraken omtrent levensfasebewust personeelsbeleid (LPB). In dat kader krijgen werknemers vanaf
1 augustus 2014 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.
Dit individuele keuzebudget biedt medewerkers de mogelijkheid om een spaartegoed op te bouwen dat later tot opname van
(doorbetaald) verlof zal leiden. Daartoe is in 2014 een voorziening LPB sparen gevormd. In 2015 is aan deze voorziening € 282.042
gedoteerd, in 2014 € 107.975.
In 2014 is ook een nieuwe voorziening WGA-uitkeringen gevormd. Stichting Fioretti Teylingen is eigenrisicodrager voor de WGA. Als een
medewerker na 2 jaar ziekte in aanmerking komt voor een WGA-uitkering dan is de stichting verplicht om deze uitkering de eerste 10
jaar te betalen. Na 10 jaar neemt UWV deze verplichting over. Ultimo 2014 ontvingen 7 personen een WGA-uitkering en is € 596.100
gedoteerd aan deze voorziening om de toekomstige uitkeringslasten te dekken. Ultimo 2015 ontvingen dezelfde 7 personen een WGAuitkering. Als gevolg van wijzigingen in de hoogte van de individuele WGA-uitkeringen is in 2015 een dotatie van € 27.152 nodig
gebleken.
Daarnaast heeft in 2015 een dotatie aan de voorziening langdurig zieken plaatsgevonden ad € 46.700 en een dotatie aan de voorziening
uitgestelde beloningen ad € 29.531.
De kosten van werkzaamheden door derden bestaan voor een belangrijk deel uit de kosten van de uitbesteding van VAVO-leerlingen.
Minder VAVO-leerlingen en een andere verdeling tussen volledige VAVO-leerlingen en teruggekeerd/gezakte VAVO-leerlingen zorgen
ervoor dat in 2015 minder kosten voor uitbesteding van deze leerlingen zijn gemaakt in vergelijking met 2014 (- € 34.472). Daar staat
tegenover dat in 2015 meer kosten zijn gemaakt voor tussentijdse overplaatsingen van leerlingen naar andere scholen ten opzichte van
2014 (+ € 3.492). In 2015 is de afdeling systeembeheer door het ICT-bedrijf Korton ondersteund in het kader van het uitmigreren van
diverse servers (€ 7.919) en is de afdeling P&O ondersteund bij het opstellen van een aantal vaststellingsovereenkomsten (€ 8.022).
Deze kosten deden zich in 2014 niet voor.
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De overige personele lasten betreffen kosten van dienstreizen, verstrekkingen aan het personeel, personeelsactiviteiten, begeleiding van
personeel, werving en selectie van personeel, detachering en gastdocenten. In 2015 zijn vooral de kosten van detachering (het inlenen
van personeel) sterk gestegen ten opzichte van 2014 (+ € 138.033). Er is in 2015 vaker gebruik gemaakt van de mogelijkheid
vervangingen en tijdelijke formatie in te vullen met personeel dat via derden worden ingeleend omdat het werken met dergelijke
contracten flexibeler is dan het tijdelijk in dienst nemen van personeel. De werving en selectie van een nieuwe directeur voor het Fioretti
College Hillegom en een directeur voor het Fioretti College Lisse hebben in 2015 tot meer kosten van werving en selectie geleid ten
opzichte van 2014 (+ € 36.050).
De post "Uitkeringen" is het saldo van betaalde en ontvangen uitkeringen. Ten opzichte van 2014 is een lager bedrag aan WWuitkeringen betaald (+ € 15.785). Aan de andere kant is ook een lager bedrag aan ZW/WAZO-uitkeringen ontvangen (- € 2.452). Door
de vorming van een voorziening WGA-uitkeringen komen de WGA-uitkeringen voortaan rechtstreeks ten laste van deze voorziening
(+ € 44.636). Verder heeft UWV in 2015 een eenmalige correctie verstrekt in het kader van het met terugwerkende kracht toekennen
van een IVA-uitkering aan een ex-medewerker (+ € 7.826).

Gemiddeld aantal werknemers

Directie / onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

Aantal FTE

Directie / onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

2015
500,77
138,59

467,32
133,25

639,36

600,57

413,4423
99,0732

388,6753
96,0565

512,5155

484,7318

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Gemiddeld aantal werknemers werkzaam buiten Nederland

Directie / onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

4.2
4.2.2
4.2.3

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Afschrijvingen

2014

2015
€

2014

Gebouwen
Inventaris en apparatuur

222.282
1.397.026

214.175
1.421.943

Totaal afschrijvingen

1.619.308

1.636.118

Huisvestingslasten

2015
€

2014

Huur (kapitaalslasten)
Huur gebouwen/sportterreinen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Klein onderhoud en exploitatie
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige huisvestingslasten
Totaal

€

€

69.012
131.178
323.215
537.874
592.692
549.199
56.794
23.992

101.268
91.048
355.995
576.282
653.816
574.293
61.942
16.259

2.283.956

2.430.903

De kosten van de gesubsidieerde huur zijn in 2015 sterk afgenomen ten opzichte van 2014. Dit hangt vooral samen met het huren van
tijdelijke huisvesting bij het Fioretti College Hillegom. De tijdelijke huisvesting is voor aanvang van het schooljaar 2014/2015 geplaatst
en gebruiksklaar gemaakt. Dit betrof eenmalige kosten (€ 54.444). Daar staat tegenover dat deze tijdelijke huisvesting in 2014 alleen
voor de maanden september tot en met december geleid heeft tot huurkosten, terwijl in 2015 het gehele jaar huur verschuldigd was
(+ € 18.692).
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De kosten van niet-gesubsidieerde huur zijn in 2015 gestegen. Het Fioretti College Lisse beschikt niet over eigen sportzalen en heeft
daarom vanaf april 2015 een viertal sportzalen van het nieuw gerealiseerde sportcentrum De Waterkanten in gebruik. Hiervoor wordt
een huurvergoeding betaald. Het betreft hier een voorlopige vergoeding want de definitieve huurvergoeding dient nog te worden
vastgesteld. Tot april 2015 maakte het Fioretti College Lisse gebruik van andere sportlocaties waarvoor geen huurvergoeding
verschuldigd was vanwege een overgangsregeling in het kader van de nieuwbouw van de school en de herinrichting van het gebied
rondom de Sportlaan. Wel werd in 2014 extra ruimte gehuurd als gevolg van overschrijding van het aantal roosterposities (€ 4.465).
Deze kosten deden zich in 2015 niet voor. Bij Leeuwenhorst zijn de kosten van tijdelijke huisvesting in 2015 toegenomen ten opzichte
van 2014. Met ingang van september 2014 is tijdelijke huisvesting geplaatst om de groei van het aantal leerlingen te kunnen opvangen
en deze tijdelijke huisvesting is met ingang van het schooljaar 2015/2016 nog uitgebreid met 2 extra lokalen (+ € 10.400). Verder schiet
door de groei van het aantal leerlingen op de KTS de capaciteit van de gymzalen op deze locatie tekort. Daarom worden extra sportzalen
gehuurd in sporthal De Tulp en sporthal De Schans (+ € 6.181).
De kosten van onderhoud aan gebouwen en terreinen zijn in 2015 lager uitgevallen dan in 2014. Maar in 2014 is er door storm
aanzienlijke schade aan de gevelschermen van het Fioretti College Lisse ontstaan en is de bliksemafleiding gestolen. Ook bij Duinzigt is
in 2014 door inbraak schade aan het gebouw ontstaan. Reparatie van deze storm- en inbraakschades kostte € 71.689. Wanneer deze
kosten buiten beschouwing worden gelaten, zijn de kosten van het onderhoud aan gebouwen en terreinen in 2015 gestegen ten
opzichte van 2014. De stijging is toe te schrijven aan de hogere kosten van de onderhoudscontracten van het Fioretti College Hillegom
(+ € 12.886) en het Fioretti College Lisse (+ € 19.277). Bij het Fioretti College Hillegom zijn de onderhoudscontracten inzake de
werktuigbouwkundige installaties en de groenvoorziening pas in de tweede helft van 2014 ingegaan. Bij het Fioretti College Lisse geldt
eveneens dat de meeste onderhoudscontracten voor het nieuwe hoofdgebouw pas in de tweede helft van 2014 zijn ingegaan vanwege
de garantieperiode die daarvoor van toepassing was.
De kosten van energie en water zijn fors gedaald ten opzichte van 2014. De tarieven voor de levering van gas en elektriciteit in 2015 zijn
lager dan die in 2014. Daarnaast is het nieuwe Paviljoen in Lisse in gebruik genomen en dit pand is energiezuiniger dan het
schoolgebouw van de Uitermeer dat is afgestoten. Ook het hoofdgebouw van het Fioretti College Lisse is beter ingeregeld met
betrekking tot het energieverbruik. In 2014 is er ook een onvoorziene nieuwe gasafrekening over het kalenderjaar 2010 inzake het oude
schoolgebouw van de Paulus opgenomen (€ 24.113).
De schoonmaakkosten betreffen de kosten die het externe schoonmaakbedrijf in rekening brengt en schoonmaakartikelen. De kosten
van eigen schoonmaakpersoneel vallen niet onder de schoonmaakkosten maar onder de personele lasten. De lagere schoonmaakkosten
in 2015 zijn in hoofdzaak het gevolg van het feit dat de zomerschoonmaak van Leeuwenhorst in 2015 om niet is uitgevoerd omdat deze
schoonmaakbeurt in 2014 niet naar behoren was uitgevoerd (- € 24.024).
In 2015 is vanwege de buitengebruikstelling van het oude schoolgebouw van de Uitermeer in Lisse een eenmalig negatief boekresultaat
ad € 7.530 op bouwkundige voorzieningen verwerkt onder de overige huisvestingslasten. De overige huisvestingslasten vielen daardoor
in 2015 hoger uit dan in 2014.

4.4

Overige instellingslasten

4.4.1

Administratie en beheerslasten

4.4.2

4.4.3

Administratie en beheer
Systeembeheer
Telefoonkosten
Portokosten
Contributies/lidmaatschappen
Publiciteit en reclame
Verzekeringen
Reproductie
Accountantshonoraria
Overige beheerslasten

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Kleine inventaris
Reparatie en onderhoud inventaris
Leermiddelen
Materialen/grondstoffen
Dotatie overige voorzieningen

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

2015
€
52.348
592.800
52.527
47.098
116.191
108.863
24.834
159.078
36.280
82.125

45.596
74.984
2.397.936
200.546

2.118

2014
€

1.272.144

2.719.062

2.118

57.557
559.520
48.713
46.066
96.077
130.153
24.316
83.451
33.779
111.116

55.338
58.426
2.241.174
203.332

1.922

1.190.748

2.558.270

1.922
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4.4.4

Overige

Onderzoek en begeleiding leerlingen
Afvalverwerking
Deelnemerslasten
Kantine/automaten
Overige
Totaal overige instellingslasten

Totaal lasten

29.214
50.381
1.497.297
48.085
53.557

1.678.534

24.096
49.791
1.431.536
51.294
32.058

1.588.775

5.671.858

5.339.715

45.527.820

43.485.613

De kosten van systeembeheer zijn in 2015 hoger dan in 2014 vanwege het opstellen van het bestemmingsplan wifi in 2015 (€ 19.506)
en de ondersteuning bij de implementatie van AFAS InSite en OutSite (€ 18.565).
De kosten inzake contributies en lidmaatschappen zijn in 2015 gestegen ten opzichte van 2014. Dit hangt voor een deel samen met de
groei van het aantal leerlingen omdat sommige contributies gerelateerd zijn aan leerlingenaantallen. Ook betaalt de stichting vanaf
augustus 2015 contributie aan de Vakcollege Groep (€ 3.832). In 2014 zijn verder geen facturen ontvangen van het aansluitingsproject
VMBO-MBO en de VKO klachtencommissie (€ 10.773 in 2015).
De stijging van de kosten van publiciteit en reclame in 2014 hangt samen met het bouwen van nieuwe websites van de scholen. De
kosten hiervan bedragen in 2014 € 53.586.
De totale kosten van reproductie worden verdeeld over reproductie (onderdeel van post 4.4.1) en deelnemerslasten (onderdeel van post
4.4.4). De totale kosten van reproductie bedragen in 2015 € 209.027 en in 2014 € 195.623. De toename hangt samen met de groei van
het aantal leerlingen en het gebruik van extra multifunctionals (extra huurkosten). De zeer forse toename van de kosten van reproductie
onder post 4.4.1 wordt veroorzaakt doordat vanaf 2015 een andere verdeelsystematiek van de kosten van reproductie wordt
gehanteerd. Tot 2015 werd een 50/50-verdeling gebruikt, vanaf 2015 wordt aan de deelnemerslasten uitsluitend het gedeelte
toegerekend dat aan ouders in rekening wordt gebracht.
De afname van de overige beheerslasten wordt veroorzaakt door de afgenomen kosten van externe adviseurs. Dit komt in hoofdzaak
door de ondersteuning die het Fioretti College Hillegom in 2014 heeft gehad van Leeuwendaal bij het onderzoek naar het gewenste
toekomstig aanbod van beroepsgerichte leerwegen op deze locatie (€ 45.513).
De kosten van reparatie en onderhoud inventaris zijn in 2015 gestegen ten opzichte van 2014 door onvoorziene kosten voortvloeiend uit
arbo-aanpassingen van machines op de KTS (€ 15.358). Deze aanpassingen worden noodzakelijk als gevolg van de 4-jaarlijkse NENkeuring van de machines.
Mede door de toename van het aantal leerlingen zijn de kosten van leermiddelen (waaronder de schoolboeken) substantieel
toegenomen ten opzichte van 2014. Ook is de gemiddelde prijs van het schoolboekenpakket in het schooljaar 2015/2016 enigszins
gestegen vergeleken met het schooljaar 2014/2015. Verder zijn de uitgaven van de vakgroepen aan leermiddelen in 2015 toegenomen
conform de extra ruimte die hiervoor in de begroting 2015 was opgenomen.
De stijging van de deelnemerslasten is geheel toe te schrijven aan de toename van het aantal leerlingen en de toename van het aantal
studiereizen.
Het verlaten van het schoolgebouw van de Uitermeer, de verhuizing naar het nieuwe Paviljoen en de opening hiervan zijn de
belangrijkste oorzaak van de stijging van de overige kosten (onderdeel van post 4.4.4)
Specificatie accountantshonoraria
2015
€
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale adviezen (opgenomen onder overige personeelskosten)
Fiscale adviezen (opgenomen onder overige beheerslasten)

2014
€

33.759
2.521
0
0

31.460
2.319
0
0

36.280

33.779
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WNT-verantwoording 2015 Stichting Fioretti Teylingen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Fioretti Teylingen van toepassing zijnde regelgeving: het WNTmaximum voor het onderwijs.
Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor Stichting Fioretti Teylingen is € 178.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is
berekend naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband
nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15%
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van de benoeming.

WNT vermelding bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen
Bedragen in €
Functie(s)
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in FTE)
Gewezen topfunctionaris?
Echte of fictieve dienstbetrekking?

C. Kool
College van Bestuur
01-01/31-12
1,0000
Nee
Ja

Individueel WNT-maximum

178.000

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaal op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

137.553
1.200
15.146
153.899
0
153.899

Motivering indien overschrijding
Gegevens 2014
Duur dienstverband in 2014
Omvang dienstverband 2014 (in FTE)

N.v.t.
01-01/31-12
1,0000

Individueel WNT-maximum

184.448

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaal op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

132.291
1.200
21.748
155.239
0
155.239

De totale bezoldiging van de heer Kool is ten opzichte van 2014 licht gedaald (0,86%).
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WNT vermelding bezoldiging topfunctionarissen

Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen in €
H. Westerhof
Voorzitter Raad van Toezicht
01-01/31-12

M. Bogerd
Lid Raad van Toezicht
01-01/31-12

26.700

17.800

5.500
0
0
5.500
0
5.500

3.000
0
0
3.000
0
3.000

N.v.t.

N.v.t.

01-01/31-12

01-01/31-12

13.834

9.222

5.500
0
0
5.500
0
5.500

3.000
0
0
3.000
0
3.000

P.G.M. Bronstring
Lid Raad van Toezicht
01-01/31-12

L.J. van Dijk
Lid Raad van Toezicht
01-01/31-12

17.800

17.800

3.000
0
0
3.000
0
3.000

3.000
0
0
3.000
0
3.000

N.v.t.

N.v.t.

01-01/31-12

01-01/31-12

Individueel WNT-maximum

9.222

9.222

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaal op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

3.000
0
0
3.000
0
3.000

3.000
0
0
3.000
0
3.000

Functie(s)
Duur benoeming in 2015
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaal op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Gegevens 2014
Duur benoeming in 2014
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaal op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

Functie(s)
Duur benoeming in 2015
Individueel WNT-maximum
Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaal op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Gegevens 2014
Duur benoeming in 2014
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Functie(s)
Duur benoeming in 2015

J.C.N. Grootendorst
Lid Raad van Toezicht
01-01/31-12

Individueel WNT-maximum

G.W. Kwik
Lid Raad van Toezicht

17.800

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaal op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

3.000
0
0
3.000
0
3.000

Motivering indien overschrijding

0
0
0
0
0
0

N.v.t.

Gegevens 2014
Duur benoeming in 2014

01-01/31-12

Individueel WNT-maximum

9.222

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaal op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

0
0
0
0
0
0

2.904
0
0
2.904
0
2.904

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen zijn in 2015 en in 2014 niet van toepassing geweest binnen
Stichting Fioretti Teylingen. Datzelfde geldt voor bezoldiging of ontslaguitkeringen van niet-topfunctionarissen.

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording
Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT
d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als
uitgangspunt gehanteerd.
In het kader van de WNT wordt vermeld dat Stichting Fioretti Teylingen in 2015 geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het
belastbaar jaarloon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen.
Stichting Fioretti Teylingen herkent de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in zijn kamerbrief d.d. 27 februari
2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf 6 van de (gewijzigde)
Beleidsregels toepassing WNT legt Stichting Fioretti Teylingen geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

5

Financiële baten en lasten

5.1
5.1.1

Financiële baten
Rentebaten

82.154

5.2
5.2.1

Financiële lasten
Rentelasten

0

Saldo financiële baten en lasten

2015
€

2014
€
82.154

0
82.154

94.234

1.377

94.234

1.377
92.857
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A9

Overzicht geoormerkte subsidies OCW (RJ 660, model G)

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Beschikking
(kenmerk
en datum)

Zij-instromer 2011
02KB
Zij-instromer 2013
02KB
Studieverlof 2013
00UZ

386552-1

Studieverlof 2013
02KB

548682-1

Studieverlof 2014
00UZ

643505-1

Studieverlof 2014
02KB

643410-1

Studieverlof 2015
00UZ

704190-1

Totaalbedrag
toewijzing
€

Ontvangen
t/m
2014
€

Besteding
t/m
2014
€

Saldo
31-12-2014

Ontvangen
2015

Lasten
2015

Investeringen
2015

Saldo
31-12-2015

€

€

€

€

€

19.000

19.000

1.957

17.043

17.043

20.000

20.000

18.684

1.316

42.090

42.090

37.046

5.044

23.646

23.646

23.646

36.921

36.921

13.085

23.836

23.836

25.307

25.307

10.545

14.762

14.762

20-10-2011
563543-1

1.316

21-10-2013
548737-1

5.044

20-8-2013
20-9-2013
20-11-2013
20-8-2013
21-10-2013
20-8-2014
22-9-2014
2-9-2014
12-9-2014
20-8-2014
26-9-2014
6.317

6.317

6.317

75.172

75.172

31.322

43.850

36.033

36.033

15.014

21.019

117.522

92.567

86.956

22-6-2015
706729-1
21-9-2015
712319-1
20-11-2015
723173-1

Studieverlof 2015
02KB

18-12-2015
707130-1
21-9-2015
709632-1
20-10-2015
712336-1
20-11-2015

Totaal

284.486

166.964

104.963

62.001

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
Omschrijving

Beschikking
(kenmerk
en datum)

Totaalbedrag
toewijzing
€

Ontvangen
t/m
2014
€

Besteding
t/m
2014
€

Saldo
31-12-2014

Ontvangen
2015

Lasten
2015

Investeringen
2015

Saldo
31-12-2015

€

€

€

€

€

Geoormerkt en doorlopend
na 31-12-2015

Convenant
00UZ
Convenant
02KB
Convenant
00UZ
Convenant
02KB
Convenant
00UZ
Convenant
02KB
Convenant
00UZ
Convenant
02KB
Convenant
00UZ
Convenant
02KB
Totaal

VSV 2014 vast

564539-1

VSV 2014 vast

564442-1

VSV 2014 variabel

651585-1

VSV 2014 variabel

651590-1

VSV 2015 vast

649725-1

VSV 2015 vast

649799-1

VSV 2015 variabel

650634-3

VSV 2015 variabel

650587-3

VSV 2016 vast

711371-1

VSV 2016 vast

711413-1

34.986

34.986

34.986

34.986

34.986

34.986

10.000

10.000

10.000

12.000

12.000

12.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

21-10-2013
21-10-2013
20-10-2014
20-10-2014
35.000

20-10-2014
35.000

20-10-2014
14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

34.913

34.913

34.913

34.913

34.913

34.913

20-11-2015
20-11-2015
20-10-2015
20-10-2015
259.798

161.972

91.972

70.000

97.826

98.000

69.826
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A10

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voor de jaarrekening 2015 plaatsgevonden.
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Deloitte Accountants
Wilhelminakade 1
3072 AF Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9830
www.deloitte.nl

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht van Stichting Fioreftileylingen
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de (in het geïntegreerd jaardocument opgenomen) jaarrekening 2015 van Stichting
Fiorettileylingen te Voorhout gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het college van bestuur
Het college van bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het college van bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in
de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in
overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen.
Het college van bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocoÏ OCW/EZ 2015.
Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrj ging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
Deloitte Accountants BV. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362853.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2016.054949/LR
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B2

(Voorstel) bestemming van het saldo van baten en lasten

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over 2015 als volgt bestemd en in de jaarrekening
verwerkt:
2015
€
Toegevoegd aan de algemene reserve
Onttrokken aan de reserve uitgestelde bapo
Onttrokken aan de reserve jonge leerkrachten
Onttrokken aan de reserve nieuwbouw Hillegom
Onttrokken aan de reserve nieuwbouw Lisse
Onttrokken aan de reserve nieuwbouw Leeuwenhorst
Onttrokken aan de reserve doordecentralisatie Lisse
Toegevoegd aan de reserve huisvesting
Onttrokken aan de herwaarderingsreserve

538.849
-293.560
-45.355
-56.217
-28.223
-19.500
-11.014
602.700
-5.189
682.491

Wij verwijzen hierbij naar punt 2.1.

Voorhout, 20 juni 2016
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Organisatie
Organisatiegegevens
Samenstelling Raad van Toezicht:
De heer P. Bronstring
De heer M. Bogerd
Mevrouw L. van Dijk
Mevrouw K. Grootendorst
De heer H. Westerhof (voorzitter)

Samenstelling bestuur
De heer C. Kool

algemeen directeur/bestuurder
Stichting Fioretti Teylingen

Samenstelling directie
Tot 1-8-2015 mevrouw C. Clignett

directeur Fioretti College Hillegom

Per 1-8-2015 de heer M. van Buuren

directeur Fioretti College Hillegom

Tot 1-8-2015 de heer J. Copier

rector Fioretti College Lisse

Per 1-8-2015 mevrouw A. Buijs

rector Fioretti College Lisse

De heer A.C.M. de Groot

directeur Teylingen College KTS

De heer C.T. Slats

rector Teylingen College Leeuwenhorst

De heer J.P.M. van de Meerendonk

directeur Teylingen College Duinzigt

De heer H. Wilmink

directeur kwaliteitszorg en professionalisering
Stichting Fioretti Teylingen

Kerngegevens
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: Van den Endelaan 5a, 2182 ES Hillegom
Telefoon: 0252 – 433491
Email: secretariaat@Stichtingfiorettiteylingen.nl
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Scholen
Fioretti College
Fioretti College Lisse
Schooltype: gymnasium, atheneum, havo en mavo
Sportlaan 3
2161 VA LISSE

Fioretti College Hillegom
Schooltype: vmbo beroepsgerichte leerwegen met leerwegondersteunend onderwijs en
leerwerktraject, mavo, onderbouw havo (leerjaar 1, 2 en 3).
Sectoren: zorg en welzijn, economie, landbouw en techniek
Afdelingen: zorg & welzijnbreed, uiterlijke verzorging, handel & administratie,
bouwtechniek, elektrotechniek, techniekbreed, voertuigentechniek en landbouwbreed.

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

Duinzigt
Schooltype: mavo volgens de ivo-werkwijze en havo-instroom
Wijttenbachweg 23
2341 VX OEGSTGEEST

Leeuwenhorst
Schooltype: mavo, havo, atheneum en gymnasium
Langelaan 1
2211 XT NOORDWIJKERHOUT
Postadres voor alle scholen: Postbus 200, 2215 ZL VOORHOUT
Grondslag: Rooms-katholiek
Brinnummers:
00UZ (Fioretticollege) – website: www.fioretti.nl
02KB (Teylingen College) – website: www.teylingen-college.nl
Inschrijfnummer KvK 41198151.
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