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Voorwoord
Het bestuursverslag 2016 geeft een aantal belangrijke ontwikkelingen

Supplement

aan op de scholen van Stichting Fioretti Teylingen. We besteden in dit

Dit is het laatste bestuursverslag

bestuursverslag aandacht aan alle collega’s die zich ingezet hebben om

voor Stichting Fioretti Teylingen dat ik

goed onderwijs aan onze leerlingen te verzorgen en ontwikkelingen en

schrijf, in totaal heb ik er 10 geschreven.

vernieuwingen een kans te geven.

Ik ben trots dat ik voor onze scholen
heb mogen werken en dank alle

We zagen het leerlingenaantal nog groeien in 2016. We verwachten echter de

collega’s die mij al die jaren geholpen

komende jaren een daling hetgeen inherent is aan de basisschoolpopulatie;

hebben en van mijn kant heb ik

basisscholen worden al enige jaren met terugloop geconfronteerd.

gedaan wat mogelijk was om steun

Heel bijzonder was natuurlijk ons initiatief om te starten met een Internationale

te verlenen. Naast lastige problemen

Schakelklas in Katwijk.

en moeilijke beslissingen was het ook
een plezierige tijd en de herinnering

Veel aandacht hebben we besteed aan huisvesting, inrichting en ICT voor

daaraan is dan ook fijn.

zieningen. Dat moet dan ook zeker genoemd worden in dit bestuursverslag.
Ik heb 47 jaar in het onderwijs
Bestuur en directie hebben voor de komende vier jaar een strategisch

gewerkt en in het begin was er

beleidsplan vastgesteld. Daarmee is een beeld geschetst hoe we de

geen beleid en strategie, maar

toekomst zien en wat we belangrijk vinden voor onze leerlingen.

alleen ‘werken met kinderen is leuk’.
Uiteindelijk gingen juist beleid,

“In strategie is het belangrijk om veraf

Ik wil alle medewerk(st)ers van onze stichting hartelijk bedanken voor

tactiek en strategie een grotere rol

onze gezamenlijke inspanning.

spelen, maar ik heb geprobeerd het
belang van de leerlingen nooit uit het

Chris Kool

liggende dingen te zien alsof ze dichtbij

Algemeen directeur/bestuurder

zijn en dingen die dichtbij zijn met enige

Juni 2017

oog te verliezen.

afstand te bekijken“.
(Miyamoto Mushashi)
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§ 1.2 Bestuur en Directie

Ervaringen van andere scholen en
organisaties zoals Kennisnet, Voion

ISK, Internationale
Schakelklas

Hoofdstuk 1

en Expanding Visions speelden mee
in onze ontwikkelingen.

De 6 gemeenten in de Duin- en

Algemeen

Bollenstreek hebben in februari 2016

Alle scholen beschikken over een

besloten huisvesting in te richten

hoogwaardig wifi netwerk. Met een

voor een Internationale Schakelklas in

groep ouders uit Hillegom zijn keuzes

onze regio. Daarop heeft het bestuur

gemaakt voor de bekostiging van

van onze stichting aangegeven de

devices. Met de digitale beroepsge

verantwoordelijkheid voor onderwijs

richte programma’s wordt inmiddels

op zich te nemen. Toen begon een in

gewerkt. Verschillende pilots zijn van

gewikkeld, spannend én mooi traject

start gegaan waarbij gebruik gemaakt

om het zo snel mogelijk voor elkaar te

wordt van chromebooks en I-pads.

krijgen. Het inrichten viel al niet mee,

§ 1.1 Missie en visie
Enige highlights uit ons strategisch beleidsplan:

HET FIORETTI TEYLINGEN DNA

veelbelovende toekomst. Van het

maar het vinden van gekwalificeerd

Vernieuwing en uitbreiding

eerbiedigen van oude, wijze waarden

personeel was nog lastiger. Hulp van

hardware: modernisering en uit

en het omarmen van nieuwe ont

DUO, OCW en Lowan zorgde ervoor

breiding van ons hardware bestand

wikkelingen waar we graag mee aan

dat we vertrouwen vonden en

was noodzakelijk om de kwaliteit

de slag willen. Van verworvenheden

vorderingen maakten. Ook hulp van

van ons onderwijs op peil te houden

waar we trots op mogen zijn en waar

ISK Leiden was welkom. Met een

dan wel te verbeteren. Inmiddels

we op voort kunnen bouwen.

rooster, lesprogramma’s, leermiddelen,

zijn vrijwel alle lokalen in de scholen

De koers in dit plan wijst ons de weg

Hoger doel van ons als netwerk, bestaansgrond, essentie

ICT-apparatuur, enthousiast

voorzien van digiborden en kunnen

de komende jaren. Om de ambitie

van de stichting:

personeel en 50 leerlingen zijn we

we beschikken over computerlokalen

waar te kunnen maken is het personeel

Iedere school binnen Stichting Fioretti Teylingen steunt haar

in mei met de lessen begonnen.

en werkplekken voor leerlingen en

nu aan zet om de strategische koers

personeel. In de planning is

in dit plan te vertalen naar doelen

Belangrijke thema’s in 2016

opgenomen dat docenten vanaf

voor onze scholen en activiteiten om

Bestuur en directie hebben onder

medio 2017 kunnen beschikken over

die doelen te bereiken.

Gewaagd doel, ultieme droom die ons inspireert,

meer de onderstaande thema’s in

een device van school. Dit draagt

wat ons bindt, waar we het voor doen:

2016 besproken:

sterk bij aan de kwaliteit van het

Het strategisch beleidsplan is vastge

onderwijsleerproces.

steld door bestuur en directie eind

leerlingen bij het vinden van een waardevolle plek in de
maatschappij.

Iedere leerling werkt gericht aan zijn of haar toekomst.
ICT-beleid en toepassing: Net als

september 2016 en goedgekeurd

Kernwaarden, onze diepgewortelde overtuigingen,

in 2014 en 2015 is tweewekelijks

In de begroting van 2017 is

door de Raad van Toezicht in oktober.

wat we goed of wenselijk vinden:

gesproken over de inrichting van een

€ 800.000 opgenomen voor aan

De GMR is betrokken en adviezen van

Oprecht, Doortastend, Vrolijk, Betrokken.

draadloos netwerk, de aanschaf van

schaf hardware en infrastructuur.

de GMR zijn belangrijk voor verdere

devices en het gebruik daarvan als

8

nieuw. Van een rijke historie en een

implementatie.

Kernkwaliteiten, waar blinken wij in uit, wat zijn onze

hulpmiddel in de les.

Strategisch beleidsplan: highlights

sterktes, onze passies, ons succes:

Een belangrijk vraagstuk daarbij was

zijn reeds opgenomen in dit

1 Wij bieden perspectief voor alle leerlingen

de financiering van devices en in welke

bestuursverslag. Bestuur en directie

mate ouders daaraan meebetalen.

hebben vanaf het voorjaar onder

Verder was aan de orde of een digitale

leiding van extern expert gewerkt

leeromgeving boeken volledig kan

aan dit plan. Het plan weerspiegelt

vervangen.

een mooie combinatie van oud en

2 Wij zijn professioneel in al onze geledingen

Bron: visievierluik adviesbureau &samhoud,

3 Wij hebben scholen met een duidelijk profiel

‘Kus de visie wakker’
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Levensfase bewust personeels-

Andere onderwerpen besproken door Bestuur en Directie in 2016

beleid: in het verslagjaar zijn de
mogelijkheden om de 50 klokuren

Onderwerp

Besluit

Resultaat

Sociaal Statuut, aanpassing

Vastgesteld

In 2017 bij RvT en GMR

Richtlijnen benoemingen voor
onbepaalde tijd

Besproken, opnieuw vastgesteld

Toepassing continueren

Ziekteverzuim, kosten vervanging

We zetten maximaal in op preventie
maatregelen e.a.

Geen bezuiniging op vervanging

vermindert de beschikbare formatie.

WGA en WGA-flex

Herverzekeren, periode 3 jaar

Risico ingedekt

De wijzigingen in de CAO zijn voor

Besteding reserves SWV

Ontwikkelprogramma voor drie jaar
opstellen

Extra begeleiding mogelijk in het
kader van passend onderwijs

Plan Sociale Veiligheid volgens
normen OCW

In 2017 plan gereed, voorzien van
alle bijlagen

Afhankelijk van brede enquête onder
leerlingen

Foleta en Zermelo(3)

Besloten tot aanschaf

Formatieplanning en roostermaken
verbeterd

Gesprekscyclus

Aangepast en vastgesteld

GMR nog niet akkoord

Gepersonaliseerd leren

N.v.t.

Enkele projecten van start
Kunskapsskolan

te besteden verbreed. Sparen, uit
betalen, toevoeging aan pensioentijd
zijn daarvan voorbeelden. Bestuur
en directie reserveren een aanzienlijk
bedrag om straks aan de verplichtingen
te kunnen voldoen. Dit bedrag

kennisgeving aangenomen; uitbe
talen of sparen voor later zijn nu
Functiemix: in het verslagjaar

Professionalisering: in lijn met de

hebben bestuur en directie de

Prestatiebox en het Nationaal

huidige criteria voor benoeming

Onderwijs Akkoord heeft ook in onze

Schoolboeken/leermiddelen:

in een hogere schaal geëvalueerd.

organisatie het professionaliserings

ons ICT-beleid (zie schoolplan

Duidelijk werd dat aanpassing in

plan een plaats gekregen. Het meest

2015-2018) brengt met zich mee dat

ieders voordeel is. Door het toevoegen

succesvol is dat alle niet bevoegde

we steeds meer gebruik maken van

van een “docentenprofiel” wordt het

docenten nu studeren voor een

digiborden, devices, andere hardware

mogelijk beter te bepalen of een

bevoegdheid. Aan “ontwikkelen

en tevens software. Dit brengt kosten

docent promotie toekomt. Dit profiel

door studie mag én moet” is nog

(licenties) en investeringen met zich

Aanbesteding Multifunctionals

Start in 2017

Update kopieerapparatuur e.a.

is dan gerelateerd aan het strategisch

onvoldoende aandacht besteed.

mee. Duidelijk is dat de scholen deze

Aanbesteding schoonmaak

plan in de zin van meedenken en

Dit blijkt ook uit de middelen die

middelen moeten dragen. Kijkend

3 scholen met eigen personeel, 2
aanbesteding

Verwachting betere schoonmaak
met eigen personeel

meewerken aan die toekomst.

we voor 2016 gereserveerd hadden.

naar exploitatie is het dan lastig als

Bespreking nieuwe prognoses

N.v.t.

Bepalend voor formatieplanning

Bespreking leerling- en
oudertevredenheid

N.v.t.

Van belang voor invulling en
uitvoering jaarplan

mogelijkheden.

Anderzijds hebben we vastgesteld

het boekgebruik niet sterk gere

Stichtingsbreed wordt een commissie

dat juist informeel leren bijdraagt aan

duceerd wordt. In overleg met ouder

ingesteld die een (profiel)voorstel

kwaliteitsverbetering. Daarop willen

raden/ouders worden oplossingen

zal doen aan bestuur, directie en

we sterk inzetten.

besproken.

Samenwerking bestuur, directie en
bedrijfsvoering

Impuls; onderzoek door extern
deskundige

In 2017

gereed. Gezien de ruimte in LC wordt

Studeren voor een bevoegdheid is

De oplossing laat nog wel op zich

Vaststellen beschikbare middelen

Extra ondersteuning jonge docenten

in het voorjaar van 2017 nog een

nu algemeen, echter een harde

wachten, overleg blijft voortgaan

Beschikbare middelen jonge
leerkrachten

sollicitatieronde gedaan op basis van

ontwikkellijn professionalisering

evenals onderzoek naar de geschikt

Begroting 2017

Vastgesteld in december 2016

de nu geldende criteria.

ontbreekt nog.

heid van devices voor ons netwerk.

Formatieplannen 2016-2017

Vastgesteld in juni 2016

GMR. Voor de zomer 2017 is dit

Enkele onderwerpen die in 2017 opnieuw en/of extra aandacht nodig hebben:
Gesprekscyclus
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Sociale Veiligheid

MJOP’s

Beloningsbeleid

Taakbeleid

Kurzweil, dyslexieprogramma’s

	Tempo aanschaf nieuwe

	WOA (wet verbod op onderscheid

Professionaliseringsplan(en)

computers

naar arbeidsduur)

Nieuwe bekostiging VO (!!)
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§ 1.3 Aantal leerlingen

Het is goed om te melden dat de

vooral in het kader van nieuwe pro

In 2017 komt daar Dienstverlening en

systematiek omtrent toekenning en

jecten. Om opnieuw de samenhang

Producten bij, in Hillegom, middels

Op 1 oktober 2016 stonden 5759

De prognoses en eigen verwachtingen

Intussen worden we voor de 6e keer

bekostiging lwoo in 2018 gaat veran

goed te waarborgen zullen bestuur

een update van het RPO. Voor de

leerlingen bij ons ingeschreven. In

geven aan dat dit voorlopig het

geconfronteerd met de nadelen van

deren. Het Samenwerkingsverband

en directie vroeg in 2017 het officiële

nieuwe profielen bestaan dus digitale

het verslagjaar is het aantal leerlingen

laatste jaar met groei is, de basisge

de “t min 5 maanden” systematiek.

en de directies van de scholen buigen

plan weer ter hand nemen.

programma’s. De overstap naar deze

met 82 gegroeid.

neratie daalt immers.

Aanmeldingen
Leerlingen T

traject op de KTS is succesvol.

Gepersonaliseerd leren

we met wifi en ICT aan het begin van

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Fijn in dat kader dat de nieuwbouw

Gepersonaliseerd leren, de toekomst

het schooljaar nog een slag te maken

1064

1199

1241

1230

1115

bij de KTS gereed is. Duinzigt volgt

zit in samenwerking. Bestuur en

hadden.

de systematiek van SWV Leiden en

directie hebben verschillende keren

Leraren gaan lesgeven in een nieuw,

profiteert o.m. van ambulante

over dit onderwerp gesproken,

veelal breder vakgebied. Voor een

begeleiding. Aan de Raad van Toezicht

mede in relatie tot de projecten

aantal profielen geldt ook dat er

en de GMR hebben bestuur en directie

Kunskapsskolan in Hillegom en Lisse.

nieuwe bevoegdheidseisen gesteld

verslag gedaan van de inkomsten en

Gepersonaliseerd leren vereist denken

worden. Huidige leraren met een vast

besteding van middelen.

vanuit leerdoelen. De groeiende

contract hebben tot 1 augustus 2021

4953

5284

5493

5677

5759

Uitslag examens schooljaar 2015-2016
Sector

Vmbo

Vmbo

Vmbo-tl

Vmbotl

Havo

Havo

Vwo

Vwo

2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015

Fioretti College
Lisse

99%

99%

Mavo Hillegom

92%

100%

98%

Kaderberoeps Hil

100%

Basisberoeps Hil
Teylingen College

programma’s was best lastig omdat

zich daar nu over. Het symbiose

91%

92%

97%

96%

92%
99%

2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015
96%

Leeuwenhorst

97%

Duinzigt

95%

95%

Mavo KTS

95%

96%

Kaderberoeps KTS

93%

99%

Basisberoeps KTS

100%

100%

82%

89%

93%

87%

§ 1.4 Onderwijs
Kwaliteit

Op alle schoolsoorten op onze

Passend Onderwijs

De Inspectie heeft aan de hand van

scholen scoorde Fioretti Teylingen

In de Duin- en Bollenstreek kiezen we

alle beschikbare gegevens de kwa

boven tot ver boven de norm (het

voor een sterk decentrale inzet van

liteit van onze scholen/schoolsoort

landelijke gemiddelde). Ten aanzien

middelen. Deze middelen worden

beoordeeld; Het toezichtkader is

van de kwantitatieve onderwijs

besteed aan interne zorgcoördinatie,

vernieuwd. De onderdelen zijn nu:

kwaliteit kunnen we dus spreken

arrangementen en maatwerk, de ont

van een uitstekend jaar!

wikkelagenda en projecten, dyslexie/

Onderwijspositie t.o.v. advies PO
Onderbouwsnelheid

mogelijkheden met digitale leer

de tijd om een passende bevoegd

Professionalisering

middelen maken dit mogelijk. Als

heid te halen. Wij kunnen over het

Professionalisering, één van de

leerlingen een persoonlijk leerpad

algemeen al goed volstaan omdat

belangrijke fundamenten van ons

volgen, is de structuur van de methode

de bevoegdheid binnen bestaande

onderwijs. In maart heeft de directie

niet meer leidend. Je kijkt eerst naar

teams dekkend is voor de verschillende

een conceptplan vastgesteld met

wat leerlingen moeten leren en zoekt

modules.

opdracht tot een aantal wijzigingen.

dan de leermiddelen die daarbij

Een ander vraagstuk dat opnieuw

Terecht staat dit onderwerp bij

passen. Wij zijn van mening dat de

uitgebreid besproken is, betreft de

belangrijke thema’s. Het plan bestaat

nadere invulling van deze gedachte

bevoegdheid van pabo’ers. Per 2017

uit de volgende onderdelen:

per school kan en mag verschillen.

gelden nieuwe mogelijkheden. Op

Tevens is geleidelijkheid en differen

voorhand hebben we reeds het een

1.	Visie en strategische
(professionaliserings)koers
van de stichting

tiatie geboden. Docenten moeten

en ander afgetast. We constateerden

goed voorbereid zijn.

dat de verkorte route voor deze

2.	Uitgangspunten
professionalisering

Vernieuwing van het vmbo

alleen resulteert in een bevoegdheid

Onze scholen zijn in het schooljaar

voor klas 1 en 2 basis/kader en dit

3. Externe kaders

2016-2017 gestart met de invoering

is erg beperkt. Het kan tevens tot

4. Interne ontwikkelingen

van het vernieuwd vmbo. De pro

problemen leiden bij terugloop van

gramma’s richten zich op ondernemen,

leerlingen. Ons beleid is dan ook te

digitalisering, duurzaamheid, dienst

stimuleren tot het behalen van de

verlening en zorgen voor een goede

volledige 2e graads bevoegdheid.

5.	Faciliteiten en budgetten
t.b.v. professionalisering
6.	Stichtingsbrede doelen
professionalisering
7.	Richtlijnen jaarlijks
professionaliseringplan
op schoolniveau

dyscalculie en de permanente

docenten om een bevoegdheid te halen

aansluiting met het vmbo. Onze
nieuwe profielen zijn:

Mavo, havo, vwo

Bouwen, wonen en interieur

Onze mavo, havo en vwo opleidingen

Economie en ondernemen

hebben net als het vmbo een suc

Horeca, bakkerij en recreatie

cesvol jaar achter de rug. Gemiddeld

Bovenbouwsucces

U kunt de resultaten vinden op

commissie leerlingenzorg. Het grootste

Professionaliseren is ook een van de

Mobiliteit en Transport

genomen waren rendement en

Examencijfer

www.onderwijsinspectie.nl –

deel van de middelen gaat naar

speerpunten uit ons STRATEGISCH

Produceren, installeren en energie

resultaten beter dan in 2014 en 2015.

Verschil SE-CE

Stichting Fioretti Teylingen.

leerlingen met een lwoo indicatie.

BELEIDSPLAN. Er gebeurt veel (!)

Zorg en Welzijn

Het aanbod voor talentontwikkeling

12
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is op alle scholen verder uitgebreid. We besteden veel aandacht aan ontwikkeling

§ 1.6 Bedrijfsvoering

§ 1.5 Documenten

aan de interne eisen en gaven onvol

Ontwikkelingen:

gebouwen aangepast en zijn alle

doende houvast voor het berekenen

In de loop van 2016 is gestart met

In 2016 hebben diverse onderwerpen

switches vernieuwd. Een bijzonder

van de juiste voorziening voor het

een aantal ontwikkelingen waarvan

op de agenda van de bedrijfsvoering

grootschalige operatie, welke in een

groot onderhoud. De uitvoering van

in 2017 de eerste resultaten zichtbaar

van Stichting Fioretti Teylingen

zeer kort tijdsbestek is uitgevoerd.

de schouwingen en het opstellen van

zullen worden, dan wel tot keuzes

de rapporten per vestiging is in het

voor de toekomst zullen leiden:

Hardware

najaar van 2016 gestart en zal begin

De digitalisering van het lesmateriaal

De aanschaf van apparatuur voor de

2017 worden afgerond.

is een actueel onderwerp. Voor de

en vernieuwing. Voor verder inzicht verwijzen we naar de evaluatie van de
jaarplannen verderop in dit bestuursverslag.

bekabeling op veel plaatsen in de

gestaan. Een aantal onderwerpen
In het verslagjaar hebben we voor onderstaande documenten in een enkel

wordt hier toegelicht.

geval een nieuw evaluatiemoment vastgesteld:
Vastgestelde documenten

Status

–	Statuten Stichting Fioretti
Teylingen

Midddels notaris

–	Reglement Raad van Toezicht

Vastgesteld door RvT in 2011

2020

–	Code Goed Bestuur

Vastgesteld door RvT in 2015

2020

– Informatie agenda RvT

Vastgesteld door Rvt in 2016

2017
2018

–	Directiestatuut

Goedgekeurd door RvT,
GMR in 2014

Evaluatie
Nvt.

Algemeen

eindgebruikers (notebooks, vaste

Afas online

computers, beeldschermen en overig

P&O

steuning hiervan een belangrijke

De stichting maakte nog gebruik

materiaal) is in 2016 aanbesteed.

In 2016 is een extern onderzoek

rol. Hierbij kan worden gedacht aan

van het pakket Profit van Afas voor

Deze aanbesteding is na het uit

uitgevoerd hoe verder te gaan op

het gebruik van devices in de klas

HRM, payroll en financiën met een

voeren van het project wifi afgerond

het terrein van het dragen van eigen

en de financiering ervan. Ook een

eigen (lokale) installatie. In 2016 is

en heeft geleid tot overeenkomsten

risico voor de WGA en WGA-flex per

verandering in de wijze van lesgeven

overgegaan naar de onlineversie van

met drie partijen, waarvan de

1 januari 2017. Voor deze datum moest

kan betekenen dat gebruik wordt

het pakket. Dit geeft mogelijkheden

winnaar het eerste jaar exclusieve

een nieuwe keuze worden gemaakt.

gemaakt van andere platforms of de

om in 2017 te bouwen aan nieuwe

aanbieder is. Daarna zal worden

De stichting is al eigenrisicodrager

wijze waarop presentatiemiddelen

rapportages, de verdere ontwikkeling

gekozen voor mini-aanbestedingen

voor de WGA (vast) vanaf 2007. In het

worden gebruikt in de lessituatie.

van het intranet (Insite) binnen de

met de drie aanbieders.

najaar van 2016 is ervoor gekozen om

–	GMR statuut

Vastgesteld GMR in 2012

2017

–	Sociaal statuut

Goedgekeurd RvT, GMR in 2011

2017

–	Verzuimprotocol

Goedgekeurd RvT, GMR in 2014

2018

Ondersteuning nieuwbouw en

In 2016 is opdracht gegeven om op

2018

diverse verbouwingen

nieuw meerjarenonderhoudsplannen

De ondersteuning vond plaats op het

op te stellen. De oude voldeden niet

–	Meldingsregeling van
misstand

Goedgekeurd GMR in 2014

Huisvesting

2017

–	Richtlijnen re-integratie

Goedgekeurd GMR in 2012

-

–	Plan professionalisering

Nieuwe opzet in 2017

-

ICT en inkoop. In 2016 is een nieuw

–	Stakingsprotocol

Goedgekeurd GMR in 2014

-

bijgebouw bij de KTS in Voorhout

–	Klachtenregeling

Goedgekeurd RvT, GMR in 2015

2020

gerealiseerd.

–	Gesprekkencyclus

Goedgekeurd GMR

2017

ICT

–	Vervangingsbeleid

Goedgekeurd GMR in 2012

2016

In 2015 heeft de interne discussie

–	Arbobeleidsplan

Goedgekeurd GMR in 2014

2018

geleid tot de conclusie dat het netwerk

–	Beleid functiemix

Goedgekeurd GMR in 2009

2017!

–	Vacature beleid

Richtlijn voor directie

–	Beloningsbeleid

Goedgekeurd GMR in 2010

–	Leerlingenstatuten

Goedgekeurd deelraden

–	Levensfasebewust pers.beleid Goedgekeurd GMR in 2015

is wel herverzekerd.

gebied van logistiek, de monitoring

Goedgekeurd GMR in 2013

2020

eigenrisicodrager te blijven. Het risico

stichting.

–	Protocol omgangsvormen

–	Regeling vakantie/verlof o.o.p. Vastgesteld in directie in 2015

bedrijfsvoering speelt de onder

en begeleiding van het werk van
derden met name op het gebied van

flink moest worden aangepast om het
gewenste grootschalige gebruik van
wifi op alle vestigingen mogelijk te
maken. Allereerst is begin 2016 een

2015
`2016

nieuwe firewall geïmplementeerd.
Daarna is in de zomer van 2016 op
alle vestigingen wifi aangelegd met
de mogelijkheid deze voorziening
te gebruiken voor grote groepen

In ontwikkeling: Sociaal veiligheidsbeleid en privacyreglement
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De workflow voor de inkomende facturen

Leeftijdsverdeling

De verdeling van alle personeels

Het contract met de arbodienst Meta

1 staan (instroom 2014). Deze persoon

Monitoring van de WW en WGA

is een project dat in 2017 verder

De gemiddelde leeftijd van de

leden van alle personeelscategorieën

planning is na evaluatie verlengd.

is echter in 2016 doorgestroomd in

verloopt door P&O in samenspraak

wordt opgepakt. Complicatie hierbij

mannen is evenals in 2015 afgerond

in 2014-2016 ziet er als volgt uit.

De ervaringen waren divers, echter

de WGA-flex, welke met de huidige

met Randstad. Randstad neemt de

is dat de verschillen in werkwijze op

47 jaar, van de vrouwen 43 jaar.

over het algemeen redelijk positief.

wetgeving nog niet voor rekening

volledige re-integratie van ex-mede

De ervaringen met Metaplanning op

van Stichting Fioretti Teylingen komt.

werkers uit handen. In 2016 heeft een

overige zaken zijn positief, bijvoor

In 2016 is een onderzoek gestart via

evaluatie plaatsgevonden over de

beeld bij inzet van een herkeuring.

Robidus, aan wie ook de praktische

samenwerking en is de samenwerking

uitvoering is uitbesteed van de

met positief resultaat verlengd. Door

de verschillende vestigingen een
snelle uitrol in de weg staan.

35

Verder zal er aandacht zijn voor

30

onderzoek naar milieubesparingen,

25

zoals het gebruik van zonnepanelen

% medewerkers per leeftijdscategorie

20

2014

15

2015

De ingeslagen weg om te komen tot

Ziektewet. In dit onderzoek worden

preventief in te zetten op toekomstige

2016

een systeem van eigen-regie bij het

de voor- en nadelen onderzocht

WW-ers wordt de instroom en duur

verzuim wordt vervolgd.

van verlenging van het eigen

beperkt.

en het gebruik van led-verlichting.

10

In 2017 zullen voorts verschillende

5

aanbestedingen plaatsvinden, zoals

0
0-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-65

risicodragerschap en de mogelijkheid

65 en ouder

Eigenrisicodragerschap
ZW/WIA/ WAO/WW

om het eigen risico te herverzekeren.

Stichting Fioretti Teylingen is eigen

Functiemix

risicodrager voor WW, WGA en

Stichting Fioretti Teylingen heeft in 2014 maatwerkafspraken gemaakt m.b.t.

Ziektewet.

de functiemix, onderdeel van het Convenant LeerKracht van Nederland (VO).

In 2016 is er geen nieuwe instroom

Hieronder zijn de maatwerkafspraken weergegeven en de realisatie in 2016.

geweest in de WIA. Wel zijn er 2

Vastgesteld kan worden dat er nog een aanzienlijke LC ruimte is in te vullen en

herkeuringen aangevraagd. Dit heeft

de realisatie op LD niveau conform de maatwerkafspraken is (mede door het

in één geval geleid tot een aanpassing

entreerecht).

van een 80-100 WGA uitkering naar

Door middel van professionalisering van de docenten wordt geprobeerd het

een IVA uitkering (welke kosten dus

kwaliteitsniveau te verhogen, zodat in een volgende LC sollicitatieronde de

personen. Hierbij is het percentage

niet meer voor rekening zijn van

LC ruimte kan worden ingevuld zonder de kwaliteitseisen los te laten.

van 47% man t.o.v. 53% vrouw in

Stichting Fioretti Teylingen). In het

schoonmaakdiensten, voorzieningen
voor printen, kopiëren en scannen en
de afvoer van afvalstromen.

§ 1.7 Kengetallen
Personeel & Organisatie

Instroom en uitstroom
Instroom en uitstroom personeel (headcount)
120
100
80

Personeel in kerncijfers

60

Instroom

In 2016 telt Stichting Fioretti Teylingen

40

Uitstroom

gemiddeld 651 medewerkers, met de

20
0

verhouding man-vrouw van 300-351

2013

2016 iets veranderd naar 46% man

Verzuim

t.o.v. 54% vrouw.

6

De 651 medewerkers beslaan
samen 521 FTE, met een verhouding
man-vrouw van 266-254 FTE. Dit is

2014

2015

2016

andere geval is het percentage van
arbeidsongeschiktheid teruggebracht

Verzuimpercentage per maand

medewerkers hebben dus gemiddeld
een groter dienstverband.
Het aantal medewerkers is van 636 in

5

511 in 2015 t.o.v. 521 FTE in 2016.

omlaag gaat. Op peildatum

4
3
2

2013

31-12-2016 zijn er 6 WGA uitkeringen

2014

t.o.v. 8 op 31-12-2015. Het verschil

2015

wordt veroorzaakt omdat tegen een

2016

73%

toegekende WGA uitkering direct

LB

LC

LD

Maatwerkafspraak 00UZ

27,8%

46%

26,2%

Realisatie 00UZ 2016

36,8%

36,5%

26,6%

Maatwerkafspraak 02KB

31,8%

45,2%

23%

Realisatie 02KB 2016

39,4%

38,1%

22,5%

bezwaar was aangetekend, welke

1

met terugwerkende kracht omgezet
0
Jan

Febr

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Deze stijging hangt nauw samen met
het gestegen leerlingaantal.

74%

Maatwerkafspraak

belasting van de WGA aanzienlijk

2015 naar 651 medewerkers in 2016
gestegen met daarbij een FTE van

02KB (Teylingen)

van 100 naar 50 waardoor de door

inclusief vervangend personeel en
sub dienstverbanden. De mannelijke

00UZ (Fioretti)

is naar een IVA uitkering. En de
hierboven genoemde toekenning IVA
na aanvraag herbeoordeling van de

Er is een duidelijk verschil zichtbaar in het verzuimpercentage per maand. In de

WGA uitkering.

maanden januari tot en met maart en ook in november en december is het ver
zuimpercentage aanmerkelijker hoger dan in de andere maanden. Daarnaast is

Met betrekking tot de Ziektewet is

de stijging van het verzuim in november en december 2016 opvallend.

er in 2016 geen nieuwe instroom
geweest en blijft het aantal op
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Bevoegde docenten voor
de klas

dat erop is gericht zoveel mogelijk

afspraken gemaakt en vastgelegd om

Keuze LPB

bevoegde docenten voor de klas te

de bevoegdheid te behalen binnen

Hieronder zijn de keuzes m.b.t. 50 klokuur basisbudget Levensfasebewust Personeelsbeleid (LPB) weergegeven voor

83,1% van het aantal docenten is

hebben, blijft het % medewerkers

de in de CAO gestelde termijn van

twee schooljaren, 2015-2016 en 2016-2017 (t/m december).

bevoegd binnen Stichting Fioretti

dat bevoegd lesgeeft redelijk stabiel.

2 jaar met een verlenging naar 4 jaar.

Teylingen. Gekeken is hierbij naar

Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat

Deze afspraken worden nauwkeurig

de medewerkers met een regu

het niet altijd mogelijk is een vaca

gemonitord. Onvoldoende voortgang

liere aanstelling. Vervangingen zijn

ture te vervullen met een kwalitatief

dan wel tussentijdse beëindiging van

evenals vorig jaar buiten beschou

goede en bevoegde docent. Met elke

de studie leidt tot een afloop van een

wing gelaten. Ondanks een beleid

onbevoegde docent worden echter

contract en dus tot ontslag.

100%

LPB 2015-2016

% docenten bevoegd voor de klas

90%

3% loon
Doelbesteding in geld:
kinderopvang
Doelbesteding in geld: OOP schaal
1 t/m 8 uitbetalen
Doelbesteding in geld: verhogen
pensioen
Lesvermindering
Niet van toepassing i.v.m. startend
docent
BAPO/tbv aanvullend verlof

80%

70%
60%

2013

50%

2014

40%

2015

30%

2016

Verlof

Verlof sparen
Vermindering overige taken

20%

Onbekend

10%
0%
Duinzigt

Hillegom

KTS

Leeuwenhorst

Lisse

LPB aug- dec 2016

E-HRM

3% loon
Doelbesteding in geld:
kinderopvang
Doelbesteding in geld: OOP
schaal 1 t/m 8 uitbetalen
Doelbesteding in geld:
verhogen pensioen
Lesvermindering

In 2016 is de module werving en selectie geïmplementeerd. Hiermee zijn de
sollicitatiestromen geborgd en geautomatiseerd. Daarbij is de site Werkenbij.
stichtingfiorettiteylingen in gebruik genomen. Optimalisatie hiervan is een
doorlopend proces evenals van de overige modules in InSite.

Niet van toepassing i.v.m.
startend docent
BAPO/tbv aanvullend verlof
Verlof
Verlof sparen

Vermindering overige taken

§ 1.8 Klachten
In 2016 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

Resultaten mavo plus

Het concept plan om een breed en een smal traject aan te bieden met
veranderingen in keuzes in klas 3 en 4 tezamen met een andere lessentabel is
aan collega’s voorgelegd maar kon niet op voldoende steun rekenen. Vervolgens
is er een werkgroep met vertegenwoordigers uit alle teams opgericht, die nu
voorstellen aan het uitwerken is die minder impact op de lessentabel hebben.
Dit proces loopt nog en zal komend jaar verder gaan. Wel is het nieuwe vak
informatie-technologie breed gedragen (ook door de MR), en er wordt gestreefd
naar invoering per augustus 2017 in klas 3.

Gebruik ICT/SOM voor

Tezamen met nadenken over een nieuw aftekensysteem is ook gekeken

communicatie en organisatie

naar betere monitoring. Daarom is er een pilot geweest met leerlingen zich
laten inschrijven voor herkansingen in SOM en dit verder gebruiken voor het
controleren van herkansingen. Deze pilot was succesvol en gaat volgend jaar
schoolbreed werken.
Daarnaast is SOM ook ingericht voor het maken van afspraken voor i-uren.

Ontwikkeling digitaal toetsen

Er is intern een PLG opgericht om collega’s na te laten denken en uitvoering
te geven aan digitaal toetsen. Deze is 6 middagen bijeen geweest. Resultaat:
deelnemende collega’s zijn meer wintoets gaan gebruiken (er is ook een derde
computer(toets)lokaal ingericht). Daarnaast is er voorlichting gegeven aan andere
collega’s hoe je eenvoudig wintoets kunt gebruiken.

20
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Realisatie studiewijzers

Secties hebben digitale studiewijzers. Vooral instrumentaal (o.a. voor opgeven

Oriëntatie op mogelijkheden havo

Directie is naar voorlichtingsbijeenkomsten Ministerie geweest over wetsvoorstel

huiswerk). Een aantal secties hebben ze rijker gemaakt (met allerlei informatie en

bovenbouw

“Meer ruimte voor nieuwe scholen”. Heeft ook input geleverd bij de consultatie

links). Dit zal komend jaar nog verder gepromoot/uitgebreid moeten worden.

over dit voorstel. Bestuur en MR zijn geïnformeerd. Het is nu wachten op de
behandeling van het wetsvoorstel. We zien als dit aangenomen wordt zeker

Voortgang toepassing “de vijf rollen Leidraad bij lesbezoeken en pop-gesprekken zijn de vijf rollen geweest.
van de docent”

mogelijkheden, waarbij het belangstellingsonderzoek een sleutelrol gaat

Ook bij leerlingenquêtes CW-docent zijn de 5 rollen gebruikt. Naast een

vervullen. Aan de andere voorwaarden is te voldoen.

gemeenschappelijke taal, die ontstaan is om over lessen te praten zien we ook
dat de rollen beter naar voren komen. Waar we ingezet hebben op de rol van

Tevredenheidsonderzoek ouders en Het tevredenheidsonderzoek van Kwaliteitsscholen onder leerlingen en

didacticus. Voor wat betreft differentiëren is dit gedeeltelijk gelukt via scholing.

leerlingen

ouders van klas 3 zet ons overal boven de benchmark (bij de ouders zelfs bij de

Volgend jaar willen we de nadruk gaan leggen op presentator en afsluiter.

10% beste scholen). Bij het onderzoek onder de brugklasleerlingen zitten we

Stand van zaken bevoegdheid en

Behoudens een paar hardnekkige ‘langstudeerders’ zien we meer collega’s hun

gemiddeld ook boven de benchmark, maar bij huiswerk en activerende didactiek

bekwaamheidsdossiers

bevoegdheid halen (dit jaar 3 of 4).

zitten we eronder, terwijl we er b.v. bij gebouw, veiligheid en pestindicator,
mentor en activiteiten ruim boven zitten.

In het bekwaamheidsdossier (nu in Insite) zijn de POP/voortgangs- en eventuele

Uitwerking aftekensysteem

functioneringsgesprekken van elke collega opgenomen. Ook collega-specifieke

Effecten passend onderwijs,

Het is lastig om de effecten van passend onderwijs te meten. Incidenteel merken

enquêtes. We zullen nog meer moeten stimuleren dat collega’s zelf relevante

participatie in het samenwerkings

we dat leerlingen waar we bij de aanname twijfel hebben toch een jaar bij ons

informatie toevoegen.

verband van Leiden

“verdoen” voordat ze naar passender onderwijs gaan. We kunnen eigenlijk
onmogelijk zeggen dat we het niet zien zitten en daarom niet aannemen.

Een aanpassing van het aftekensysteem met als doel een vereenvoudiging

Ook merken we dat de goede naam van de school op ondersteuningsgebied

met behoud van de waarde (zoals o.a. kansen geven/ faalangst verminderen

soms tot onterechte verwijzingen naar ons leidt. Zelfs van de directeur van de Leo

en pr) is door een werkgroep voorbereid. De voorstellen zijn twee keer met alle

Kanner school.

docenten besproken en uiteindelijk door de MR goedgekeurd. Ze zullen augustus

De ondersteuning van de AED medewerker is erg positief ervaren. Ook de

2016 ingaan. In dit proces is ook gekozen voor het gaan gebruiken van een

contacten met medewerkers SWV is goed. De toezegging van extra middelen

voortschrijdend rapportcijfer, waardoor leerling en ouders op elk moment de

vanuit het SWV voor volgend jaar zal tot een versteviging van onze basis-

actuele stand van zaken kunnen zien in SOM en er nog wel rapportages naar huis

ondersteuning leiden.

zijn, maar geen rapporten meer.
Resultaten Duinzigt XL

De collega’s die XL geven zijn bij elkaar gekomen om een doorlopende leerlijn

Inzet op sociale veiligheid

Gezien de resultaten van bovengenoemde leerlingen- en ouderenquêtes zijn we
tevreden.

over alle XL te gaan vaststellen. Dit is nog steeds niet afgerond en gaat volgend
jaar verder lopen. Wel is er daarnaast hard gewerkt om de programma’s van de
individuele richtingen in de onderbouw sterker te maken. Waar vorig jaar XL arts
klas 2 nog uitbesteed werd, hebben de eigen collega’s dat dit jaar met succes zelf
opgepakt.
In klas 3 is de vroegere maatschappelijke stage omgebouwd naar een beroeps-

PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de kernvakken, B.V. in XL en aanbod veel vakken. Maar ook het in het lesrooster opnemen van
Brede ontwikkeling

overgang van klas 3 naar 4 maar 9% van de examenleerlingen start met een niet

oriënterende stage. Waarbij voor 170 derdeklassers een stageplek van een week

behaalde rekentoets. Hierdoor kan volgend jaar de rekenondersteuning in de

gevonden is. Hierbij zijn de bevindingen van leerlingen, ouders, stageplaatsen en

examenklas verminderd worden.

collega’s overwegend positief en een oproep om verder te gaan hiermee.
Toetsing en resultaten in het kader

Op beperkte schaal is er een pilot geweest (3H) met de Digitale Tussentijdse Toets

van extra inzet op taal en rekenen

(DTT), als evt. vervanger van de cito-nul toetsen. We wilden hiermee ervaring

reken- en taaluren door alle leerjaren werpt vruchten af. Zo zagen we dat bij de

Aandacht voor verschillen,

Van oudsher zorgt het aftekensysteem al voor het rekening houden met

Maatwerk

verschillen tussen leerlingen en het leveren van maatwerk. Maar ook de scholing
van collega’s op differentiatie draagt hieraan bij.

opdoen. Echter de praktische problemen bij de afname waren groot. Zodat de
cito nul toets voorlopig gehandhaafd blijft. Verder is de citotoets gebruikt als
informatiebron voor de inhoud van de taal- en rekenlessen van leerlingen in

Ambitieuze leercultuur,

de onderbouw. Deze lessen zijn niet meer in niveaugroepen gegeven (rooster-

Excellentie, hoogbegaafdheid

We hebben nagedacht hoe het zevende examenvak te stimuleren.

obstakels), maar de differentiatie was in de lessen. In klas 3 en 4 mavo zijn ook
rekenlessen geweest waar leerlingen voor uitgenodigd werden i.v.m. zwakke
rekenresultaten. De resultaten van de rekentoets stemden tot tevredenheid

Lerende cultuur voor personeel,

We hebben dit jaar verschillende scholingsactiviteiten georganiseerd en een

(ondanks de zwalkende besluitvorming en voorlichting van het ministerie

Goed HRM beleid

teamleider heeft met elk van zijn docenten twee keer gesproken in het kader van

hierover). De extra eisen aan het vak Nederlands hebben geen extra gezakte

een POP.

leerlingen opgeleverd.
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§ 2.2 Leeuwenhorst
JAARPLAN

RESULTAAT

Voortgang en effecten lerende

Meting in harde data is hier lastig. We zien wel de volgende resultaten in gedrag:

organisatie

•	Team mavo gaat samen in Professionele Leer Gemeenschappen werken aan het
onderwerp differentiatie.

Aanstelling gedragsdeskundig

Na de tussentijdse evaluatie zijn er een aantal zaken bijgesteld. De school moest

docent per team; rol interne

wennen aan deze nieuwe rol. De naam is voor de duidelijkheid ook aangepast naar

zorgcoördinator

“intern ondersteuner”. Uit de eindevaluatie komt naar voren dat de nieuwe structuur,
na wat aanpassingen in de bemensing, goed bevalt en beantwoordt aan de doelen.

Communicatie met ouders

Nog niet goed genoeg: de periodieke informatiemail door de mentoren aan de

•	Team havo BB heeft in elkaars mentorlessen workshop vaardigheden aan de

ouders over de mentorgroep. Een aantal docenten geeft aan dit moeilijk te vinden.

leerlingen gegeven

Hier gaan we volgend jaar mee verder.

•	Team vwo OB werkt samen aan het verbeteren van toetsing
Intervisie en lesbezoek

Plannen zijn uitgevoerd. Team havo BB is afgeweken van het originele plan. Dit is

Communicatie: naar elkaar

bemerken. Echter, met name in de tweede helft van het schooljaar liepen we met

in gedrag: “bij elkaar in de winkel kijken” wordt steeds normaler.
Door omstandigheden is de studiedag in september uitgesteld naar januari. Verder is

binnen klassenverband

het plan uitgevoerd.

een aantal zaken achter de feiten aan. Denk hierbij aan de inzet van personeel tijdens
toets- en projectwerken. Dit werd te laat gecommuniceerd. Oorzaak is hier veelal niet
de communicatie, maar de organisatie van de informatiestromen die nodig zijn om

Meting: in het leerling tevredenheid onderzoek van dit schooljaar scoren we bij het

bijvoorbeeld een passend rooster te maken. Dit gaan we komend jaar verbeteren.

betreffende onderdeel net boven de benchmark. Dit was ook het streven.
In het oudertevredenheid onderzoek scoren we ruim boven de benchmark.
Moeilijk te verklaren is dat bij het gerelateerde onderdeel ‘kwaliteit docenten’ de

Scholing van de schoolleiding is uitgevoerd.
Huisvesting

Extra inzet op rekenen, i.h.b. 4

De doelen hiermee zijn bereikt. Er zijn geen leerlingen met een onvoldoende voor

havo

rekenen het examen ingegaan. Organisatorisch is aan de afname van de toetsen nog

Hoewel het gelukt is de dialoog met de gemeente Noordwijkerhout voort te zetten
op een positieve toon, heeft dit tot op dit moment niet tot resultaten geleid.

leerlingen lager dan de benchmark scoren. Dit onderdeel zit niet als zodanig in het
onderzoek voor ouders.

Doordat de plannen in de teams geëvalueerd zijn, hebben we een beeld van de
resultaten van onze interventies. Personeel geeft aan, zeker verbeteringen te

geen succes gebleken. We zien (zie ook boven) bij de meeste teams een verandering
Vorderingen differentiatie

Score boven de benchmark in het tevredenheidsonderzoek; dit is ook ons streven.

ICT

De aanleg van het draadloze netwerk heeft wat vertraging opgelopen. We hebben
een uitvoeringsplan voor de in het jaarbeleidsplan geschetste stappen in de
komende jaren.

het e.e.a. te verbeteren.

Uitvoering gesprekscyclus

Plannen zijn uitgevoerd, meting is eind volgend schooljaar.

Ervaring met BSM in

BSM is tot nu toe een succes gebleken. Uit de mondelinge evaluatie met deelnemers

Maatregelen met

De geplande (nood) interventies voor het ruimtegebrek zijn uitgevoerd. De extra

bovenbouw havo

en docenten blijkt dat het niveau goed* is en de leerlingen het vak als aantrekkelijk

betrekking tot werkdruk en

ruimtes worden goed benut. Werkdruk en arbeidsomstandigheden zijn besproken in

en motiverend ervaren.

arbeidsomstandigheden

de start gesprekken. Waar mogelijk zijn ook hier interventies gepleegd. Meting, zoals
gepland, eind volgend schooljaar.

*) resultaten zijn op landelijk gemiddelde, leerlingen geven aan dat ze voor het
theoretische deel “echt moeten studeren”.
Successen uitbreiding deelname Dit jaar is de deelname uitgebreid met Natuurkunde, de vakgroep biologie heeft dit
Olympiades

jaar een plan ontwikkeld voor deelname in het komende schooljaar.

Internationalisering; contacten

De projecten zijn uitgevoerd. De samenwerking met de scholen die deelnamen aan

met Chinese scholen

“move it, improve it” is voortgezet.

Realisatie ”move it, improve it”

Het is nog niet gelukt een goede Chinese partner te vinden, dit blijkt een kwestie van

PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de

Wiskunde scoort boven het landelijk gemiddelde. Engels zit in een stijgende lijn,

kernvakken,

maar nog net onder het landelijk gemiddelde. Nederlands scoort met name op het

Brede ontwikkeling

vwo lager dan voorheen. Voor alle kernvakken is het aantal lessen uitgebreid. Voor
Engels is door de vakgroep een duidelijk ontwikkelingsplan opgesteld. De vakgroep

lange adem te zijn.

Nederlands zal dit ook moeten doen.

Komend jaar gaan we de diverse internationa-liseringsactiviteiten verder structureren
en borgen in de organisatie.
We hebben gemerkt dat met name de communicatie naar docenten over welke
leerlingen afwezig zullen zijn voor een project, eerder moet plaatsvinden.
Profilering gymnasium

De gymnasiumdagen zijn georganiseerd naar tevredenheid. Dit jaar blijven er meer
leerlingen dan vorige jaren in het gymnasium bij de overgang van 2 naar 3. Bij de

Brede ontwikkeling: aanbod talentklassen, musical, internationaliseringsprojecten
Maximaliseren prestaties,

Inleiding jaarbeleidsplan. We zetten al een paar jaar in op cyclisch werken op alle

Opbrengst gericht werken

gebieden, dit gaat steeds beter.

Aandacht voor verschillen,

Zie boven, differentiatie.

Maatwerk

overgang van 3 naar 4 is geen verbetering te zien.

Ambitieuze leercultuur,

Honours class, talentklassen, internationaal erkende certificaten voor de Moderne

De integratie van ‘de klassieken’ in de lessen zal volgend jaar meer uitgevoerd

Excellentie, hoogbegaafdheid

Vreemde Talen, filosofie en Chinees op het vwo, deelname Olympiades.

worden.

Lerende cultuur voor personeel, Zie hierboven, punt 1
Goed HRM beleid
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§ 2.3 KTS
JAARPLAN

De samenwerking met de Leo Kannerschool en andere VSO-scholen wordt steeds
intensiever. Op dit moment volgen 50 leerlingen vanuit het VSO een opleiding op de
KTS en halen waarschijnlijk een regulier vmbo-diploma. Uiteraard dient er nog flink
gewerkt te worden aan een goed onderwijskundig model voor deze leerlingen.

Dyslexiebeleid en ervaring met
dyslexiecoaches

De KTS heeft op dit moment 250 leerlingen met een officiële dyslexie-verklaring.
Hoewel de resultaten goed zijn, wordt het komend jaar gebruikt om opnieuw te evalueren
welke verbeteringen er op het gebied van dyslexie-ondersteuning mogelijk zijn.

Voortgang beleid sociale
veiligheid

Via de deelscholen, teamleiders en leerlingbegeleiders blijft dit een onderwerp van
eerste aandacht.

Resultaten nieuwbouw

De nieuwbouw is bijna gerealiseerd. Er staat een mooi, licht en ruim nieuw gebouw,
waarin op een prettige manier onderwijs kan worden gegeven.

Evaluatie toetsing en
determinatie

De evaluatie van de toetsresultaten heeft er niet toe geleid, dat de determinatie naar
de bovenbouw aangescherpt dient te worden.
De KTS heeft bovengemiddelde examenresultaten en geen zittenblijvers.

Vorderingen DBK
Ervaringen intervisie

Alle docenten hebben een intensieve training gevolgd in DBK. Elke vakgroep wordt
gevolgd door een teamleider en in elke vakgroep worden de resultaten van intervisie
geëvalueerd. Het komend jaar wordt hiermee meer ervaring opgedaan.

RESULTAAT

Keuzevakken gekoppeld aan de Voor elk profiel (HBR, BWI en PIE) zijn bijbehorende keuzevakken gekozen, waarvoor
profielen
de KTS grotendeels zelf leerstof heeft ontwikkeld in samenwerking met het
Consortium Beroepsonderwijs. Voor PIE is een verdiepend keuzevak ontworpen en
door de overheid goedgekeurd.
Het beleid van de KTS is dat leerlingen beperkt kunnen kiezen uit keuzevakken. De
aangeboden keuzevakken hebben allen een arbeidsmarkt gerelateerde relevantie.
Leerlingen kiezen m.b.v. de keuzevakken eigenlijk uit voor-geprogrammeerde
leerroutes die één-op-één aansluiten op die van het MBO.
Pilot studieverkorting i.s.m.
Consortium

Doordat de doorstart van het landelijke Vakcollege niet goed is gegaan, is dit project
niet gestart. Wel zijn er afspraken gemaakt met ROC-Leiden en ROC-Mondriaan over
vrijstellingen bij verwante overstappen. Deze afspraken moeten, vanwege de nieuwe
examenprogramma’s, het komend jaar opnieuw tegen het licht worden gehouden.

Pilot MBO-2 niveau op de KTS

De pilot is met veel succes afgerond. In samenwerking met ROC Mondriaan hebben
zes leerlingen, veelal afkomstig uit het VSO, hun eerste jaar MBO-2 op de KTS
gedaan. Dit in samenwerking met docenten van de KTS, ROC-Mondriaan en een
aantal restaurants in de regio. Alle leerlingen zijn geslaagd voor het eerste jaar en
vervolgen nu succesvol het tweede jaar van hun opleiding in Den Haag. Vanwege het
succes wordt dit project het komend jaar gecontinueerd. Vanaf 2017-2018 zullen alle
leerlingen die hun opleiding op ROC Mondriaan willen vervolgen op niveau 2, het
eerste jaar daarvan op de KTS volgen.

Successen van de Technomavo

De Technomavo is nu goed ingebed in de school. Ruim 150 leerlingen volgen
succesvol deze opleiding. Onderzocht gaat worden of wij deze opleiding kunnen
verbreden naar een Technohavo.

Project Toptechniek

Het project Toptechniek in Rijnland is een project waarbij onderwijs en bedrijfsleven
samen hebben onderzocht hoe de instroom in de techniek vergroot zou kunnen
worden. Hoewel het project is afgerond, heeft de overheid een vervolg-subsidie
toegekend om daarmee de resultaten te borgen. Het accent ligt het komend jaar
vooral op kennismaking van mavo-leerlingen met techniek. De KTS vervult hierbij
vooral een bestuurlijke rol.

Resultaten BRT

Op één leerling na zijn alle leerlingen geslaagd voor de rekentoets op de KTS. Mede
gezien de populatie van de KTS, is dit een unieke prestatie. Het komend jaar zal er
nog meer afstemming plaatsvinden tussen met name de vakken in de bovenbouw
m.b.t. het rekenonderwijs. Bovendien zullen leerlingen, die al zijn geslaagd voor
niveau 2F, een toets kunnen doen op het hogere 3F (havo-) niveau.

Keuze voor Google
Chromebooks

Opleiding specialistenteams
voor coachende rol
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Samenwerking met VSO/
symbiose

Een ICT-commissie heeft de mogelijkheden van Chromebooks in het onderwijs
onderzocht. De gehele schoolleiding maakt nu grotendeels gebruik van de Googleomgeving. Alle leerlingen in de onderbouw zijn gewend om hun bestanden in de Googleomgeving op te slaan en kunnen hierdoor ook buiten de school met hun ICT-bestanden
werken. Een groep van 30 docenten gaat het komend jaar de didactische toepassingen
onderzoeken. De afdeling Consumptief heeft de gehele leerstof gedigitaliseerd. In
deze afdeling zullen alle leerlingen alleen nog met digitale leermiddelen werken. In de
onderbouw wordt LOB digitaal aangeboden via Chromebooks.
Alle docenten in de bovenbouw hebben een intensieve mentorentraining gevolgd
om daarmee goed voorbereid te zijn op de nieuwe eisen die aan hen gesteld worden
vanwege LOB en het symbiose-onderwijs.

STICHTING FIORET TI TEYLINGEN

PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de
kernvakken
Brede ontwikkeling

Het slagingspercentage op de KTS was ook dit jaar weer hoog te noemen. Alle
leerlingen in de Basisberoepsgerichte Leerweg zijn geslaagd, 93% van de leerlingen
van de Kaderberoepsgerichte Leerweg is geslaagd, en 95% van de leerlingen van de
Technomavo is geslaagd.
Het gemiddelde cijfer dat voor het eindexamen is gehaald, is beduidend hoger dan
de door de Inspectie vastgestelde norm waaraan de scholen moeten voldoen. Deze
norm is gebaseerd op de resultaten die landelijk behaald zijn. Ook landelijk gezien
doen onze leerlingen het in 2015-2016 goed op alle drie de leerwegen.
De leerlingen krijgen de kans zich breed te ontwikkelen door het aanbod van vakken
in de onderbouw, de keuzevakken in de bovenbouw en vakken zoals CKV en de
aandacht voor sport en zwemmen.

Maximaliseren prestaties
Opbrengstgericht werken

De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwgezet gevolgd met behulp van Som en Cum
Laude, maar ook de teamleiders monitoren met hun leerlingbesprekingen de resultaten.

Aandacht voor verschillen
Maatwerk

De leerling is de maat, dus ook de ondersteuningsstructuur is hierop ingericht. Wie
meer kan, krijgt meer aangeboden, wie hulp nodig heeft, wordt daarbij ondersteund
door ons ondersteuningsteam. Het resultaat is dat ook leerlingen die vanuit het
speciaal onderwijs instromen, hier een diploma kunnen halen.

Ambitieuze leercultuur
De KTS laat de leerling het beste uit zichzelf halen; wie wil, kan excelleren in zijn
Excellentie en hoogbegaafdheid vakgebied en wordt uitgedaagd middels vakwedstrijden, vakken op hoger niveau
en aandacht voor vakvaardigheden, ook als je goed kunt leren en de Theoretische
Leerweg aankan.
Lerende cultuur voor personeel
Goed HRM beleid

De ontwikkelingen in het onderwijsveld dagen ook de medewerkers uit. Na- en
bijscholing op het gebied van SEN, maar ook beroepsgerichte vakken is extra actueel
door de vernieuwde praktijkexamens.
Aandacht voor de leerling begint met aandacht voor je personeel.
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§ 2.4 Fioretti College Lisse
JAARPLAN

RESULTAAT

Duidelijke koers

•	Dit jaar is gewerkt aan het formuleren van een duidelijke koers door het voeren

Facilitair

van gesprekken met ouders, leerlingen en collega’s. Ook hebben we bestaande
(beleids)documenten en relevante trends en onderzoeken bestudeerd.
Het visiedocument/beleidsplan krijgt steun van de schoolleiding en wordt begin
volgend schooljaar voorgelegd aan de deelraad.
Van goed naar geweldig
onderwijs

•	Een groep docenten heeft de meerwaarde van technologie voor het onderwijs
verkend en aan elkaar gepresenteerd in een gezamenlijk project met Fioretti
Hillegom. De ervaringen van docenten waren veelbelovend. Er zijn andere scholen
bezocht en apps in de les uitgeprobeerd. Samenwerking met Hillegom werd als

•	Er is dit jaar hard gewerkt aan de voorzieningen ten behoeve van het vak l.o.
Dit heeft ertoe geleid dat we nu beschikken over vier goed toegeruste sportzalen
in de Waterkanten en een buitensportveld op ons schoolterrein.
•	Er is een start gemaakt met de inrichting van de omgeving van de school.
We verwachten dat de werkzaamheden aan het schoolplein volgend schooljaar
zullen worden afgerond. Onze leerlingen kunnen daardoor ook weer beschikken
over een mooie buitenruimte om te pauzeren.

Sociale veiligheid, tevredenheid •	We hebben gesprekken gevoerd met leerlingen over wat zij waarderen aan
leerlingen
onze school en welke punten verbeterd kunnen worden. De resultaten van deze
gesprekken zijn meegenomen in het visiedocument.
•	Het jaarlijkse leerlingtevredenheidsonderzoek van Kwaliteitscholen is onlangs
afgenomen. Aandachtspunten die hieruit naar voren gekomen krijgen volgend
schooljaar aandacht.

meerwaarde ervaren.
•	Er is een pilot met twee brugklassen voor volgend schooljaar voorbereid waarin
leerlingen leerdoelgericht werken, waarin zij ruimte krijgen voor persoonlijke keuzes
en waarbij de leerling overal en altijd kan werken en door de docent gevolgd kan
worden doordat wordt gewerkt met een persoonlijk device. We laten ons hiervoor
inspireren door het gepersonaliseerde onderwijsconcept van Kunskapsskolan, maar

PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de

•	Bevorderingsnormen zijn verder aangepast.

kernvakken

•	Eindexamenresultaten zijn dit jaar opnieuw zeer goed.

Brede ontwikkeling

•	We hebben de taken van de rekencoördinator uitgebreid om het rekenonderwijs
goed neer te zetten.

kiezen voor een schooleigen aanpak in onze FIOklassen. Samenwerking in Zo.Leer.Ik!

•	De pilot VWO! wordt uitgebreid volgend schooljaar. Hierbij staat de brede

met andere scholen die zich door Kunskapsskolan laten inspireren, zorgt ervoor dat

algemene ontwikkeling van de VWO leerling centraal. Er is aandacht voor

we kunnen profiteren van ervaringen van scholen die al stappen hebben gemaakt

academische vaardigheden en een academische houding.

op dit gebied.
•	Bovenstaande pilot wordt ondersteund door deelname aan een leerlab van
leerling2020. De aanvraag voor deelname is inmiddels goedgekeurd en brengt ook

Maximaliseren prestaties,
opbrengst gericht werken

•	Er is een module aangeschaft om ook secties toegang te geven tot de gegevens

•	Er is gewerkt aan een professionele cultuur door deelname aan LeerKRACHT.

die beschikbaar zijn over hun vak in SOM/CumLaude, zodat zij zelfstandig

Dit is een methode waarbij secties doelgericht samenwerken aan

onderzoek kunnen verrichten.

onderwijsontwikkeling. Lesbezoek, feedback en gezamenlijke lesvoorbereiding
staan daarbij centraal. Zes nieuwe secties hebben deelgenomen aan de

Aandacht voor verschillen,

trainingssessies. We zullen volgend schooljaar nog een jaar deel kunnen nemen

maatwerk

het punt van Goed naar Geweldig Onderwijs is gericht op het bereiken van
persoonlijke aanpak op maat voor de leerling. De leerling krijgt meer regie op zijn

•	Er is gewerkt aan een professionele organisatie door het bestuderen van het

eigen leerproces.

organogram tijdens verschillende studiedagen en sessies met de schoolleiding.
Het blijkt nog te vroeg voor een nieuw ontwerp van de organisatiestructuur.

Ambitieuze leercultuur

Wel worden enkele aanpassingen gemaakt. De conrector die is vertrokken,

Excellentie en hoogbegaafdheid

wordt niet vervangen. Er wordt gestreefd naar minder teamleiders om de lijnen

•	In de onderbouw is er een aanbod voor ambitieuze leerlingen in de vorm van de
profielklassen. De profielklas science wordt volgend schooljaar ook in de tweede
klas vormgegeven.

korter te kunnen houden. We werken niet meer met een directie, maar met een
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•	De pilot in de brugklassen volgend schooljaar die wordt beschreven onder
meer maatwerk door een onderwijsconcept te introduceren dat leidt tot een

aan LeerKRACHT zodat alle secties deze training hebben doorlopen.

Financiën

CumLaude gehaald kunnen worden om de prestaties van groepen leerlingen beter
te kunnen duiden en om behaalde resultaten te kunnen analyseren.

een financiële tegemoetkoming met zich mee.
Een professionele organisatie

•	Er wordt volop gebruik gemaakt van de gegevens die bijvoorbeeld uit SOM/

•	In de bovenbouw wordt het aanbod voor excellente leerlingen uitgebreid. Er was

schoolleiding bestaande uit teamleiders, conrectoren en rector. Teamleiders

al een aanbod voor de vwo leerlingen in de vorm van Pre-university en Lapptop.

worden meer betrokken bij onderwijskundig beleid. Volgend schooljaar zal een

Daar wordt nu een aanbod aan toegevoegd voor excellente havo leerlingen in een

definitief ontwerp voor de organisatie worden voorgelegd.

Pre HBO variant. Daarnaast staat deelname aan JetNet garant voor een verdiepend
aanbod voor ambitieuze leerlingen op exact gebied.

•	Op basis van het rapport met aanbevelingen dat tot stand is gekomen op basis
van het afstudeeronderzoek van de stagiair Facility Management, heeft het

Lerende cultuur voor personeel

werken met begrotingen voorrang gekregen. Aan verschillende partijen binnen

Goed HRM beleid

•	Deelname aan LeerKRACHT vroeg om een vaste middag voor collega’s om
gezamenlijk aan onderwijsontwikkeling te kunnen werken. Uit de evaluatie van

de school zijn begrotingen gevraagd waar dat voorheen nog niet gebeurde. Er zijn

deze middag blijkt dat dit door de bank genomen wordt gewaardeerd door

bovendien voorbereidingen getroffen om ook te kunnen rapporteren op basis van

collega’s. We nemen de feedback mee die uit de evaluatie is gekomen in het

deze begrotingen.

programma voor volgend schooljaar.
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§ 2.5 Fioretti College Hillegom

Resultaten toetsing leerDoelen (PTO, PTA)

JAARPLAN

RESULTAAT

Oplossingen voor problemen

•	Beleid opgesteld voor het reguleren van de leerlingen-stroom heeft effect gehad;

met huisvesting

Dit is in de praktijk als een goede stap ervaren door de vakgroepen. Door het
overvolle rooster blijft het vinden van een geschikt vergadermoment wel een
probleem.

van 52 naar 54.

•	Op verzoek van de inspectie is er een verbeterplan opgesteld, gericht op het

•	De 3 extra lokalen naast de sporthal, met goedkeuring van Gemeente Hillegom,

verbeteren van de examen-resultaten van de basisberoepsgerichte leerweg in

waren tijdig gereed voor start schooljaar; lesdagen moesten vanwege aantal

het algemeen en enkele vakken in het bijzonder, dwars over de leerwegen heen.

clusters toch verlengd worden met 8e en 9e uren (tot 17.10 uur)

Belangrijkste zorg van de inspectie was de vraag hoe de verbeterplannen geborgd

•	Er is nieuw computer-examen lokaal gereed in 3.10a
gericht op ‘de lerende
organisatie’.

werden; hierbij was de rol van de vakgroepen over de leerwegen heen van groot

•	Er is schoolbreed op 2 studiedagen veel tijd en aandacht besteed aan het

belang. De inspectie heeft, mede op basis van het verbeterplan en verbetering van

vormgeven van het in 2014-2015 gekozen speerpunt ‘lerende organisatie’.
•	Conclusie was dat een belangrijke voorwaarde voor de lerende organisatie (en borgen
van onderwijskwaliteit) ontbreekt: het kunnen geven van professionele feedback.
•	Er is hetzelfde jaar in 2 teams een pilot gestart met een externe organisatie waarin
teamleden leren om elkaar feedback te geven op hun functioneren.

de resultaten, besloten alle leerwegen weer een basisarrangement te geven.
Ontwikkeling commerciële

eerst ook aangeboden in Mavo 3 om leerlingen een beter beeld te laten krijgen

van de lessentabel mavo

van een aantal beroepsvelden. Dit is goed uitgepakt, met name omdat de lessen
ook een meer praktisch karakter hebben.
•	Het plan om CT om te vormen tot het Bèta Challenge Programma, een formele

vervolg; andere team vond het te weinig concreet.
De opleiding tot e-coach en e-innovator was door de collega’s van FIO HIL in 2014-

Vaardigheden docenten

2015 niet afgerond. In 2015-2016 is er toch vervolg gekomen met subsidiegelden

met gebruik digitaal materiaal

vanuit Platform Rijnstreek. Samen met Fioretti Lisse is een school-overstijgende
pilot digitaal werken gestart. Binnen 4 geformuleerde onderzoekslijnen hebben
docenten met elkaar ervaring opgedaan in digitaal werken. De pilot is afgerond
met een presentatie en is positief geëvalueerd.

Aansluiting Havo 3 Hillegom
naar Havo 4 Lisse

leerroute binnen de leerlijn mavo-havo-hbo gericht op verhogen van de

•	Van en met elkaar leren blijkt ook op het gebied van ICT toepassingen te werken.

binnen de klas.

belangstelling voor technologie, is op het laatste moment niet door-gegaan
vanwege een formele toelatings-stop voor nieuwe scholen.
•	2016-2017 wordt opnieuw afgewogen of lidmaatschap nog steeds interessant is
Scholingstraject voor directie

•	Het scholingstraject voor directie en teamleiders, voorbereid in 2014-2015, is

en teamleiders. Bepalen koers

gestart. In totaal 7 bijeenkomsten hebben er plaatsgevonden onder leiding van

vanuit een gemeen-

een externe partij. Aan de orde zijn geweest:

schappelijke visie

– Persoonlijk leiderschap

•	Op basis van de in 2014-2015 door een onderzoeksgroep opgestelde analyse

– Communicatie, omgaan met lastige situaties

is in 2015-2016 een plan van aanpak opgesteld. Doel was een verbeterde

– Visie en richting

samenwerking tussen de onderbouwteams van Lisse en Hillegom op het gebied

– Leiderschap en professionele ontwikkeling stimuleren

van kwaliteit in lesgeven en toetsen.

– Verandermanagement en omgaan met weerstand

•	Een praktisch punt als het vinden van een structureel geschikt overlegmoment

– Teamstructuur en vergaderen

heeft vertragend gewerkt.

– Persoonlijk leiderschap uitdragen en borgen

•	Tussenevaluatie heeft opgeleverd dat de samenwerking als positief wordt ervaren

•	Een direct nevengevolg van dit scholingstraject was de conclusie dat de visie

en de opgaande lijn qua inhoud en samenwerking is gevonden, maar dat het plan

& missie van Hillegom aan evaluatie toe zijn. Dit is meteen opgepakt door

van aanpak nog niet is afgerond. In schooljaar 2016-2017 wordt er een vervolg aan

schoolbreed, op alle niveau’s met collega’s hierover in gesprek te gaan. Het heeft

gegeven.

geresulteerd in een door de Deelraad aangenomen nieuwe missie & visie.

•	Er is ook besloten voor 2015-2016 in Hillegom meer aandacht te besteden aan
studie- en leervaardigheden. Tevens is besloten om het havo profiel te accentueren.
Inhoudelijke profilering

•	Commerciële Technologie (CT) en Health en Well Being zijn in 2015-2016 voor het

technologie en het aanpassen

Evaluatie leverde een verdeeld beeld op; één team was enthousiast en wilde
Meerwaarde digitaal werken

2015 is besloten 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.

aanmelding 1e leerjaar van 263 leerlingen. Aantal klassen in 2015-2016 groeit toch

Informele en formele scholing

•	De grootte van de vakgroepen voor de kernvakken was de reden dat er in 2014-

•	Op basis van het in het jaar 2014-2015 gemaakte analyse en aanbevelingen

Resultaten Risico Inventarisatie

•	RI&E heeft plaats gevonden in april 2016. Conclusie is dat het met de
arbeidsomstandigheden goed gesteld is. Veiligheid en gezondheid van
medewerkers en leerlingen vormen een belangrijke basis binnen het beleid,

van en aanbod binnen de

van bureau Leeuwendaal zijn de bovenbouwteams de vernieuwde

vastgelegd in het arbobeleid en het schoolveiligheidsplan. De verbeterpunten

beroepsgerichte leerwegen

examenprogramma’s gaan uitwerken voor de 5 gekozen profielen.

genoemd in 2015 zijn positief uitgewerkt. Elk Huis heeft een eigen

bovenbouw

•	Het aangepaste programma PSO in leerjaar 1 en 2 is uitgevoerd, de ervaring in de

veiligheidsfunctionaris en er zijn betere procedure afspraken gemaakt over

uitvoering was bij de meeste profielen niet positief. De leerlingen in de onderbouw

preventief medisch onderzoek. Alleen de punten van gebrekkige communicatie

reageerden onvoldoende positief op de aangeboden oriëntatielessen. Besloten is

en geringer welbevinden (tov de landelijke bench-mark) zijn niet verbeterd.

PSO voor schooljaar 2016-2017 niet te continueren in de huidige vorm en over te

Deze punten worden nu met de teams besproken om de teamleden actiever te

gaan naar projectmatig werken. Alleen het profiel techniek blijft op de lessentabel

betrekken bij een oplossingsrichting.

staan voor PSO.
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Verdere ontwikkeling
gesprekscyclus

Verbetering communicatie en
afstemming in de school

•	In 2015-2016 zijn de gemaakte afspraken voor verbetering van de gesprekscyclus
uitgevoerd
✓ Normjaartaakgesprek
✓ Afname enquête-‘docent’ door leerling (maand nov)
✓ Voortgangsgesprek volgens FIO HIL format
✓ Lesbezoek minimaal 1x per 2 jaar
✓ Beoordelingsgesprek minimaal 1x per 4 jaar
✓ Gesprekken worden gevoerd door teamleider
✓ Feedback van collega’s is uitgewerkt
✓ Beoordeling nieuw benoemden is aangepast op niveau van de stichting.
✓ Gesprekscyclus OOP moet nog worden aangepast
•	Er is afgesproken dat Hillegom in 2016-2017 de ruimte krijgt om tijdelijk, in overleg
met de Deelraad, af te wijken van het format van Kwaliteitscholen en met een
eigen enquête te komen (CW-docent door leerlingen).
•	In 2014-2015 waren collega’s uitgenodigd om deel te nemen aan rondetafel
gesprekken over dit thema. Op basis hiervan is een aantal aannames gedaan; te
weten: dat de getrapte organisatiestructuur en het onvoldoende of selectieve
raadplegen van vakgroepen en/of teams mogelijke oorzaken zijn.
•	Er is in 2015-2016 aantal veranderingen doorgevoerd:
✓	een minder gelaagde organisatiestructuur doordat de teamleiders
tweewekelijks ook met de directie vergaderen,
✓	een meer gedeelde verantwoordelijkheid binnen de organisatie
doordat de vakgroepen en vakgroepleiders een ruimere taakstelling en
verantwoordelijkheid krijgen. In het verlengde hiervan is afgesproken dat
de vakgroepleiders ook een extern scholingstraject krijgen gericht op het
vergroten van hun ‘leiderschap’.
✓	Verantwoordelijkheid van de teamleiders wordt groter in teamontwikkeling,
ziekteverzuimbegeleiding, functionerings- en beoordelings-gesprekken
✓	Meer aandacht voor horizontale verbindingen in de organisatie; de
gedragsspecialisten zijn als groep beter gepositioneerd en zijn extern geschoold
gericht op teambuilding; de mentoren hebben een mentortraining gevolgd.

PRESTATIEBOX
Goede prestaties op de kernvakken, •	Ook het afgelopen jaar is er sterk ingezet op het halen van een 2de graads
brede ontwikkeling
bevoegdheid.
•	Taakomschrijving vakleiders is “aangescherpt” met extra aandacht voor
teamontwikkeling en ‘aansturen’ vakgroepleden als ‘primus inter pares’. Verder
hebben alle vakgroepleiders inlog en instructie gekregen voor Cum Laude
(waarmee zij binnen SOM de vermelde resultaten van vakgroepleden beter
kunnen analyseren en beoordelen). Insteek daarbij is om samen te gaan leren
en niet om elkaar af te rekenen.
•	Handhaven van PTO en PTA met vaststellen normering toetsen
•	Meer aandacht voor toetsontwikkeling en afspraken daarover blijft nog een
aandachtspunt.
•	Brede ontwikkeling en talentontwikkeling zijn onderwerp van gesprek in
de schoolleiding geweest en er is een enquête uitgezet onder leerlingen en
docenten. Conclusie is dat Fio plus lessen wel als leuk worden ervaren maar
er onvoldoende structurele aandacht is voor ontwikkelde competenties en
prestaties. Te veel leerlingen krijgen niet hun 1e of 2e keus en zijn hierdoor ook
minder gemotiveerd.
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Maximale prestaties,
opbrengst gericht werken

•	De inspectie heeft, mede op basis van het verbeterplan en verbetering van de
resultaten, besloten alle leerwegen weer een basisarrangement te geven.
•	Rekenlessen hebben inmiddels aantoonbaar structureel betere resultaten
opgeleverd

Aandacht voor verschillen,
maatwerk

•	In het nieuwe schooljaar worden opstroomklassen kader-mavo en mavo-havo
(nieuwe schooljaar) aangeboden.
•	Op een hoger niveau examen kunnen doen voor NE, EN, WI, BI en het
beroepsgerichte vak
•	Ondersteuning buiten de les
•	Er is een externe studiedag aangeboden voor meer gepersonaliseerd gaan
leren
•	Docenten zijn in staat gesteld op andere scholen te gaan kijken hoe
daar maatwerk is vormgegeven, aan de hand van zelf geformuleerde
onderzoeksvragen
•	Er is samen met Lisse een school-overstijgende digitale ontwikkelgroep
gevormd die onderzoek heeft gedaan binnen 4 onderzoeks-experimenteer
lijnen

Ambitieuze leercultuur,
excellentie

•	Leerlingen beroepsgericht hebben deelgenomen aan regionale wedstrijden
vak-kanjers. Landelijke finale vond plaats in Hillegom. Leerlingen PIE vielen in
de prijzen.
•	Voor de leerlingen van de havo klassen wordt een ‘Masterclass’ programma
ontwikkeld waardoor er een groter beroep gedaan wordt op hun studie
en leervaardigheden. Verder krijgen leerlingen beter beeld van de diverse
profielen. Op deze wijze kan de determinatie-proces nog zorgvuldiger
plaatsvinden
•	Mogelijkheid voor deelname aan sportklas en dansklas

Lerende cultuur voor personeel,

•	Zie aangepaste gesprekscyclus en scholing

goed HRM beleid

•	Workshops van en door collega’s
•	2 studiedagen zijn besteed aan bespreken en praktiseren van ‘lerende cultuur’.
•	2 teams hebben aanvullende training gehad in het aan elkaar leren geven van
feedback
•	Scholing schoolleiding en vakgroepleiders
•	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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Rentabiliteit

Hoofdstuk 3

-0,4%

2,8%

-0,2%

1,5%

21,8%

23,2%

32,1%

38,2%

79,2%

79,0%

20,8%

21,0%

= (resultaat uit gewone bedrijfsvoering / totaal passiva) × 100%
De rentabiliteit heeft betrekking op de winstgevendheid van Stichting Fioretti Teylingen

Financiële
resultaten

en geeft aan of er sprake is van een positief dan wel een negatief bedrijfsresultaat en hoe
zich dat verhoudt tot het totale vermogen.
Marge
= (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

In het verslagjaar 2016 is een negatief resultaat behaald van € 103.934.

om financiële tegenvallers met eigen middelen op te vangen. Het geeft een indicatie van

Aan de balans en staat van baten en lasten kunnen de volgende ken

de financiële veerkracht en continuïteit na een calamiteit.

getallen worden ontleend:

Een weerstandsvermogen tussen de 10% en 40% duidt op voldoende financiële reserves.

Kengetal

2016

2015

Liquiditeit (current ratio)

1,21

1,59

= ((totaal vermogen -/- gebouwen en terreinen) / totale baten [exclusief buitengewone
baten]) × 100%

= vlottende activa / kortlopende schulden

De kapitalisatiefactor geeft aan of Stichting Fioretti Teylingen haar kapitaal al dan niet

De liquiditeit geeft de mate aan waarin Stichting Fioretti Teylingen in staat is op korte

efficiënt benut. De commissie-Don hanteert voor grote schoolbesturen een bovengrens

termijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De ratio geeft de liquiditeitspositie

van 35%. Een kapitalisatiefactor hoger dan 35% zou volgens de commissie-Don kunnen

op 31 december weer en is dus een momentopname.

duiden op een inefficiënte benutting van kapitaal: Stichting Fioretti Teylingen zou

Een current ratio groter dan 1 wordt als ruim voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover

dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal.

de binnen één jaar vervallende schulden ten minste evenveel vlottende activa staan.
De vlottende activa zijn snel liquide te maken.
Solvabiliteit

Kapitalisatiefactor

Personele lasten / totale lasten
43,2%

44,1%

Dit kengetal geeft het percentage weer van de personele lasten ten opzichte van de
totale lasten (exclusief buitengewone lasten).

= (eigen vermogen [exclusief voorzieningen] / totaal passiva) × 100%
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin Stichting Fioretti Teylingen in staat is aan al haar

Materiële lasten / totale lasten

betalingsverplichtingen te voldoen. Het geeft inzicht in de financieringsopbouw; de ratio

Dit kengetal geeft het percentage weer van de materiële lasten ten opzichte van de

geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het vreemde vermogen. Ook

totale lasten (exclusief buitengewone lasten).

deze ratio geeft de solvabiliteit op 31 december weer en is dus een momentopname.
De solvabiliteit kan als voldoende worden aangemerkt.
Solvabiliteit 2

58,6%

= (eigen vermogen [inclusief voorzieningen] / totaal passiva) × 100%
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58,3%

De kengetallen laten zien dat Stichting Fioretti Teylingen een financieel gezonde organisatie is.
Het in 2016 behaalde negatieve resultaat van € 103.934 is iets ongunstiger dan begroot (nadelig saldo € 47.300) en fors
lager dan het positieve resultaat over 2015 (voordelig saldo € 682.491).
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Resultaat 2016 ten opzichte van begroting 2016

Incidenteel

onder voorwaarden akkoord te gaan

Internationale Schakelklas

Het negatieve verschil tussen het begrote resultaat en het werkelijke resultaat over 2016 ad € 56.634 kan als volgt worden

De vrijval van de voorziening

met een huurvergoeding op jaarbasis

In 2016 is Stichting Fioretti Teylingen

uitgesplitst:

WGA-uitkeringen is het gevolg van

van € 80.000 voor vier gymzalen.

gestart met een Internationale

herkeuring van een aantal voormalig
Incidentele oorzaken

medewerkers. De herkeuring heeft bij

Wel moeten de afspraken nader

tijdens het opstellen van de begroting

twee personen geleid tot aanpassing

worden uitgewerkt alvorens beide

2016. De Internationale Schakelklas

-31.919

van de klasse van arbeidsongeschikt

partijen hun definitieve goedkeuring

heeft over het kalenderjaar 2016 een

352.801

heid met als gevolg enerzijds een

aan het voorlopige akkoord geven.

negatief resultaat geboekt ad € 31.919.

verlaging van een WGA-uitkering en

Vooruitlopend op de definitieve over

anderzijds een omzetting van een

eenkomst is in 2016 een navordering

Overige afwijkingen

WGA-uitkering naar een IVA-uitkering.

over 2015 opgenomen ad € 32.000.

In de begroting 2016 zijn de middelen

Stichting Fioretti Teylingen is eigen

Op het terrein van de KTS stonden

die vanuit het Samenwerkingsverband

risicodrager voor de WGA, maar

tot en met maart 2016 portaca

Duin- en Bollenstreek worden ont

IVA-uitkeringen komen geheel ten

bins van de voormalige Rebound

vangen te voorzichtig begroot. De

93.148

Financieel effect van toegenomen verzuim

-470.664

Start Internationale Schakelklas
Overige afwijkingen van de begroting

-56.634

De onderstaande tabel laat zien welke baten en lasten hieraan het meest hebben bijgedragen:

Verschillen baten en lasten 2016 versus begroting 2016
Effect op
Hoger
resultaat Incidenteel verzuim

Baten / lasten

Schakelklas. Dit was niet voorzien

ISK

Overig

laste van het UWV.

voorziening. De huurkosten van

baten voor de maanden januari tot

Normatieve rijksbijdrage, (niet-)geoormerkte subsidies OCW

710.633

522.000

188.633

Voor het bepalen van de dotatie

deze tijdelijke huisvesting werden

en met juli waren wel meegenomen,

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV

103.854

5.000

98.854

aan de voorziening uitgestelde

gedragen door het Samenwerkings

die voor de maanden augustus tot en

91.089

91.089

beloningen wordt een zogenaamde

verband Duin- en Bollenstreek.

met december niet. Daarnaast zijn

Ouderbijdragen

-11.481

-11.481

disconteringsvoet gebruikt. Deze

Nadat de Reboundvoorziening is

in 2016 voor het eerst middelen

Overige personele baten

126.111

126.111

Vrijval voorziening WGA-uitkeringen

159.702

Deelnemersbijdragen

Overige baten

164.268

71.254

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

-359.738

Dotatie personele voorzieningen

-344.132

-26.757

disconteringsvoet is in 2016 verlaagd

gestopt heeft de KTS vanaf augustus

ontvangen vanuit het Samen

-4.566

van 1,4% naar 0,4%. Dit leidt tot een

2015 t/m maart 2016 tijdelijk de

werkings-verband Passend Onderwijs

71.254

extra dotatie aan de betreffende

huur van portacabins overgenomen

VO 2801. Deze baten waren niet voor

voorziening (€ 26.757).

teneinde de symbioseleerlingen te

zien in de begroting 2016.De baten in

In 2016 is een correctie ad € 32.000

kunnen huisvesten. Deze huurkosten

het kader van internationaliserings

opgenomen inzake de huurlasten

zijn echter pas in 2016 aan de KTS

projecten zijn in de begroting 2016

over 2015 van een viertal sportzalen

in rekening gebracht (€ 12.363) en

als PM-post meegenomen onder

in sportcentrum De Waterkanten

hebben dus gedeeltelijk betrekking

de deelnemersbijdragen. Deze bate

in Lisse. Het Fioretti College Lisse

op 2015 (€ 7.727). De portacabins

bedroeg in 2016 uiteindelijk € 43.642.

beschikt niet over eigen sportzalen.

zijn in april verwijderd van het terrein

Verder waren de opbrengsten van

Voor het gebruik wordt een huurver

om plaats te maken voor het nieuwe

studiereizen en werkweken hoger

goeding betaald ad € 10.000 per zaal

bijgebouw van de KTS.

dan begroot.

-81.128

-94.794 -183.816

-187.200

-130.175

Onttrekking personele voorzieningen

101.386

101.386

Werkzaamheden derden

-45.890

-45.890

80.944

80.944

-1.055.131

-216.271 -400.880 -437.980

Overige personele lasten

58.623

58.623

Uitkeringen

71.035

Nascholing
Detachering

13.935

57.100

Afschrijvingskosten

251.527

251.527

Huur gebouwen/sportterreinen

-63.943

Dotatie voorziening groot onderhoud

-65.500

-65.500

per jaar. Dit is echter een voorlopige

Klein onderhoud en exploitatie gebouwen

-36.779

-36.779

vergoeding want er vindt nog overleg

Hoger verzuim

subsidies ontvangen die niet in de

Het personeelsverzuim is in 2016

begroting 2016 waren voorzien,

-44.363

-19.580

In 2016 zijn verschillende project

Energie en water

98.127

-11.517

109.644

plaats met de gemeente Lisse over

Systeembeheer

-57.810

-14.607

-43.203

de exacte hoogte van de huurver

behoorlijk toegenomen binnen de

zoals de subsidies in het kader van

stichting. Dit heeft geleid tot hogere

leernetwerk digitale didactiek, het

Accountantshonoraria
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Deelnemerslasten
Rentebaten
Overig

-20.615

-3.196

-17.419

goeding. In de jaarrekening 2015 is

63.996

-13.716

77.712

geen rekening gehouden met een

kosten van vervanging: zowel de

DUDOC-BÈTA 2020 programma

huurvergoeding die hoger uitvalt dan

salariskosten van eigen medewerkers

en Voion Vierslagleren. De overige

de voorlopige vergoeding. Tijdens

als de kosten van detachering zijn

personele baten zijn hierdoor hoger

het laatste overleg met de gemeente

gestegen. Daarnaast is het ook nood

uitgevallen dan begroot.

Lisse, dat plaatsvond op 23 maart

zakelijk gebleken de voorziening

In de begroting 2016 was voor het

2017 hebben zowel de stichting als

langdurig zieken ultimo 2016

verkrijgen van de eerste bevoegdheid

de gemeente Lisse uitgesproken

substantieel te verhogen.

van medewerkers € 150.000 begroot.

35.799

35.799

-32.071

-32.071

12.376
-56.634
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93.148

-470.664

-20.209

32.585

-31.919

352.801

G E Ï N T E G R E E R D J A A R D O C U M E N T 2016

37

van deze bijdrage. Daarnaast is het

Resultaat 2016 ten opzichte van 2015

bouwproject ook tegen een lager

Het negatieve verschil tussen het resultaat 2016 en 2015 ad € 786.425 kan als volgt worden uitgesplitst:

bedrag gerealiseerd dan begroot
door een gunstige aanbesteding.

Incidentele oorzaken

-157.744

Het beoogde extra trappenhuis bij

Financieel effect van toegenomen verzuim

-478.564

het Paviljoen van het Fioretti College

Start Internationale Schakelklas

Lisse is in 2016 niet gerealiseerd.

Overige afwijkingen ten opzichte van 2015

Deze investering, in 2016 begroot

-31.919
-118.198
-786.425

op € 100.000, is doorgeschoven naar
2017.

De onderstaande tabel laat zien welke baten en lasten hieraan het meest hebben bijgedragen:
Doordat het totale investerings
bedrag in 2016 € 1.593.367 lager
is uitgevallen dan begroot zijn de

Verschillen baten en lasten 2016 versus 2015
Baten / lasten

Effect op
resultaat

Uiteindelijk bleek slechts € 48.786

In 2016 was voor € 6.219.700 aan

bijbehorende afschrijvingslasten in

nodig te zijn om de opleidingen van

investeringen in de begroting op

2016 ook substantieel lager dan be

Normatieve rijksbijdrage, (niet-)geoormerkte
subsidies OCW

medewerkers zonder bevoegdheid

genomen. Uiteindelijk belopen de

groot. De kosten van energie en water

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV

-185.090

te faciliteren. Op het gebied van

investeringen in 2016 daadwerkelijk

zijn achteraf bezien te voorzichtig

nascholing is juist € 20.270 meer

€ 4.626.333.

begroot. De voorzichtige inschatting

Overige personele baten

-49.988

was ingegeven door onzekerheid over

Vrijval voorziening WGA-uitkeringen

160.888

Vacatures bij de scholen van de

De in de begroting 2016 voorge

het energieverbruik van het Fioretti

stichting worden in principe inge

nomen investeringen op het gebied

College Hillegom, het Paviljoen in

Dotatie personele voorzieningen

vuld door het in dienst nemen van

van ICT zijn niet volledig gerealiseerd.

Lisse en het nieuwe bijgebouw van de

medewerkers. Voor sommige vakken

Het uitrollen van een hoogwaardig

KTS. De kosten van systeembeheer

is het echter moeilijk op deze manier

wifi-netwerk in de zomervakantie

zijn in de begroting 2016 juist te laag

personeel aan te trekken.

alsmede de noodzakelijke Europese

ingeschat. Een tweetal licenties bleek

Dergelijke vacatures worden in dat

aanbesteding van hardware hebben

abusievelijk niet te zijn meegerekend

geval ingevuld middels het inhuren

ertoe geleid dat de voorgenomen

in de begroting (€ 24.600). Verder

van personeel via detacheringsbureaus.

aanschaf van computers, notebook

zijn er licenties bijgekomen, zoals

De stichting heeft in 2016 veel vaker

karren en dergelijke niet meer in 2016

ten behoeve van de wifi. Ook was

gebruik gemaakt van detachering

konden worden gerealiseerd. Deze

bij een aantal licenties sprake van

dan bij het opstellen van de begroting

investeringen (circa € 700.000) zijn

een onvoorziene wijziging van de

was verwacht.

doorgeschoven naar 2017.

tariefstructuur.

De werkzaamheden derden omvatten

-247.512

ISK

Overig

522.000

2.062.605

5.000

57.422

27.296

Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Onttrekking personele voorzieningen

Hoger
verzuim

2.584.605

Doordecentralisatie gemeente Teylingen

uitgegeven dan begroot.

Incidenteel

27.296
-49.988
160.888

-1.599.680

0
-81.128

-218.707

-26.757

-94.794

-195.100

-1.423.758
3.150

101.386

101.386

Nascholing

-70.361

Detachering

-751.741

-216.271

-70.361

Uitkeringen

-104.243

13.935

Afschrijvingskosten

-118.065

Huur gebouwen/sportterreinen

-133.275

Dotatie voorziening groot onderhoud

-118.385

-400.880

-134.590
-118.178
-118.065

-44.363

-88.912
-118.385

Energie en water

-24.181

-11.517

-12.664

Schoonmaakkosten

-60.447

-14.607

-45.840

Systeembeheer

-38.310

-3.196

-35.114

-128.982

-13.716

-115.266

Leermiddelen
Overig

-59.145
-786.425

-157.744

-478.564

-20.209

-38.936

-31.919

-118.198

onder andere de kosten van tussen

De investering in het nieuwe

De rentebaten zijn gedaald doordat

tijdse overplaatsingen van leerlingen

bijgebouw van de KTS is € 678.931

de Rabobank de rentepercentages

naar andere scholen. Deze kosten zijn

lager uitgevallen dan begroot. In de

naar beneden heeft bijgesteld op

In 2015 is een incidentele bate vanuit

reeds toegelicht bij de analyse van

door de toename van het aantal

de verschillen tussen de realisatie en

leerlingen en de aanpassing van de

in 2016 beduidend hoger uitgevallen

begroting was de bijdrage van de

basis van de ontwikkelingen op de

het Samenwerkingsverband Duin- en

dan begroot. Daarnaast maakt de KTS

gemeente Teylingen ad € 506.500

geldmarkt.

Bollenstreek in het kader van Passend

begroting 2016. Datzelfde geldt voor

vergoedingen per leerling en FTE.

vanaf augustus 2016 gebruik van de

voor vijf symbioselokalen niet mee

Onderwijs opgenomen (€ 274.512).

de financiële effecten van het toege

Ook de subsidie Prestatiebox VO is

diensten van een orthopedagoog.

genomen omdat tijdens het opstellen

Voor de incidentele vrijval voorziening

nomen personeelsverzuim en de start

toegenomen in 2016, maar deze toe

Deze kosten zijn niet voorzien in de

van de begroting 2016 onvoldoende

WGA-uitkeringen, de dotatie aan

van de Internationale Schakelklas.

name wordt volledig gecompenseerd

begroting 2016.

duidelijkheid bestond over de hoogte

personele voorzieningen en de

De toename van de rijksbijdragen

door het beëindigen van de subsidie

huur gebouwen/sportterreinen zijn

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt

maatschappelijke stage.
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De stijging van de salariskosten,

In 2016 is bewust ingezet op meer

van de dotatie aan de voorziening

De Internationale Schakelklas te Katwijk is begin 2016 van start gegaan.

inclusief sociale lasten en pensioen

scholing. De kosten van nascholing

groot onderhoud.

Naast bovengenoemde leerlingen staan er per 1 oktober 2016 19 zogenaamde

lasten, alsmede de toename van de

zijn daardoor hoger dan in 2015.

Nadere details over de verschillen

VAVO-leerlingen bij het Teylingen College ingeschreven (op 1 oktober 2015

kosten van leermiddelen wordt even

Het opstellen van nieuwe meerjaren

tussen de baten en lasten 2016

23 VAVO-leerlingen). Deze leerlingen staan weliswaar ingeschreven bij het

eens in belangrijke mate bepaald

onderhoudsplannen voor de ver

ten opzichte van 2015 zijn terug te

Teylingen College, maar volgen onderwijs aan een ROC-instelling. Het gaat om

door groei van het aantal leerlingen

schillende locaties van de stichting,

vinden in de jaarrekening 2016 onder

de volgende ROC-instellingen:

en de verhoging van de brutosala

met uitzondering van het pand van

de toelichting op de onderscheiden

rissen met 3% in 2016.

de Internationale Schakelklas, heeft

posten van de staat van baten en

geleid tot een substantiële verhoging

lasten (onderdeel A8).

Aantal leerlingen

ROC

01-10-2016

01-10-2015

ROC Leiden

18

22

ROC Nova College

1

1

19

23

Het Fioretti College heeft op 1 oktober 2016 2.671 leerlingen
(op 1 oktober 2015 2.639 leerlingen), verdeeld over twee locaties:

Treasury management

Locaties Fioretti College

01-10-2016

01-10-2015

Fioretti College Hillegom

1.140

1.120

Fioretti College Lisse

1.531

1.519

Tijdelijk overtollige middelen worden niet belegd, maar op deposito of op een

2.671

2.639

spaarrekening bij de bank gezet. Er zijn geen middelen voor de lange termijn

Het treasury statuut is in 2017 aangepast aan de huidige wet- en regelgeving
hieromtrent (“Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016”).

uitgezet.
Naast bovengenoemde leerlingen staan er per 1oktober 2016 28 zogenaamde

De liquiditeit van de stichting is goed. Ultimo 2016 bedroeg de current ratio

VAVO-leerlingen bij het Fioretti College ingeschreven (op 1 oktober 2015 20

van de stichting 1,21. Een current ratio groter dan 1 wordt als ruim voldoende

VAVO-leerlingen). Deze leerlingen staan weliswaar ingeschreven bij het Fioretti

gekwalificeerd. De ratio is ten opzichte van 2015 (1,59) wel afgenomen. Deze

College, maar volgen onderwijs aan een ROC-instelling. Het gaat om de

daling was voorzien en het gevolg van de forse investeringen in 2016 in het

volgende ROC-instellingen:

nieuwe bijgebouw van de KTS en de ICT-infrastructuur van de stichting.

ROC

01-10-2016

01-10-2015

ROC Leiden

10

11

ROC Nova College

18

9

28

20

Het Teylingen College heeft op 1 oktober 2016 3.184 leerlingen (op 1 oktober
2015 3.038 leerlingen), verdeeld over drie locaties:
Locaties Teylingen College

01-10-2016

01-10-2015

Duinzigt, Oegstgeest

610

604

KTS, Voorhout

852

803

1.627

1.631

95

0

3.184

3.038

Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
ISK, Katwijk
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A2. Meerjarenbegroting

te trekken. De reserve valt vrij ten

Meerjarenbegroting
Balans (stand 31-12)
ACTIVA

Hoofdstuk 4

Continuïteits
paragraaf
A.

Gegevensset

Het is Stichting Fioretti Teylingen bekend dat de continuïteitsparagraaf in de

Op basis van de prognoses van de

nabije toekomst een vooruitblik vraagt voor vijf kalenderjaren. Deze langere

leerlingenaantallen, opgesteld door

horizon zal vanaf 2018 worden meegenomen bij het opstellen van de

de VBS en geactualiseerd op basis

meerjarenbegroting van de stichting.

van eigen inschattingen, wordt vanaf
het schooljaar 2017/2018 een afname

A. Gegevensset
A1. Personele bezetting en leerlingenaantallen (stand 31-12, voor de jaren
2017 t/m 2019 zijn prognoses opgenomen)

Personele bezetting in FTE
- Management / directie
- Onderwijzend personeel
- Overige medewerkers
Leerlingaantallen (exclusief VAVOleerlingen)
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16
413
104
5.855

16
408
103
5.791
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2018

16
397
100
5.622

2018

2019

verstrekte subsidie.

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
TOTAAL VASTE ACTIVA

0
14.510.578
0
14.510.578

0
14.597.478
0
14.597.478

0
14.769.678
0
14.769.678

0
13.777.578
0
13.777.578

Vorderingen
Liquide middelen
VLOTTENDE ACTIVA

2.655.330
7.407.625
10.062.955

2.375.765
6.859.515
9.235.280

2.238.784
6.329.580
8.568.364

2.062.374
7.040.429
9.102.803

verbetering van de kwaliteit van het

TOTAAL ACTIVA

24.573.533

23.832.758

23.338.042

22.880.381

voor docenten waardoor de digitale

2019

16
384
97
5.443

De reserve kwaliteitsimpuls is ge
vormd teneinde de scholen in staat te
stellen bijzondere extra investeringen
en bestedingen te doen, gericht op
onderwijs, zoals bijvoorbeeld een
extra computerlokaal of devices
ontwikkeling van het onderwijs

Balans (stand 31-12)
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
publiek
Bestemmingsreserve
privaat
Bestemmingsfonds publiek
Bestemmingsfonds privaat
TOTAAL EIGEN VERMOGEN

2016

2017

2018

2019

ten gunste van de algemene reserve
7.134.922
3.487.100

7.281.631
3.043.626

7.386.938
2.888.538

7.371.097
2.743.169

0

0

0

0

0
0
10.622.022

0
0
10.325.257

0
0
10.275.476

0
0
10.114.266

3.652.229

3.530.929

3.561.829

dat onderwijs zal volgen bij de scholen

LANGLOPENDE SCHULDEN

1.831.275

1.507.640

1.180.289

849.129

KORTLOPENDE SCHULDEN

8.344.007

8.347.632

8.351.348

8.355.157

24.573.533

23.832.758

23.338.042

22.880.381

TOTAAL PASSIVA

verder vormgegeven kan worden.
De reserve kwaliteitsimpuls valt vrij

3.776.229

van Stichting Fioretti Teylingen.

het tempo waarin de scholen een
beroep doen op de in december 2013

ontwikkeling van de leerlingenaan

Personele bezetting en leerlingenaantallen (stand 31-12)
2017

2017

VOORZIENINGEN

De formatie zal zich (moeten)

2016

2016

verwacht van het aantal leerlingen

meebewegen met de verwachte

Omschrijving kengetal

gunste van de algemene reserve in

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 be
treffende investering in (de inrichting
van) de nieuwe gebouwen.

tallen. De leeftijdsopbouw van het

De algemene reserve muteert met

tralisatie, de reserve huisvesting en

De reserve doordecentralisatie heeft

medewerkersbestand en de flexibele

het resultaat van een boekjaar (zie

de herwaarderingsreserve.

betrekking op het Fioretti College

schil van tijdelijke contracten dragen

onderstaande staat van baten en

Met de reserve uitgestelde bapo zijn

Lisse en de KTS. De reserve doorde

positief bij aan de uitvoerbaarheid

lasten). Daarnaast wordt de vrijval van

de uitgestelde bapo-rechten van

centralisatie Lisse is gevormd na het

van een dergelijke aanpassing.

de bestemmingsreserve publiek aan

personeelsleden gedekt. Wanneer

beëindigen van de doordecentralisatie-

de algemene reserve toegevoegd.

personeelsleden die uitgestelde

overeenkomst met de gemeente

Een daling van de bestemmings

bapo-rechten aanspreken, worden de

Lisse per 1 januari 2008. De reserve

reserve zorgt voor een toename van

bedragen, nodig voor het aanstellen

bestaat uit niet-bestede middelen

de algemene reserve.

van vervangers, aan deze reserve

van doordecentralisatie en is bedoeld

De bestemmingsreserve publiek

onttrokken.

om een deel van de kosten van

omvat de reserve uitgestelde bapo,

De reserve jonge leerkrachten is

nieuwbouw van het Fioretti College

de reserve jonge leerkrachten, de

bedoeld om in de komende jaren

Lisse te dekken. De vrijval van deze

reserve kwaliteitsimpuls, de reserve

jonge leerkrachten te behouden

reserve is gelijk aan de afschrijving

nieuwbouw, de reserve doordecen

en/of extra jonge leerkrachten aan

op de betreffende investering in het
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nieuwe schoolgebouw. Voor de KTS

renovatie mogelijk te maken.

maken. Om ook in de toekomst

voor de WGA (Werkhervatting

is met ingang van 2016 een soortge

De reserve doordecentralisatie KTS

adequate huisvesting voor de

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

lijke bestemmingsreserve gevormd.

valt vrij ten gunste van de algemene

scholen te kunnen realiseren is in

De stichting is met ingang van

De gemeente Teylingen verstrekt

reserve in hetzelfde tempo als waarin

2015 de bestemmingsreserve huis

1 januari 2017 eveneens eigenrisico

doordecen-tralisatie-gelden ten

wordt afgeschreven op de betreffende

vesting gevormd. Vanaf 2016 wordt

drager voor de WGA-flex. Wel is

behoeve van de KTS. Deze gelden

investeringen in nieuwbouw en/of

jaarlijks € 50 per leerling toegevoegd

ervoor gekozen om vanaf 1 januari

werden tot 2016, na inhouding van

renovatie.

aan deze reserve. De reserve valt vrij

2017 dit risico te herverzekeren.

verschuldigde OZB, premies voor

Vanaf 2015 is de lumpsum opge

ten gunste van de algemene reserve

De stichting is nog wel verplicht de

de opstalverzekering en huur van

hoogd door de overheveling van

in hetzelfde tempo als waarin wordt

eerste 10 jaar de WGA-uitkeringen

het sportveld, gedoteerd aan de

huisvestingsgelden vanuit het

afgeschreven op de investeringen

te betalen van medewerkers die

voorziening groot onderhoud. De

Gemeentefonds naar het onderwijs.

in huisvesting dan wel in het tempo

vóór 1 januari 2017 in aanmerking

voorziening groot onderhoud kan

In de betreffende regeling van het

waarin de scholen een beroep doen

kwamen voor een dergelijke uitkering.

echter nooit groter worden dan het

Ministerie van OCW is aangegeven

op deze reserve vanuit de exploitatie.

Na 10 jaar neemt UWV deze verplichting

actuele meerjarenonderhoudsplan

dat het gaat om extra middelen voor

De herwaarderingsreserve is in 1998

over. Nieuwe WGA-uitkeringen

vereist. De resterende doordecentra

het primaire onderwijsproces. Bij

ontstaan als gevolg van de herwaar

een externe partij zijn opgesteld. Het

duurzame inzetbaarheid te vergroten.

komen ten laste van de daartoe afge

lisatie-gelden worden daarom in het

de realisatie van de nieuwe school

dering van de ultimo 1997 aanwezige

management van scholen heeft met

Dit individuele keuzebudget biedt

sloten verzekering. De voorziening

vervolg toegevoegd aan de bestem

gebouwen van het Fioretti College

inventaris. De vrijval van deze reserve

deze meerjarenonderhoudsplannen

medewerkers de mogelijkheid om

WGA-uitkeringen dekt de voor de

mingsreserve doordecentralisatie KTS

Hillegom, het Fioretti College Lisse en

is gelijk aan de afschrijving op de

ingestemd. Bij de dotaties is rekening

een spaartegoed op te bouwen dat

stichting te verwachten WGA-

teneinde toekomstige nieuwbouw of

Leeuwenhorst heeft de stichting echter

onderliggende inventaris.

gehouden met een horizon van

later tot opname van (doorbetaald)

uitkeringslasten. De langlopende

substantieel financieel bijgedragen

Aan de voorziening groot onderhoud

10 jaar waarbij ook nog gekeken is

verlof zal leiden. De voorziening LPB

schulden betreffen leningen van de

om deze huisvesting mogelijk te

liggen meerjarenonderhoudsplannen

naar het groot onderhoud dat in de

sparen dekt de berekende verplichting

gemeenten Hillegom en Lisse in het

ten grondslag, die eind 2016 en in

eerste 3 jaar na de planningshorizon

inzake de gespaarde verlofuren per

kader van gerealiseerde nieuwbouw

het eerste kwartaal van 2017 door

wordt verwacht.

31 december 2016 volledig.

projecten. Deze leningen worden in
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De voorziening uitgestelde

de komende jaren volgens een vooraf

De dotatie aan de voorziening groot

beloningen is opgenomen om het

vastgelegd schema afgelost.

onderhoud is zodanig bepaald dat na

recht op opgebouwde jubileum-

het uitvoeren van de werkzaamheden

gratificaties bij een 25-jarig en/of

gedurende deze periode de voor

40-jarig dienstverband, af te dekken.

ziening nagenoeg op nul staat.

De voorziening uitgestelde beloningen

Met de voorziening spaarverlof zijn

dekt de berekende verplichting inzake

de berekende verplichtingen inzake

deze personeelsjubilea volledig.

het spaarverlof volledig gedekt.

De voorziening langdurig zieken

De CAO VO bevat afspraken omtrent

dient ter dekking van de personele

levensfasebewust personeelsbeleid.

lasten van medewerkers die langer

In dat kader krijgen werknemers

dan één jaar ziek zijn en bij wie

ieder schooljaar de beschikking over

de kans op herstel gering is. Deze

een basisbudget van 50 klokuren bij

kosten komen voor rekening van

een fulltime dienstverband. Hiermee

Stichting Fioretti Teylingen omdat

kunnen keuzes worden gemaakt die

zij eigenrisicodrager is voor ziekte

passen binnen de levensfase en de

vervanging. Stichting Fioretti Teylingen

persoonlijke situatie teneinde de

is sinds 1 juli 2007 eigenrisicodrager
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Staat van baten en lasten

2016

2017

2018

2019

BATEN
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
TOTAAL BATEN

45.117.823
383.908
3.133.741
48.635.472

46.524.935
410.900
3.308.165
50.244.000

46.253.335
391.600
3.322.165
49.967.100

44.930.235
361.300
3.472.565
48.764.100

LASTEN
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
TOTAAL LASTEN

38.642.403
1.737.373
2.629.517
5.768.041
48.777.334

39.292.400
2.083.800
2.777.000
6.138.400
50.291.600

39.121.700
2.057.800
2.750.400
5.976.400
49.906.300

38.165.700
2.022.100
2.764.100
5.877.100
48.829.000

-141.862
37.928
0
-103.934

-47.600
20.000
0
-27.600

60.800
20.000
0
80.800

-64.900
20.000
0
-44.900

0

0

0

0

Saldo baten en lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
TOTAAL RESULTAAT
Incidentele baten en lasten in totaal resultaat

Met de gemeente Noordwijkerhout is

mogelijkheid gebruik te maken van

De loonkosten vormen immers de

afgesproken om op termijn maximaal

nieuwe digitale onderwijsvormen.

belangrijkste kostenpost voor

1.450 leerlingen te huisvesten op

In dat kader is ook de firewall volledig

Stichting Fioretti Teylingen.

deze locatie. Leeuwenhorst is erbij

vernieuwd en zijn er diverse switches

De leeftijdsopbouw van het huidige

gebaat de permanente huisvesting

vervangen. Eind 2016 zijn de scholen

medewerkersbestand en de

zo spoedig mogelijk te realiseren,

gestart met de aanschaf van ver

flexibele schil aan tijdelijke contracten

maar de bouwactiviteiten zullen naar

schillende devices om in de lessen

bieden op dit moment voldoende

verwachting op zijn vroegst in het

aan de slag te gaan met nieuwe

mogelijkheden om de formatie-inzet

voorjaar van 2018 van start gaan.

onderwijsontwikkelingen. Het concept

te verlagen bij een dalend aantal leer

Stichting Fioretti Teylingen heeft

‘choose your own device’ zal in 2017

lingen. Veel lastiger zal het zijn om de

alleen een doordecentralisatie-

verder worden vormgegeven.

materiële uitgaven aan te passen aan

overeenkomst met de gemeente

De prognoses van de leerlingaan

de dalende leerlingaantallen.

Teylingen. Er bestaan geen concrete

tallen laten zien dat de leerlingen

Het betreft vaak vaste kosten die

plannen om dergelijke overeen

populatie in de komende jaren zal

geen samenhang hebben met de

komsten met andere gemeenten af

gaan dalen. Deze krimp zal zich ook

omvang van de leerlingen-populatie.

te sluiten.

moeten gaan voordoen in de formatie.

De stichting staat de komende jaren

In 2016 en in het eerste kwartaal

Een formatie die kan worden afgestemd

voor de uitdaging ook op dit vlak

van 2017 zijn nieuwe meerjaren

op de omvang en samenstelling van

mee te bewegen met de ontwikkeling

In het schooljaar 2016/2017 nam het

Schakelklas is gehuisvest dient

Voorhout een nieuw bijgebouw

onderhoudsplannen opgesteld voor

de leerlingenpopulatie is de basis

van het aantal leerlingen.

aantal leerlingen nog toe van 5.677

uiterlijk per 1 augustus 2019 te zijn

gerealiseerd. Deze huisvesting is met

alle locaties van de stichting, met

voor een gezonde financiële situatie.

naar 5.855, maar vanaf het schooljaar

verlaten. De stichting is zich samen

ingang van het schooljaar 2016/2017

uitzondering van de Internationale

2017/2018 zal het aantal leerlingen,

met de betreffende gemeenten in

in gebruik genomen. In het nieuwe

Schakelklas. Deze locatie is in april

ingeschreven bij het Fioretti College

de Duin- en Bollensteek aan het

bijgebouw zijn 5 lokalen geïntegreerd

2016 na een verbouwing in gebruik

en het Teylingen College, gaan terug

beramen over de oplossing van dit

ten behoeve van de huisvesting van

genomen en dient binnen 3 jaar weer

lopen. Hierdoor dalen de rijksbijdragen,

huisvestingsvraagstuk.

symbioseklassen in het kader van

te zijn verlaten. De plannen zijn opge

personeelslasten en lasten zoals

De luchtbehandelingsinstallatie van

Passend Onderwijs. De gemeente

steld door een externe partij en het

leermiddelen. De huisvestingslasten

het hoofdgebouw van het Fioretti

Teylingen heeft de investering ten

management van de scholen heeft

zijn echter relatief ongevoelig voor

College Hillegom werkt niet naar

behoeve van deze symbioselokalen

met de plannen ingestemd. Bij het

een geleidelijke vermindering van het

behoren. De problemen zouden in

geheel gefinancierd.

bepalen van de dotaties aan de voor

aantal leerlingen.

2016 ter hand worden genomen,

De overige investeringskosten worden

ziening groot onderhoud is rekening

Het resultaat voor de jaren 2017 tot

maar het bedenken van oplossingen

gedekt vanuit doordecentralisatie

gehouden met een horizon van

en met 2019 schommelt licht, soms

is ingewikkeld en kost meer tijd dan

gelden die ook van de gemeente

10 jaar waarbij ook nog gekeken is

net onder nul en soms net erboven.

gedacht. Het op orde krijgen van de

Teylingen worden ontvangen op

naar het groot onderhoud dat in de

Stichting Fioretti Teylingen is begin

luchtbehandelingsinstallatie staat nu

basis van een doordecentralisatie-

eerste 3 jaar na de planningshorizon

2016 gestart met een Internationale

voor 2017 gepland.

overeenkomst die de KTS heeft met

wordt verwacht. De dotatie aan de

deze gemeente.

voorziening groot onderhoud is

Schakelklas. Het aantal leerlingen dat

Kengetallen

Liquiditeit (current ratio)
= vlottende activa / vlottende passiva
Solvabiliteit
= (eigen vermogen [exclusief voorzieningen] /
totaal vermogen) × 100%
Marge
= (saldo baten en lasten / totaal baten [exclusief
saldo financiële bedrijfsvoering en saldo
buitengewone baten en lasten]) × 100%
Weerstandsvermogen
= (eigen vermogen / totale baten [exclusief
buitengewone baten]) × 100%
Personele lasten / totale lasten
Materiële lasten / totale lasten

2016

2017

2018

2019

Norm
OCW

1,21

1,11

1,03

1,09

1,00

43,2% 43,3%

44,0%

44,2%

> 30%

-0,1%

0,2%

-0,1%

0-5%

21,8% 20,5%

20,6%

20,7% 10-40%

79,2% 78,1%
20,8% 21,9%

78,4%
21,6%

78,2%
21,8%

-0,2%

hier onderwijs volgt fluctueert en

Het Paviljoen naast het hoofdgebouw

Voor de locatie Leeuwenhorst

zodanig bepaald dat na het uitvoeren

dat leidt tot onzekerheid ten aanzien

van het Fioretti College Lisse beschikt

worden gesprekken gevoerd met de

van de werkzaamheden gedurende

De (geprognosticeerde) kengetallen laten zien dat Stichting Fioretti Teylingen

van de inkomsten, de zogenaamde

over onvoldoende capaciteit om de

gemeente Noordwijkerhout zodat

deze periode de voorziening nage

financieel gezond en stabiel is.

maatwerkbekostiging. Het vereist

leerlingstromen adequaat te kunnen

stappen kunnen worden ondernemen

noeg op nul staat.

voortdurende sturing ten aanzien van

verwerken tijdens leswisselingen.

om de huisvesting de komende jaren

In 2016 is een hoogwaardig wifi-

de kosten, met name op het gebied

In 2017 wordt daarom een extra trap

definitief op orde te krijgen.

netwerk geïmplementeerd. Deze

van de formatieve inzet.

penhuis bij het Paviljoen gerealiseerd.

Dit zal samen moeten gaan met een

ICT-infrastructuur biedt de scholen de

Het gebouw waarin de Internationale

In 2016 is op het terrein van de KTS in

inkrimping van het aantal leerlingen.
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B.

Overige rapportages

Rijksbijdragen

beperkt vertaald in extra bekostiging.

Constante monitoring door bestuur en

De grootste bron van inkomsten voor

Verder worden schoolgebouwen veel

directie is hierbij van groot belang.

de stichting wordt gevormd door de

meer dan in het verleden voorzien

De sleutel tot beheersing van dit risico

subsidies van het ministerie van OCW.

van allerhande installaties en

ligt bij het opstellen van de formatie

Stichting Fioretti Teylingen heeft aandacht voor (het managen van) risico’s waar

Bij het opstellen van de begroting is

apparatuur om de veiligheid en het

voor een nieuw cursusjaar. Overigens

zij mee geconfronteerd wordt of kan worden.

vaak onbekend hoe de rijksbijdragen

comfort op een acceptabel niveau te

is er altijd een risico dat er een knel

Periodiek wordt door derden een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor

zich zullen ontwikkelen. Daarom

krijgen en te houden. Ook dit heeft

punt is op vakgroepniveau, zelfs als

de scholen van de stichting opgesteld.

worden er aannames gedaan over

niet geleid tot extra bekostiging.

er binnen de stichting sprake is van

De afdeling bedrijfsvoering heeft zelf in 2015 het risicoanalyserapport uit 2012

bijvoorbeeld prijscompensatie, de

Het risico van achterblijvende

voldoende flexibiliteit. De exploitatie

van de Rabobank - afdeling Corporate Insurance – aangevuld en geactualiseerd.

dekking van toenemende loonkosten

bekostiging is echter niet eenvoudig

van het gebouw kan bij een daling

Daarbij zijn diverse risico’s gedefinieerd en beoordeeld, en is aangegeven

en dergelijke. Dit geeft onzekerheid

te ondervangen. Uitgangspunt is dat

van het aantal leerlingen ook onder

welke beheersmaatregelen er mogelijk zijn. De risico’s zijn onderverdeeld in

bij het nemen van beleidsbeslissingen.

de stichting steeds streeft naar een

druk komen te staan. Om dit risico te

verzekeringstechnische risico’s, materiële risico’s, personele risico’s en overige

Wanneer de realisatie in belangrijke

sluitende begroting.

beheersen zullen plannen moeten

risico’s. In 2017 vindt weer een update van deze risicoanalyse plaats. Expliciet

mate afwijkt van de aannames kan

De afgelopen jaren is ook de balans

worden opgesteld waarin wordt aan

wordt daarin de frauderisicoanalyse betrokken.

aanpassing van plannen gedurende

tussen werkelijke personele kosten

gegeven wanneer een gebouw(deel)

We realiseren ons dat interne risicobeheersing en –controle in belangrijke mate

het jaar noodzakelijk zijn.

en bekostiging aan het veranderen.

wordt afgestoten dan wel verhuurd

wordt geëffectueerd door functiescheiding, procedures, werkbeschrijvingen,

Naar het zich nu laat aanzien zal per

Diverse maatregelen in de kostens

aan externe partijen. Aangezien

automatisering van processen, etc. Een adequate beschrijving van de adminis

1 januari 2019 de bekostigingssyste

feer (bijvoorbeeld een stijging van de

het economisch claimrecht van de

tratieve organisatie en interne controle is echter nog niet op orde. De schriftelijke

matiek wijzigen. De eerste indicatie

pensioenpremies toen de dekkings

gebouwen bij de gemeenten berust,

onderwijs. Zo lopen er verschillende

vastlegging van de belangrijkste bedrijfsprocessen, procedures en interne

van de financiële gevolgen is een

graad onvoldoende bleek) werden

dient over het laatste uiteraard overleg

pilotprojecten gericht op het gebruik

controles vragen echter wel om enige uitbreiding van de bedrijfsvoering. Bij

daling van de rijksbijdragen met bijna

niet of onvoldoende (structureel)

met gemeente(n) te zijn.

van laptops, tablets en Chromebooks

het opstellen van het formatieplan 2017/2018 zal rekening worden gehouden

1% (circa € 400.000), maar een exacte

gecompenseerd door het Rijk. Het

met uitbreiding van de formatie om de vastlegging daadwerkelijk te faciliteren.

uitwerking is nog niet beschikbaar.

gevolg hiervan is dat de exploitatie

Internationale Schakelklas

regelmatig geëvalueerd om de

Het is de bedoeling om de beschrijvingen medio 2018 op orde te hebben.

Zodra inhoudelijk meer duidelijk is

verder onder druk is komen te staan.

In 2016 is Stichting Fioretti Teylingen

effecten op het onderwijs-rendement

Overigens acht de stichting de praktische toepassing van interne risicobeheer

over de nieuwe bekostigingssystema

Dit wordt ondervangen door de

gestart met een Internationale

te kunnen beoordelen. Na afloop van

sing en de controle daarop belangrijker dan de schriftelijke vastlegging van het

tiek zullen de financiële consequenties

personele uitgaven te verlagen,

Schakelklas. Er is tijdelijk huisvesting

de pilotperiode zal worden gekeken

achterliggende systeem.

ervan worden doorgerekend en zal

bijvoorbeeld door grotere klassen te

gevonden in een oude basisschool in

hoe deze ontwikkelingen schoolbreed

de stichting, indien noodzakelijk, haar

formeren of door aanpassing van de

Katwijk, maar deze dient uiterlijk per

kunnen worden ingezet. Aangezien

B2. Belangrijkste risico’s en onzekerheden

exploitatie hier op (moeten) aanpassen.

lessentabel.

1 augustus 2019 te worden verlaten.

hiermee veel geld is gemoeid, is het

De belangrijkste risico’s en onzekerheden voor Stichting Fioretti Teylingen zijn:

De materiële bekostiging binnen het

De stichting is zich samen met de

essentieel degelijk onderzoek te doen

B1. Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem.

in de lessen. Deze projecten worden

Onzekerheid over de hoogte van de rijksbijdragen

voortgezet onderwijs is grotendeels

Leerlingenaantal

betreffende gemeenten in de Duin- en

naar de inzetbaarheid en bruikbaar

Ontwikkeling aantal leerlingen

gebaseerd op oude formules en

Na een aantal jaren van gestage groei

Bollensteek aan het beramen over de

heid ervan in het onderwijs.

Huisvesting Internationale Schakelklas

aannames van herinvesteringen.

laten de prognoses een daling van

oplossing van dit huisvestingsvraag

Onderwijsontwikkelingen

De scholen komen met de materiële

het aantal leerlingen zien voor de

stuk. Daarbij dient rekening te

Eigenrisicodragerschap ziektevervanging en werkloosheid

bekostiging al vele jaren niet uit,

komende jaren. Dit brengt in eerste

worden gehouden met de moeilijk

Bedrijfskritische leveranciers

maar kunnen dit nu nog opvangen

instantie vooral een formatief risico

voorspelbare in- en uitstroom van

Eigenrisicodragerschap
ziektevervanging en
werkloosheid

Naleving van aanbestedingsprocedures

met de personele bekostiging.

met zich mee. In hoeverre kan de

dit type leerlingen en de actuele

De stichting is eigenrisicodrager ten

Met name de ontwikkelingen op het

formatie “meekrimpen” met de leer

ontwikkelingen ten aanzien van de

aanzien van ziektevervanging en

gebied van ICT, zoals digitale school

lingendaling? Vooralsnog is binnen

Internationale Schakelklas in Leiden.

werkloosheid. In 2016 is het ziekte

borden in plaats van krijtjesborden

de formatie voldoende sprake van

en de introductie van mobiele

natuurlijk verloop en is er tevens een

Onderwijsontwikkelingen

toegenomen. Dit vertaalt zich in

devices voor leerlingen en

flexibele schil van voldoende omvang

Er zijn veel verschillende ontwik

hogere kosten van ziektevervanging

medewerkers, worden niet of slechts

in de vorm van tijdelijke contracten.

kelingen op het snijvlak van ICT en

alsmede in een hoger niveau van

Frauderisico

48

STICHTING FIORET TI TEYLINGEN

verzuim binnen de stichting duidelijk

G E Ï N T E G R E E R D J A A R D O C U M E N T 2016

49

de voorziening langdurig zieken.

in het verleden niet tot het gewenste

Frauderisico

B3. Rapportage Raad van Toezicht

De afdeling Personeel & Organisatie

resultaat heeft geleid. De overige

Binnen de stichting is er ook aan

De Raad van Toezicht heeft in het kalenderjaar vijfmaal vergaderd. Voor haar

De RvT heeft in juni het jaarverslag

ondersteunt het management actief

75% van de WW-lasten wordt binnen

dacht voor frauderisico. Fraude kan

eerste vergadering van het jaar was mevrouw Astrid Buijs, rector van het

en de jaarrekening goedgekeurd,

bij de analyse en terugdringing van

het voortgezet onderwijs collectief

zich op verschillende manieren

Fioretti College in Lisse, uitgenodigd, terwijl de directeur van het Fioretti

terwijl de begroting voor het jaar

het ziekteverzuim. Doelstelling is

verevend. Aan dit risico is weinig te

manifesteren en het risico op fraude

College Hillegom, de heer Marc van Buuren in de april vergadering aanwezig

2017 na consultatie van de

het ziekteverzuim van de stichting

doen, zeker nu er krimpregio’s ont

kan nooit geheel worden uitgebannen.

was. Voor beiden was het een eerste kennismaking met de leden van de raad.

auditcommissie in december is ge

niet hoger te laten uitkomen dan

staan. De collectieve verevening is in

Maar het frauderisico wordt wel voor

Daarnaast heeft mevrouw Buijs een presentatie gegeven over de wijze waarop

accordeerd. Mogelijke risicofactoren

het gemiddeld percentage in het

2016 fors toegenomen (+ € 116.414),

een groot deel beperkt door de vol

binnen haar school vorm wordt gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs,

daarbij zijn: de verwachte terugloop

voortgezet onderwijs. Daarbij wordt

de individuele WW-lasten zijn min

gende genomen maatregelen:

terwijl de heer van Buuren een toelichting heeft gegeven op de vernieuwing

van het leerlingenaantal, onzekere

gebruik gemaakt van het “Eigen Regie

of meer constant gebleven. Het is

	Functiescheiding op verschillende

van de beroepsgerichte programma’s in het vmbo. Ook heeft de raad in een

ontwikkelingen aangaande de

Model”. Dit systeem dient nog verder

de verwachting dat de collectieve

terreinen

van haar vergaderingen kennisgemaakt met de nieuwe accountant, Deloitte.

pensioenen en de vereenvoudiging

te worden uitgewerkt.

verevening de komende jaren verder

–	Binnen de administratie

In juni heeft een bespreking plaatsgevonden met mevrouw Joni Wagner van

van de bekostigings-systematiek.

Voor de WW-lasten geldt dat deze

zal toenemen. Deze hogere collectieve

(financiën, personeel) zijn de

het bureau Hukshorn Langerak die de stichting begeleid heeft met het opstellen

voor 25% ten laste van de laatste

lasten zullen binnen de exploitatie

registrerende en de beherende

van het strategisch beleidsplan. De jaarlijkse besprekingen met de GMR en het

In de verschillende vergaderingen

werkgever komen. Om het kosten

moeten worden opgevangen.

functies gescheiden.

directieteam hebben vanzelfsprekend ook plaatsgevonden en tenslotte heeft

zijn door de RvT een groot aantal

de raad onder begeleiding van BMC een toezichtkader opgesteld.

documenten c.q. onderwerpen aan

–	Betalingen kunnen slechts door

risico zo laag mogelijk te houden
wordt door de stichting gezocht naar

Bedrijfskritische leveranciers

enkele hiervoor geautoriseer

herplaatsing van gewezen werk

Een aantal leveranciers is bedrijfs

de personen gereed worden

Het jaar 2016 was het jaar waarin belangrijke personele wijzigingen zijn ge

het jaarplan ICT, de leerlingen

nemers. Om op deze groep grip te

kritisch voor de stichting zoals de

gemaakt. De fiattering vindt

agendeerd. Nadat zij haar zittingstermijn met 1 jaar had verlengd, nam Louky

prognoses, de jaarplannen van de

houden is met een uitzendorganisatie

externe ondersteuners van de ICT,

vervolgens plaats door twee

van Dijk in de december vergadering afscheid als lid van de Raad van Toezicht.

scholen, het strategisch beleidsplan,

en een aantal andere scholenorgani

de leverancier van het leerlingen

andere personen.

Na een open sollicitatieprocedure is de heer Roger Oomen in diezelfde verga

het toezichtkader, de Internationale

saties een samenwerking aangegaan

administratiepakket en de leverancier

dering benoemd als haar opvolger. Net als Louky, heeft hij HRM in portefeuille.

Schakel Klas (die in 2016 gestart is)

waarbij de betrokkenen weer naar

van de ERP-software. De stichting

goederen en dienstverlening

Verrassend was de mededeling van de algemeen directeur/bestuurder Chris

en verschillende specifieke thema’s,

werk worden begeleid. Er wordt

loopt altijd het risico dat een bedrijfs

door parafering van zowel de

Kool die tijdens zijn jaarlijkse evaluatiegesprek aangaf met ingang van het

die door de algemeen bestuurder

geen ondersteuning in individuele

kritische leverancier problemen krijgt.

ontvanger als de budgetverant

nieuwe schooljaar met pensioen te willen gaan. Hij vindt dat dan voor de stichting

in de Flits zijn toegelicht. Bijzondere

trajecten meer geboden omdat dit

Vooraf kan de stichting zich hiertegen

woordelijke.

–	Controle op levering van

het juiste moment is aangebroken om het stokje over te dragen aan een

aandacht verdiende het strategisch

niet heel sterk wapenen. Voor alle

	Toegang tot diverse systemen is

opvolger die zich o.a. kan gaan richten op de implementatie van het strategisch

beleidsplan dat in een vergadering

leveranciers zijn overigens wel

afgeschermd door een rechten

beleidsplan. Ondanks het verrassende karakter ervan heeft de RvT respect

van de RvT door Joni Wagner is

alternatieven. In de tussentijd kan

structuur. Dit geldt voor zowel het

voor het door de heer Kool genomen besluit en heeft zij in 2016 de eerste

toegelicht. Naast waardering en haar

er tijdelijk een probleem zijn.

netwerk zelf als voor de gebruikte

stappen genomen om in een tijdige opvolging te voorzien. Na de consultatie

goedkeuring voor het plan heeft de

applicaties, zoals de leerlingen

van een drietal werving- en selectiebureaus is een overeenkomst gesloten

RvT ook een aantal inhoudelijke kant

Naleving van aanbestedings
procedures

administratie.

met Béteor dat de Benoemings Advies Commissie (BAC) zal begeleiden in het

tekeningen bij het concept geplaatst.

	Toegang tot de systemen vereist

selectieproces. De BAC is in december samengesteld en in januari 2017 zal de

In meer algemene zin miste de raad

De stichting werkt weliswaar met een

het gebruik van een wachtwoord

sollicitatieprocedure officieel starten.

de toegevoegde waarde van de

Europese aanbestedingskalender,

en gebruikersnaam. Buiten de

maar nog niet met een periodieke

gebouwen van de stichting is

Op financieel terrein wil de RvT opnieuw haar waardering uitspreken voor de

daarvan werd in overweging gegeven

“spendanalyse” waarbij een check

voor de belangrijkste applicaties

inzet en ondersteuning van de controller, Marko de Haas. Het was het eerste

om de stichting een andere identiteit

plaatsvindt op kostenniveau.

tevens het gebruik van een token

jaar dat werd samen-gewerkt met Deloitte en dat leidde vanwege hun andere

te geven (naam/logo) onder de

Dit wordt door de controller en de

noodzakelijk.

werkwijze tot een veelheid van vragen en opmerkingen bij de controle van de

uitdrukkelijke voorwaarde dat de tot

manager bedrijfsvoering in 2017
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de orde geweest, zoals de Prestatiebox,

concerngedachte. In het kader

jaarrekening 2015. Deze zijn in een bespreking met de auditcommissie

de stichting behorende scholen hun

ter hand genomen. Daaraan wordt

Binnen dit kader kan het aangaan van

behandeld en vervolgens is door de RvT besloten om een stappenplan te

eigen identiteit behouden. Daarnaast

gekoppeld duidelijke interne com

verplichtingen nog worden versterkt

ontwikkelen op basis waarvan de adviezen van Deloitte behandeld zullen

heeft de RvT haar wens geuit dat

municatie over aanbestedingsplicht

door een verbetering van de bestel

worden. Een bijzonder punt van aandacht richt zich op de kwetsbaarheid van

naast de beschrijving van de kansen

alsmede het creëren van voldoende

procedure.

de financiële controle omdat heel veel taken en kennis geconcentreerd is in

ook de risico’s worden benoemd als

besef van de urgentie hiervan binnen

de persoon van de controller. Daarnaast adviseerde Deloitte om de prestaties

mogelijke kansen in de praktijk niet

de scholen.

meer SMART te formuleren.

gehaald zullen worden.
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Het opstellen van het toezichtkader

functioneren. In samenhang met

De RvT spreekt tot slot haar waardering

heeft van de RvT veel aandacht ge

het toezichtkader heeft de RvT

uit voor de prettige en constructieve

vraagd. Met het ontwikkelen daarvan

ook een geïntegreerde jaaragenda

samenwerking met Chris Kool en

heeft de raad willen voorkomen dat

opgesteld, die als leidraad dient bij

dankt Marina Seerden voor haar niet

in de uitoefening van haar toezicht

het vaststellen van de agenda voor

aflatende ondersteuning bij de uit

houdende taak te eenzijdig de focus

de vergaderingen van de RvT. Het

voering van haar werkzaamheden.

wordt gelegd op bepaalde aspecten

toezichtkader en de geïntegreerde

daarvan. Daarnaast heeft het tot doel

agenda zijn vastgesteld voor de

Henk Westerhof

om de RvT te ondersteunen bij een

periode van één jaar en zullen in

Voorzitter Raad van Toezicht

consistente en betrouwbare beoorde

oktober 2017 worden geëvalueerd.

ling van haar taakuitoefening en haar

Overzicht leden Raad van Toezicht in 2016
Naam

Functie

Commissie

Dhr. M.
Bogerd

Lid RvT

Auditcommissie • Directeur/bestuurder Habeko Wonen;
•	Penningmeester Directeurenkring kleine corporaties
Zuid-Holland
• Voorzitter VVE Pr. Amaliastraat te Benthuizen;
• Voorzitter VVE ’t Regthuys te Hazerswoude-Dorp;
•	Lid Raad van Toezicht Stichting Protestant Christelijke
Basis Onderwijs te Leiderdorp.

Dhr. P.
Bronstring

RemuneratieVice
Voorzitter commissie
RvT

•	Lid college van bestuur Jong Leren, stichting voor
confessioneel basisonderwijs;
•	Lid bestuur stichting onderwijsverzamelgebouw De
Golf;
•	Lid raad van toezicht stichting brede scholen
Haarlemmermeer.

Nov. 2011.
2e termijn
m.i.v.
Nov. 2015

Mevr. L. van
Dijk

Lid RvT

Office Manager en P&O Manager bij Zorggroep
Haarlemmermeer Ketenzorg.

Nov. 2011.
Per nov. 2015,
1 jaar
herbenoemd

Senior adviseur bedrijfsvoering bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs van het ministerie van OCW.

Maart 2015

Mevr. K.
Lid RvT
Grootendorst
Dhr. H.
Westerhof
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Nevenfunctie

Datum
benoeming

Voorzitter Auditcommissie •	Voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur
Anthos;
RvT
en remuneratie
•	Voorzitter van het Bestuur Bloembollen van Anthos;
commissie
•	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 VNO-NCW.

G E Ï N T E G R E E R D J A A R D O C U M E N T 2016

Nov. 2011.
2e termijn
m.i.v.
Nov. 2015

Nov. 2011.
2e termijn
m.i.v.
Nov. 2015
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Jaarrekening 2016

27 juni 2017

Stichting Fioretti Teylingen
Postbus 200, 2215 ZL Voorhout, T (0252) 46 17 00
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A Jaarrekening
A1 Grondslagen voor de jaarrekening
3	Waardering van de activa en

Stichting Fioretti Teylingen houdt

van Bestuur is aangebracht. Stichting

Reserve nieuwbouw Hillegom

vanaf 2004 de volgende jaarlijkse

Fioretti Teylingen kent de volgende

De reserve nieuwbouw Hillegom is

afschrijvingspercentages aan:

bestemmingsreserves: de reserve uit

gevormd om de extra kosten van de

	Gebouwen / verbouwingen:

gestelde bapo, de reserve jonge leer

inrichting van het nieuwe school

2% tot 10%

krachten, de reserve kwaliteitsimpuls,

gebouw van het Fioretti College

Meubilair en inrichting: 10%

de reserve nieuwbouw Hillegom, de

Hillegom te dekken. Het gebouw is

1 Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

De jaarrekening is in opdracht van

De gehanteerde grondslagen van

het College van Bestuur van de

waardering en van resultaatbepaling

De initiële waardering van activa en

Machines en installaties: 10%

reserve nieuwbouw Lisse, de reserve

ultimo 2012 in gebruik genomen.

Stichting Fioretti Teylingen opgesteld

zijn ongewijzigd gebleven ten op

passiva vindt plaats tegen de reële

Audiovisuele middelen: 20%

nieuwbouw Leeuwenhorst, de

De reserve nieuwbouw Hillegom

door de afdeling bedrijfsvoering en

zichte van het voorgaande jaar.

waarde, tenzij anders is vermeld.

Hard- en software: 25%

reserve doordecentralisatie Lisse en

valt vrij ten gunste van de algemene

gecontroleerd door Deloitte

Er zijn in 2016 geen stelselwijzigingen

De vervolgwaardering geschiedt op

de reserve huisvesting.

reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan

Accountants B.V.

toegepast. Er is in 2016 wel sprake

basis van de geamortiseerde kostprijs.

passiva

van een schattingswijziging. In dat

Voor de toekomstige kosten van

de afschrijving op de betreffende

groot onderhoud aan de gebouwen

Reserve uitgestelde bapo

investering in de inrichting van het
schoolgebouw.

jaar en begin 2017 zijn nieuwe meer

Materiële vaste activa

is een voorziening voor groot onder

Met de reserve uitgestelde bapo zijn

jarenonderhoudsplannen van alle

Gebouwen en terreinen worden

houd gevormd. De dotatie aan deze

de uitgestelde bapo-rechten van

De jaarrekening is opgesteld in

gebouwen opgesteld. Dit heeft geleid

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs

voorziening wordt bepaald op basis

personeelsleden gedekt.

overeenstemming met de wettelijke

tot een geactualiseerd inzicht in het

plus bijkomende kosten onder aftrek

van het geschatte bedrag van het

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW

te verwachten meerjarenonderhoud

van lineaire afschrijvingen op basis

onderhoud en de periode die telkens

Reserve jonge leerkrachten

gevormd om de extra kosten van de

en de stellige uitspraken van de

aan de panden. Op grond hiervan zijn

van de economische levensduur. Op

tussen de werkzaamheden van groot

De reserve jonge leerkrachten is be

inrichting van het nieuwe school

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

de dotaties aan de voorziening groot

terreinen wordt niet afgeschreven.

onderhoud verloopt.

doeld om in de komende jaren jonge

gebouw van het Fioretti College Lisse

die uitgegeven zijn door de Raad

onderhoud verhoogd. De financiële

leerkrachten te behouden en/of extra

te dekken. Dit gebouw is in september

voor de Jaarverslaggeving. Deze

impact hiervan op het resultaat

Overige vaste activa worden gewaar

Vorderingen

jonge leerkrachten aan te trekken.

2013 in gebruik genomen. De reserve

bepalingen zijn van toepassing op

bedraagt € 118.385 per jaar.

deerd tegen verkrijgingsprijs inclusief

Vorderingen worden bij de eerste

De reserve valt vrij ten gunste van de

nieuwbouw Lisse valt vrij ten gunste

direct toerekenbare kosten onder

verwerking opgenomen tegen de

algemene reserve in het tempo waarin

van de algemene reserve, waarbij

2	Grondslagen voor de
jaarrekening

grond van de Regeling Jaarverslag

Reserve nieuwbouw Lisse
De reserve nieuwbouw Lisse is

geving Onderwijs. De jaarrekening is

Verbonden partijen

aftrek van lineaire afschrijvingen op

reële waarde en vervolgens gewaar

de scholen een beroep doen op de in

de vrijval gelijk is aan de afschrijving

opgesteld in euro’s.

Als verbonden partij worden alle

basis van de economische levensduur.

deerd tegen de geamortiseerde

december 2013 verstrekte subsidie.

op de betreffende investering in de

kostprijs. Op vorderingen wordt een

rechtspersonen aangemerkt waar

inrichting van het schoolgebouw.

Schattingen

over overheersende zeggenschap,

De drempel voor het activeren van

noodzakelijk geachte voorziening

Reserve kwaliteitsimpuls

Om de grondslagen en regels voor

gezamenlijke zeggenschap of invloed

vaste activa bedraagt € 1.250.

voor het risico van oninbaarheid in

De reserve kwaliteitsimpuls is ge

Reserve nieuwbouw Leeuwenhorst

het opstellen van de jaarrekening

van betekenis kan worden uitge

mindering gebracht.

vormd teneinde de scholen in staat te

De reserve nieuwbouw Leeuwen

te kunnen toepassen, is het nodig

oefend. Transacties van betekenis

Subsidies op investeringen worden

stellen bijzondere extra investeringen

horst is gevormd in 2004 teneinde

dat Stichting Fioretti Teylingen

met verbonden partijen worden

in mindering gebracht op de

Liquide middelen

en bestedingen te doen gericht op

de nieuwbouw van Leeuwenhorst te

zich over verschillende zaken een

toegelicht voor zover deze niet

verkrijgingsprijs van de activa waarop

Liquide middelen bestaan uit bank

verbetering van de kwaliteit van het

realiseren. Het nieuwe schoolgebouw

oordeel vormt en dat schattingen

onder normale marktvoorwaarden

de subsidies betrekking hebben.

tegoeden en kassen. Liquide middelen

onderwijs, zoals bijvoorbeeld een

is in 2006 in gebruik genomen. De

worden gemaakt die essentieel

zijn aangegaan. De toelichting

worden gewaardeerd tegen de

extra computerlokaal of devices

reserve nieuwbouw Leeuwenhorst

kunnen zijn voor de in de jaar

betreft de aard en de omvang van de

De afschrijving is lineair en gebaseerd

nominale waarde en staan ter vrije

voor docenten waardoor de digitale

valt vrij ten gunste van de algemene

rekening opgenomen bedragen.

transactie en andere informatie die

op de verwachte gebruiksduur,

beschikking van de stichting.

ontwikkeling van het onderwijs

reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan

Indien het voor het geven van het

nodig is voor het verschaffen van het

rekening houdend met een eventuele

verder vormgegeven kan worden.

de afschrijving op de betreffende

in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste

inzicht.

restwaarde. Als de verwachting over

Eigen vermogen

De reserve valt vrij ten gunste van de

investering in het nieuwe gebouw.

de afschrijvingsmethode, gebruiks

Het eigen vermogen bestaat uit de

algemene reserve in hetzelfde tempo

inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen

Beleidsregels toepassing WNT

duur en/of restwaarde in de loop van

algemene reserve, bestemmings

als waarin wordt afgeschreven op de

Reserve doordecentralisatie Lisse

inclusief de bijbehorende veronder

De Wet normering bezoldiging top

de tijd verandert, wordt dit verant

reserves en de herwaarderingsreserve.

betreffende investeringen dan wel

In het kader van de doordecentrali

stellingen opgenomen bij de

functionarissen publieke en semipu

woord als een schattingswijziging.

De bestemmingsreserves zijn reserves

in het tempo waarin de scholen een

satie met de gemeente Lisse is een

toelichting op de desbetreffende

blieke sector (WNT) is met ingang

Er wordt afgeschreven vanaf het

met een beperktere bestedings

beroep doen op deze reserve vanuit

bestemmingsreserve opgenomen. De

jaarrekeningposten.

van 1 januari 2013 van kracht.

moment van ingebruikname.

mogelijkheid, welke door het College

de exploitatie.

doordecentralisatie- overeenkomst is
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per 1 januari 2008 beëindigd. De be

De herwaarderingsreserve is in 1998

houd worden daardoor gelijkmatig

medewerkers die een WGA- uitkering

Rijksbijdragen OCW

Overige overheidsbijdragen

treffende reserve zal worden ingezet

ontstaan als gevolg van de herwaar

verdeeld over een aantal boekjaren.

ontvangen. Stichting Fioretti Teylingen

De ontvangen (normatieve) rijks

Exploitatiesubsidies worden als bate

ten behoeve van de gerealiseerde

dering van de ultimo 1997 aanwezige

Aan de onderhoudsvoorziening

is eigenrisicodrager voor de WGA.

bijdragen en de niet-geoormerkte

verantwoord in de staat van baten en

nieuwbouw van het Fioretti College

inventaris en valt vrij ten gunste van

liggen actuele meerjarenonder

Als een medewerker na 2 jaar ziekte

OCW-subsidies (vrij besteedbare

lasten in het jaar waarin de gesub

Lisse.

de algemene reserve, waarbij de

houdsplannen uit 2016 en 2017 ten

in aanmerking komt voor een WGA-

doelsubsidies zonder verrekenings

sidieerde kosten zijn gemaakt of

vrijval gelijk is aan de afschrijving op

grondslag. Voor de KTS het plan

uitkering is de stichting verplicht

clausule) worden volledig als bate in

opbrengsten zijn gederfd, of wanneer

de betreffende inventaris.

opgesteld door KW Bouwkundig

om deze uitkering de eerste 10 jaar

de staat van baten en lasten verwerkt

een gesubsidieerd exploitatietekort

Bureau, voor alle andere locaties de

te betalen. Na 10 jaar neemt UWV

in het jaar waarop de toekenningen

zich heeft voorgedaan. De baten

Versluis Groep.

deze verplichting over. Per 1 januari

betrekking hebben. Geoormerkte

worden verantwoord als het waar

2017 is opnieuw gekozen voor het

OCW-subsidies met een vrij besteed

schijnlijk is dat deze worden ont

Reserve doordecentralisatie KTS
De KTS heeft een doordecentrali
satie-overeenkomst gesloten met

Voorzieningen

de gemeente Teylingen. De door de

Voorzieningen worden gevormd voor

gemeente verstrekte doordecentra

in rechte afdwingbare of feitelijke

De voorziening spaarverlof is bedoeld

eigenrisicodragerschap, nu voor

baar overschot (doelsubsidies waarbij

vangen en de instelling de condities

lisatiegelden worden, na inhouding

verplichtingen die op de balans

om het recht op niet opgenomen

zowel de WGA als de WGA-flex. Dit

het overschot geen verrekenings

voor ontvangst kan aantonen.

van verschuldigde OZB, premies voor

datum bestaan, waarbij het waar

spaarverlof van personeelsleden te

risico is per die datum echter herver

clausule heeft) staan verantwoord

de opstalverzekering en huur van het

schijnlijk is dat een uitstroom van

dekken.

zekerd. De WGA-uitkeringen van me

ten gunste van de staat van baten

Subsidies met betrekking tot

sportveld, gedoteerd aan de voorzie

middelen noodzakelijk is en waarvan

dewerkers die na 1 januari 2017 ziek

en lasten naar rato van de voortgang

investeringen in materiële vaste

ning groot onderhoud. De voorzie

de omvang op betrouwbare wijze is

De voorziening LPB sparen is ge

worden en na 2 jaar in aanmerking

van de gesubsidieerde activiteiten.

activa worden in mindering gebracht

ning groot onderhoud kan echter

te schatten.

vormd ter dekking van de gespaarde

komen voor een dergelijke uitkering

Het deel van de subsidies waar nog

op het desbetreffende actief en als

nooit groter worden dan het actuele

De voorzieningen worden gewaar

klokuren van het individueel basis

worden ten laste van de verzekering

geen activiteiten voor zijn verricht

onderdeel van de afschrijvingen ver

meerjarenonderhoudsplan vereist. De

deerd tegen de beste schatting van

budget uit hoofde van het levens

gebracht.

per balansdatum staan onder de

werkt in de staat van baten en lasten.

resterende doordecentralisatiegelden

de bedragen die noodzakelijk zijn om

fasebewust personeelsbeleid. Door

worden toegevoegd aan de bestem

de verplichtingen per balansdatum af

te sparen bouwen werknemers het

Bij de voorziening uitgestelde

OCW-subsidies (doelsubsidies met

Afschrijvingen

mingsreserve doordecentralisatie KTS

te wikkelen, tenzij anders vermeld.

recht op om de gespaarde uren in de

beloningen is rekening gehouden

verrekeningsclausule) staan verant

Materiële vaste activa worden vanaf

toekomst op te nemen in de vorm

met een disconteringsvoet van 0,4%.

woord ten gunste van de staat van

het moment van ingebruikneming

teneinde toekomstige nieuwbouw of
renovatie mogelijk te maken.

Wanneer de verwachting is dat een

overlopende passiva. Geoormerkte

van (doorbetaald) verlof.

derde de verplichtingen vergoedt, en

baten en lasten in het jaar ten laste

afgeschreven over de economische

Schulden

waarvan de gesubsidieerde lasten

gebruiksduur van het actief. Op

Reserve huisvesting

wanneer het waarschijnlijk is dat deze

De voorziening uitgestelde beloningen

Schulden worden bij de eerste ver

komen. Niet bestede middelen staan

terreinen wordt niet afgeschreven.

Vanaf 2015 is de lumpsum opge

vergoeding zal worden ontvangen bij

is opgenomen om het recht op opge

werking opgenomen tegen de reële

onder de overlopende passiva zolang

De gehanteerde afschrijvings

hoogd door de overheveling van

de afwikkeling van de verplichting,

bouwde jubileumgratificaties bij een

waarde en vervolgens gewaardeerd

de bestedingstermijn nog niet is ver

percentages staan vermeld bij de

huisvestingsgelden vanuit het

dan wordt deze vergoeding als een

25-jarig en/of 40-jarig dienstverband

tegen de geamortiseerde kostprijs.

lopen. Niet bestede middelen worden

grondslag materiële vaste activa.

Gemeentefonds naar het onderwijs.

actief in de balans opgenomen.

af te dekken.

scholen te realiseren is een nieuwe

Onder de voorzieningen zijn thans

De voorziening langdurig zieken dient

bestemmingsreserve huisvesting

opgenomen de onderhoudsvoorzie

ter dekking van de personele lasten

De baten en lasten worden toege

gevormd. De reserve wordt jaarlijks

ning, de voorziening spaarverlof, de

van medewerkers die langer dan één

rekend aan het boekjaar waarop ze

gevoed met € 50 per leerling. De

voorziening LPB sparen, de voorzie

jaar ziek zijn en bij wie de kans op

betrekking hebben. Baten worden

reserve valt vrij ten gunste van de

ning uitgestelde beloningen en de

herstel gering is. Deze kosten komen

slechts opgenomen voor zover zij op

algemene reserve in hetzelfde tempo

voorziening langdurig zieken.

voor rekening van Stichting Fioretti

balansdatum zijn gerealiseerd.

Om adequate huisvesting voor de

verantwoord onder de kortlopende
4	
Bepaling van het saldo van ba-

als waarin wordt afgeschreven op de

ten en lasten

Teylingen omdat zij eigenrisicodrager

Lasten en risico’s die hun oorsprong

investeringen in huisvesting dan wel

De onderhoudsvoorziening is bedoeld

is voor ziektevervanging.

vinden vóór het einde van het

in het tempo waarin de scholen een

om de kosten van gepland meerjaren

De voorziening WGA-uitkeringen is

verslagjaar worden in acht genomen

beroep doen op deze reserve vanuit

groot onderhoud te dekken. De

gevormd ter dekking van de toekom

indien zij vóór het opmaken van de

de exploitatie.

kosten van periodiek groot onder

stige WGA-uitkeringslasten van (ex-)

jaarrekening bekend zijn geworden.
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Personeelsbeloningen

verdere verplichtingen uit hoofde van

Financiële baten en lasten

Periodiek betaalbare beloningen

deze pensioenregelingen. De premies

Rentebaten en rentelasten

Lonen, salarissen en sociale lasten

worden verantwoord als personeels

Rentebaten en rentelasten worden

worden op grond van de arbeids

kosten zodra deze verschuldigd zijn.

tijdsevenredig verwerkt, rekening

voorwaarden verwerkt in de staat

Vooruitbetaalde premies worden

houdend met de effectieve rentevoet

van baten en lasten voor zover ze

opgenomen als overlopende activa

van de betreffende activa en passiva.

verschuldigd zijn aan werknemers.

indien dit tot een terugstorting leidt
of tot een vermindering van toekom

A2	Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
1

Activa
31 december 2016
€

31 december 2015
€

Vaste activa
5	
Toelichting op het kasstroom
overzicht

Pensioenen

stige betalingen. Nog niet betaalde

Stichting Fioretti Teylingen heeft

premies worden als verplichting op

Het kasstroomoverzicht is opgesteld

1.2

Materiële vaste activa

de toegezegd-pensioenregeling bij

de balans opgenomen.

volgens de indirecte methode.

1.2.1

Gebouwen en terreinen

8.948.122

6.636.393

De geldmiddelen in het kasstroom

1.2.2

Inventaris en apparatuur

5.562.456

4.985.226

het bedrijfstakpensioenfonds ABP
verwerkt volgens de verplichtingen

ABP hanteert het middelloon als

overzicht bestaan uit de liquide

benadering.

pensioengevende salarisgrondslag

middelen. Ontvangsten en uit

en tracht ieder jaar het pensioen te

gaven uit hoofde van interest zijn

Op de Nederlandse pensioen

verhogen met de gemiddelde stijging

opgenomen onder de kasstroom uit

regelingen zijn de bepalingen van de

van de lonen in de sectoren overheid

operationele activiteiten. Transacties

Nederlandse Pensioenwet van toe

en onderwijs. Het bestuur van ABP

waarbij geen instroom of uitstroom

passing. Stichting Fioretti Teylingen

beoordeelt per jaar of het pensioen

van liquide middelen plaatsvindt

betaalt op verplichte, contractuele

kan worden verhoogd. Dit is afhan

zijn niet in het kasstroomoverzicht

1.5

Vorderingen

of vrijwillige basis premies aan

kelijk van de financiële situatie van

opgenomen.

1.5.1

Debiteuren

pensioenfondsen en verzekerings

ABP. De dekkingsgraad van Stichting

maatschappijen. Behalve de betaling

Pensioenfonds ABP bedroeg ultimo

1.5.2

Ministerie van OCW

van premies heeft de instelling geen

2016 96,6% (2015: 97,2%).

1.5.4

Totaal vaste activa

14.510.578

11.621.619

33.178

61.957

269

808

Deelnemers/cursisten

304.260

244.540

1.5.5

Overige vorderingen

445.885

199.280

1.5.6

Overlopende activa

1.871.738

1.843.641

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa
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11.621.619

Vlottende activa

1.7
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14.510.578

2.655.330

2.350.226

7.407.625

10.338.857

10.062.955

12.689.083

24.573.533

24.310.702
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2

Passiva
31 december 2016
€

31 december 2015
€

A3 Staat van baten en lasten 2016
Realisatie 2016
€

2.1

Eigen vermogen

2.1.2

Algemene reserve

7.134.922

6.998.057

3

Baten

2.1.3

Bestemmingsreserve

3.461.665

3.697.954

3.1

(Rijks)bijdragen OCW

2.1.4

Herwaarderingsreserve

25.435

29.945

3.2

Overige overheidsbijdragen

3.5

Overige baten

Totaal eigen vermogen

10.622.022

10.725.956

10.622.022

10.725.956

Voorzieningen

2.4.1

Onderhoudsvoorziening

1.803.032

1.670.635

4

Lasten

2.4.3

Personele voorzieningen

1.973.197

1.766.836

4.1

Personele lasten

4.2

3.776.229

2.5

Langlopende schulden

2.5.4

Overige langlopende schulden

1.831.275

3.437.471

43.954.400

42.718.308

383.908

385.700

357.839

3.133.741

2.957.700

3.052.010

Kortlopende schulden

2.6.1

Kredietinstellingen

320.010

316.473

2.6.3

Crediteuren

972.408

1.075.559

2.6.4

Ministerie van OCW

1.243.421

1.160.734

2.6.6

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1.734.453

1.634.996

2.6.7

Schulden terzake pensioenen

404.703

410.705

2.6.8

Overige kortlopende schulden

1.439.838

1.258.087

2.6.9

Overlopende passiva

2.229.174

2.139.436

Totaal passiva
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47.297.800

46.128.157

37.149.500

35.952.698

Afschrijvingen

1.737.373

1.988.900

1.619.308

4.3

Huisvestingslasten

2.629.517

2.595.100

2.283.956

4.4

Overige instellingslasten
5.768.041

5.681.600

5.671.858

Totaal lasten
2.151.285

2.6

48.635.472

38.642.403

2.151.285
1.831.275

Realisatie 2015
€

45.117.823

Totaal baten
2.4

Begroting 2016
€

Saldo baten en lasten

5

Saldo financiële baten en
lasten

Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering
Saldo van baten en lasten

8.344.007

7.995.990

24.573.533

24.310.702

48.777.334

47.415.100

45.527.820

-141.862

-117.300

600.337

37.928

70.000

82.154

-103.934

-47.300

682.491

-103.934

-47.300

682.491
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A4 Kasstroomoverzicht 2016

A5 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
2016
€

1

2015
€

Vaste activa

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

-141.862

Activa

600.337

1.2

Materiële vaste activa
Verkrijgings- Waardever- Boekwaarde Investeringen

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen (4.2)
Mutaties voorzieningen (2.4)

prijs (vervaar- minderingen 31-12-2015

1.737.373

1.619.308

338.758

440.425
2.076.131

- Kortlopende schulden (2.6)

t/m 2015

2.059.733

-35.558

348.017

450.405

1.977.182

3.110.475

Rentelasten (5.2)

0

0
37.928

82.154

2.015.110

3.192.629

-4.626.332

-1.813.867
-4.626.332

-1.813.867

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
	-320.010

Mutatie liquide middelen

1.2.2

€

€

€

€

€

€

%

1.485.249

6.382.653

2.594.716

0

282.987

8.694.382

2-10%

253.740

0

253.740

0

0

0

253.740

0,00%

8.121.642

1.485.249

6.636.393

2.594.716

0

282.987

8.948.122

10.937.801

5.952.575

4.985.226

2.031.616

0

1.454.386

5.562.456

7.437.824 11.621.619

4.626.332

0

Inventaris en
apparatuur
Totaal

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

19.059.443

Afschrijvingspercentages

t/m 2003

vanaf 2004

Gebouwen / verbouwingen

2,38-12,5%

2-10%

Meubilair en inrichting

5%

10%

Machines en installaties

10%

10%

Audiovisuele middelen

10%

20%

Hard- en software

20%

25%

5-25%

1.737.373 14.510.578

	-316.473
	-320.010

	-316.473

-2.931.232

1.062.289

Beginstand liquide middelen (1.7)

10.338.857

9.276.568

Mutatie liquide middelen

-2.931.232

1.062.289
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percentage

vingen t/m

7.867.902

1.2.1.2 Terreinen

42.913

82.154

Kasstroom uit operationele activiteiten

66

31-12-2016 afschrijvings-

Gebouwen en

1.2.1.1 Gebouwen

485.963

37.928

Eindstand liquide middelen

2016

terreinen

-305.104

Rentebaten (5.1)

Mutatie overige langlopende schulden (2.5)

Afschrijvingen Boekwaarde Gehanteerd

2016

2015
€
1.2.1

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

(Des)investeringen materiële vaste activa (1.2)

Des- investeringen

digingsprijs) en afschrij-

Mutaties werkkapitaal:
- Vorderingen (1.5)

2016

7.407.625

10.338.857
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In september 2016 is bij de KTS een nieuw bijgebouw in gebruik genomen. Het gebouw vergde een investering van
€ 2.847.569, waarvan de gemeente Teylingen € 506.500 voor haar rekening nam omdat in het bijgebouw 5 lokalen voor
symbiose-leerlingen zijn gerealiseerd. Per saldo heeft de KTS dus € 2.341.069 geïnvesteerd. Deze investering wordt gedekt
uit de doordecentralisatiegelden die van de gemeente Teylingen jaarlijks worden ontvangen.

1.2.a

1.2.a.1

De overige bouwkundige investeringen zijn kleiner van aard en opgesomd bij 1.2.1.1.
Voor zover er door Stichting Fioretti Teylingen in voorgaande jaren financieel is bijgedragen aan de realisatie van diverse
nieuwe schoolgebouwen is deze bijdrage geactiveerd.
1.2.a.2
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. Voor het tijdelijke schoolgebouw van de Internationale Schakelklas in
Katwijk is een bruikleenovereenkomst afgesloten.

De investeringen in 2016 in inventaris en apparatuur hebben voor een belangrijk deel betrekking op ICT (€ 1.488.798),
de inrichting van vaklokalen (€ 260.754) en schoolmeubilair (€ 156.210). Er is in 2016 geïnvesteerd in de aanleg van een
hoogwaardig wifi- netwerk waarmee de scholen nieuwe digitale onderwijswegen kunnen inslaan. In dat kader is ook de
firewall volledig vernieuwd en zijn er diverse switches vervangen. Eind 2016 zijn de scholen gestart met de aanschaf van
verschillende devices om in de lessen aan de slag te gaan met nieuwe onderwijsontwikkelingen.
Stichting Fioretti Teylingen heeft in 2004 de afschrijvingspercentages van de materiële vaste activa geharmoniseerd.
Dit betreft alle 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 € 2.594.716 bestaat uit:
Hillegom
Hillegom
Hillegom
Lisse
Duinzigt
KTS
KTS
KTS
KTS

33.332
16.963
6.869
8.510
6.657
2.341.069
168.045
10.221
3.050

Metsellokaal
Bouwkundige aanpassingen lokalen
Uitgiftebalie
Bouwkundige aanpassingen lokalen en entree
Computerlokaal
Bijgebouw
Nieuwe keuken horeca
Huisvesting systeembeheer
Bouwkundige aanpassingen lokalen

2.594.716
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Bedrag
€

Peildatum

: 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
: Nolenstraat 1 te Katwijk

17.664.000
14.727.000
2.420.000
6.089.000
8.776.000
6.132.000
1.342.000

01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2015
01-01-2015

Verzekerde waarde gebouwen
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
ISK
: Nolenstraat 1 te Katwijk

17.666.000
14.134.798
2.320.000
10.000.000
15.683.900
14.869.308
1.919.000

01-01-2016
01-01-2016
01-01-2016
01-01-2017
01-01-2017
01-01-2016
01-01-2016

OZB-waarde gebouwen en terreinen
Hillegom
Lisse
		
Duinzigt
KTS
Leeuwenhorst
ISK

De KTS heeft in 2016 ook een nieuwe keuken voor de groeiende afdeling horeca gerealiseerd. Met de nieuwe keuken is een
bouwkundige investering gemoeid van € 168.045.

Het gebouw van de KTS in Voorhout is verzekerd door Stichting Fioretti Teylingen zelf. De overige gebouwen zijn verzekerd
door de betreffende gemeenten.

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.5.1
1.5.2
1.5.4
1.5.5

Debiteuren
Ministerie van OCW
Deelnemers/cursisten
Overige vorderingen
Voorschotten personeel
Levensloopregeling
Fietsplan personeel
Doorverkoop personeel
Pro memorie
Waarborgsommen
Nieuwbouw gemeente Teylingen
Nieuwbouw gemeente Noordwijkerhout
Verbouw gemeente Katwijk
Belastingdienst
Gemeente Hillegom
Gemeente Noordwijkerhout
UWV
Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek
Doorberekende personeelskosten
Afrekeningen energiekosten
Bank- en depositorente
Verhuur lokalen/gymzalen
Overig

31-12-2016
€

31-12-2015
€

33.178
269
304.260

61.957
808
244.540

1.605
5.992
177
0
78.904
2.900
0
6.504
271.369
0
144
0
7.874
5.000
10.004
0
28.535
5.859
21.018
445.885

2.218
5.792
6.108
146
20.213
2.900
46.482
0
0
13.791
6.095
1.222
9.786
0
0
7.796
58.027
1.025
17.679
199.280
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31-12-2016
€
1.5.6

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

Totaal vorderingen

31-12-2015
€

1.024.128
208.337
2.175
2.204
2.633
187.971
134.384
309.906

1.041.103
166.798
1.499
8.191
124
130.352
113.006
382.568

1.871.738

1.843.641

2.655.330

2.350.226

1.7

Liquide middelen

1.7.1

Banken
ING NL46INGB0004380876
ING NL75INGB0000572522
ING NL20INGB0679010912
Rabobank NL07RABO0107732882
Rabobank NL47RABO0308552911
Rabobank NL75RABO0308555317
Rabobank NL21RABO0309247705
Rabobank NL95RABO0346908272
Rabobank NL75RABO0357213912
Rabobank NL59RABO0366009966
Rabobank NL73RABO0366041142
Rabobank NL91RABO0376587822
Rabobank NL48RABO3661864912
Rabobank NL14RABO3158769204

Bij de debiteuren is in 2016 rekening gehouden met een mogelijk oninbaar bedrag ad € 669. In 2015 hoefde geen rekening te
worden gehouden met mogelijk oninbare posten.
De vordering op het Ministerie van OCW ultimo 2016 heeft betrekking op onterecht verrekende WW-uitkeringslasten.
Dit was ook het geval ultimo 2015.
Bij de vordering op deelnemers/cursisten is rekening gehouden met mogelijk oninbare posten ad € 98.384 (2015: € 70.940).
Mogelijk heeft de slechtere inbaarheid te maken met het digitaal versturen van facturen. Dit gebeurde voorheen per fysieke
post. De inbaarheid van verstuurde facturen is in 2017 een extra aandachtspunt voor de financiële administratie van de
stichting.
De post “Pro memorie” bestaat ultimo 2016 voor een aanzienlijk deel uit een vordering op de gemeente Katwijk voor
investeringen in inventaris voor de Internationale Schakelklas (€ 61.975).

1.7.2

31-12-2016
€

31-12-2015
€

2.538
8.130
138.909
8.213
3.640
3.949
2.351
17.314
13.078
6.642
679.407
17.683
1.500.000
5.000.000

13.402
4.322
12.604
9.655
0
0
0
22.460
8.304
8.710
827.042
18.714
4.400.000
5.000.000

7.401.854

10.325.213

125
2.897
96
150
1.075
1.292
136
0

70
3.416
145
150
192
512
0
0

5.771

13.644

7.407.625

10.338.857

Kasmiddelen
Kas Hillegom
Kas Lisse
Kas Duinzigt
Kas KTS winkel & restaurant
Kas KTS administratie
Kas Leeuwenhorst
Kas ISK
Kruisposten

De post “Nieuwbouw gemeente Noordwijkerhout” betreft facturen die betrekking hebben op voorbereidende
werkzaamheden inzake de te realiseren permanente uitbreiding van Leeuwenhorst.
Totaal liquide middelen
Een dergelijke vordering bestaat ook op de gemeente Katwijk. Het betreft hier de kosten van de bouwkundige aanpassingen
van het schoolgebouw waarin de Internationale Schakelklas is gehuisvest. Deze kosten zijn in eerste aanleg door Stichting
Fioretti Teylingen voorgefinancierd.
Er bestaat ultimo 2016 geen vordering meer op de Belastingdienst. De vordering op de Belastingdienst ultimo 2015 betrof de
teruggaaf van omzetbelasting over 2015.
De bijdrage van Schoolinfo ad € 10.004 ten behoeve van een inspiratiereis naar Zweden in het kader van de mogelijke
introductie van “Kunskapsskolan” , een vorm van gepersonaliseerd leren, is als vordering opgenomen onder de post
“Doorberekende personeelskosten”.

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare saldi bij de ING en Rabobank alsmede de kasmiddelen.
Ultimo 2016 beschikt Stichting Fioretti Teylingen over een bedrijfsspaarrekening (€ 5.000.000) en een BedrijfsBonusRekening
bij de Rabobank (€ 1.500.000).
Het uitzetten van (tijdelijk) overtollige liquide middelen geschiedt volgens het treasurystatuut van Stichting Fioretti Teylingen.
Dit treasurystatuut is vastgesteld in Juni 2017.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.
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2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

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.

Mutaties

2.1.2
2.1.3
2.1.4

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Herwaarderingsreserve
Totaal eigen vermogen

2.1.3

Saldo
31-122015

Bestemming
saldo van
baten en lasten
2016

Overige
mutaties
2016

Saldo
31-122016

€

€

€

€

6.998.057
3.697.954
29.945

136.865
-236.289
-4.510

0
0
0

7.134.922
3.461.665
25.435

10.725.956

-103.934

0

10.622.022

634.094
297.928
500.000
253.058
93.789
791.375
525.010
0
602.700

-151.548
-135.372
-67.158
-56.217
-28.222
-19.500
-11.014
140.619
92.123

0
0
0
0
0
0
0
0
0

482.546
162.556
432.842
196.841
65.567
771.875
513.996
140.619
694.823

3.697.954

-236.289

0

3.461.665

Bestemmingsreserves
Reserve uitgestelde bapo
Reserve jonge leerkrachten
Reserve kwaliteitsimpuls
Reserve nieuwbouw Hillegom
Reserve nieuwbouw Lisse
Reserve nieuwbouw Leeuwenhorst
Reserve doordecentralisatie Lisse
Reserve doordecentralisatie KTS
Reserve huisvesting

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 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 doordecentralisatieovereenkomst 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.
Voor de KTS wordt vanaf 2016 een soortgelijke bestemmingsreserve gevormd. De gemeente Teylingen verstrekt
doordecentralisatie- gelden ten behoeve van de KTS. Deze gelden werden tot 2016, na inhouding van verschuldigde
OZB, premies voor de opstal- verzekering en huur van het sportveld, gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud.
De voorziening groot onderhoud kan echter nooit groter worden dan het actuele meerjarenonderhoudsplan vereist. De
resterende doordecentralisatiegelden worden in het vervolg toegevoegd aan de bestemmingsreserve doordecentralisatie KTS
teneinde toekomstige nieuwbouw of renovatie mogelijk te maken.
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.
De reserve wordt jaarlijks gevoed met € 50 per leerling. De reserve valt vrij ten gunste van de algemene reserve in hetzelfde
tempo als waarin wordt afgeschreven op de investeringen in huisvesting dan wel in het tempo waarin de scholen een beroep
doen op deze reserve vanuit de exploitatie (zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse bijdrage van Leeuwenhorst aan de gemeente
Noordwijkerhout ten behoeve van de in 2009 gerealiseerde sciencevleugel).
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 gesaldeerd met de herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve valt vrij ten gunste van de
algemene reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan de afschrijving op de betreffende inventaris.

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.
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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

Mutaties
Saldo

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Saldo

31-12-2015

2016

2016

2016

31-12-2016

€

€

€

€

€

1.670.635

441.600

309.203

0

1.803.032

366.600
390.017
359.819

1.661
276.059
84.612

0
46.786
50.285

0
0
0

368.261
619.290
394.146

133.400
517.000

241.800
0

54.600
81.832

0
164.268

320.600
270.900

1.766.836

604.132

233.503

164.268

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

2.5

3.437.471

1.045.732

542.706

164.268

Lening

Aan de voorziening groot onderhoud liggen meerjarenonderhoudsplannen ten grondslag, die eind 2016 en in het
eer ste kwartaal van 2017 door een externe partij zijn opgesteld. Het management van scholen heeft met deze
meerjarenonderhoudsplannen ingestemd. Bij de dotaties is rekening gehouden met een horizon van 10 jaar waarbij ook
nog gekeken is naar het groot onderhoud dat in de eerste 3 jaar na de planningshorizon wordt verwacht. De dotatie aan de
voorziening groot onderhoud is zodanig bepaald dat na het uitvoeren van de werkzaamheden gedurende deze periode de
voorziening nagenoeg op nul staat.
De voorziening spaarverlof dekt de berekende verplichting inzake het spaarverlof per 31 december van het boekjaar volledig.
De CAO VO bevat afspraken omtrent levensfasebewust personeelsbeleid. In dat kader krijgen werknemers ieder schooljaar de
beschikking over een basisbudget van 50 klokuren bij een fulltime dienstverband. Hiermee kunnen keuzes worden gemaakt
die passen binnen de levensfase en de persoonlijke situatie teneinde de duurzame inzetbaarheid te vergroten. 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
2016 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 de
personeelsjubilea per 31 december 2016 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.

Overige langlopende
schulden
Gemeente Hillegom
Gemeente Lisse
Naar kortlopende schulden
Totaal langlopende
schulden

> 5 jaar
0
190.541
0
186.201
0
23.300
400.042

Totaal 		
1.803.032
368.261
619.290
394.146
320.600
270.900
3.776.229

Bedrag

Aangegane Aflossingen

Bedrag

Rente

Resterende

lening

leningen o/g

lening

percentage

looptijd in

31-12-2015

2016

1.973.197
3.776.229

1 - 5 jaar
1.247.957
70.800
619.290
177.973
89.800
171.000
2.376.820

€
2.5.4

Totaal voorzieningen

Langlopende schulden

< 1 jaar
555.075
106.920
0
29.972
230.800
76.600
999.367

31-12-2016

€

1.067.758
1.400.000
2.467.758
316.473
2.151.285

2016

€

0
0
0

€

141.473
175.000
316.473

2.151.285

926.285
1.225.000
2.151.285
320.010
1.831.275

jaren

%

0,00%
0,00%

6,0
7,0

1.831.275

Met de gemeente Hillegom is overeengekomen dat het Fioretti College Hillegom € 1.313.720 bijdraagt aan de algehele
stichtingskosten van het nieuwe schoolgebouw. Dit bedrag wordt verdeeld over een periode van 10 jaar waarbij rekening is
gehouden met een veronderstelde jaarlijkse inflatie van 2,5%. Daardoor betaalt het Fioretti College Hillegom uiteindelijk een
bedrag ad € 1.471.808 in 10 jaar tijd. De eerste aflossing vond plaats in 2013.
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.
		
Gemeente Hillegom
Gemeente Lisse
		

< 1 jaar
0
0
0

1 - 5 jaar
617.210
700.000
1.317.210

> 5 jaar
164.065
350.000
514.065

Totaal
781.275
1.050.000
1.831.275

Stichting Fioretti Teylingen is sinds 1 juli 2007 eigenrisicodrager voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
De stichting is met ingang van 1 januari 2017 eveneens eigenrisicodrager voor de WGA-flex. Wel is ervoor gekozen om
vanaf 1 januari 2017 dit risico te herverzekeren. De stichting is verplicht de eerste 10 jaar de WGA-uitkeringen te betalen
van medewerkers die vóór 1 januari 2017 in aanmerking kwamen voor een dergelijke uitkering. Na 10 jaar neemt UWV deze
verplichting over. Nieuwe WGA- uitkeringen komen ten laste van de daartoe afgesloten verzekering. De voorziening WGAuitkeringen dekt de voor de stichting te verwachten WGA-uitkeringslasten per 31 december 2016 volledig.
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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, geoormerkte subsidies
Ministerie van OCW, niet-geoormerkte subsidies
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Overige kortlopende schulden
ROSRijnland
ROSRijnland academische opleidingsschool
Regionaal Platform Rijnstreek
Ons Platform
Te betalen salaris
Personeelsfondsen
Rekening-courant Ex-Fiori
Belastingdienst
Accountant
Kosten Raad van Toezicht
Personeelskosten / werkzaamheden derden
Uitkeringslasten
Energie
Schoonmaak en onderhoud huisvesting (exploitatie)
Porti en telefoonkosten
Kopieerkosten
Investeringen
Overig

31-12-2015

€

€

320.010
972.408
178.214
1.065.207
1.734.453
404.703

316.473
1.075.559
156.783
1.003.951
1.634.996
410.705

228.024
274.925
101.422
138.697
9.420
22.309
710
289
18.863
8.250
130.332
74.597
6.540
201
2.058
22.277
249.191
151.733

353.030
214.070
402.460
0
25.841
22.576
1.213
0
24.906
5.500
38.948
47.544
0
301
2.996
24.438
0
94.264

1.439.838

1.258.087

1.243.045
142.853
117.290
627.066
30.610
20.569
0
47.741

1.212.364
87.888
107.873
604.416
28.570
0
7.347
90.978

2.229.174

2.139.436

8.344.007

7.995.990

Overlopende passiva
Vakantie-uitkering personeel
Verlofdagen personeel
Bindingstoelage personeel
Vooruitgefactureerde deelnemersbijdragen
ROSRijnland
Sovolho
Europees Platform
Vooruitontvangen bedragen

Totaal kortlopende schulden
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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 zij-instromer
(€ 31.029), nog niet bestede subsidie studieverlof (€ 80.412) en nog niet bestede subsidies in het kader van het convenant
bestrijding vroegtijdig schoolverlaten (€ 44.686). Zie voor een nadere specificatie het overzicht geoormerkte subsidies OCW (RJ
660, model G) op bladzijde 30.
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 2016 hoger dan ultimo 2015 vanwege de stijging
van de brutosalarissen in 2016 en de uitbreiding van de formatie met ingang van het schooljaar 2016/2017.
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
ultimo 2015 opgenomen.

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 - 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
1 - 5 jaar
> 5 jaar
Totaal
Bijdrage sciencevleugel
25.000
100.000
775.000
900.000
Gebruik glasvezelnetwerk
151.000
604.000
119.542
874.542
Print- en kopieervoorzieningen
46.667
0
0
46.667
		
222.667
704.000
894.542 1.821.209
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A7 Overzicht verbonden partijen

A8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap)
Naam

Juridische

Statutaire

Code

vorm

zetel

activiteiten

Stichting

Lisse

4

Stichting Ondersteuning Voortgezet Onderwijs
in Lisse en Hillegom en Omgeving

Stichting

Katwijk

4

Stichting

Leiden

4

3.1.1
3.1.2

(Normatieve) rijksbijdrage OCW
Geoormerkte subsidies OCW
Niet-geoormerkte subsidies OCW
Doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Totaal rijksbijdragen OCW

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
VO2801 te Leiden

Baten
Rijksbijdragen OCW

3.1.3

Stichting Samenwerkingsverband V(S)O
Duin- en Bollenstreek

3
3.1

2016
€

2015
€

40.112.556
229.104
4.323.403
452.760

38.172.957
213.966
3.693.535
637.850

45.117.823

42.718.308

Betekenis code activiteiten: 1 = contractonderwijs
2 = contractonderzoek
3 = onroerende zaken
4 = overig

Stichting Fioretti Teylingen is vertegenwoordigd in de besturen van Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek en
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO2801, zonder beslissende zeggenschap.

Door de groei van het aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij de verschillende scholen van de stichting stijgt de (normatieve)
rijksbijdrage OCW. De hogere tarieven van de materiële bekostiging en de gestegen personele vergoeding per FTE dragen ook
bij aan de toename van de (normatieve) rijksbijdrage OCW. De tarieven van de bekostiging voor de materiële exploitatie zijn
in 2016 met 0,69% geïndexeerd ten opzichte van 2015. Voor het onderwijzend personeel steeg de personele vergoeding per
FTE met 2,17%, voor de directie en het onderwijsondersteunend personeel met 1,98%. De verhoging van de GPL is het gevolg
van de meerjarige doorwerking van de Loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 en de kabinetsbijdrage 2016
voor de premieontwikkelingen (inclusief de herstelopslag ABP pensioenpremie). Taakstellingen van OCW in het kader van het
Lenteakkoord verlaagden de GPL weer enigszins.
Specifiek voor de personeelscategorie leraren zijn extra middelen toegevoegd aan de personele bekostiging n het kader van
het Convenant Leerkracht van Nederland. Het gaat daarbij onder andere om de extra middelen voor de landelijke functiemix
die in het kalenderjaar 2016 via de reguliere bekostiging worden verstrekt.
De toename van het bedrag aan geoormerkte subsidies OCW in 2016 is vooral het gevolg van hogere subsidiebedragen in het
kader van studieverlof (+ € 31.056) en ontvangen subsidies voor zij-instromers (€ 7.655). Daar staat tegenover dat in 2015 nog
een subsidie zomerscholen werd toegekend (€ 23.400). In 2016 werd geen gebruik gemaakt van de regeling zomerscholen.
Het bedrag van de niet-geoormerkte subsidies OCW is in 2016 sterk toegenomen ten opzichte van 2015. Deze toename hangt
in belangrijke mate samen met de start van de Internationale Schakelklas in Katwijk. Voor het onderwijs aan nieuwkomers is
in 2016 522.000 subsidie ontvangen. De subsidies Prestatiebox VO, functiemix Randstadregio’s en de bekostiging in het kader
van het gratis verstrekken van lesmateriaal zijn in 2016 hoger uitgevallen dan in 2015 (respectievelijk + € 164.838, + € 17.318
en + € 85.514). De subsidie maatschappelijke stage is met ingang van het schooljaar 2015/2016 beëindigd. In 2015 bedroeg
deze subsidie nog € 164.868.
De doorbetalingen rijksbijdrage SWV betreffen de bedragen die worden ontvangen van de samenwerkingsverbanden Duinen Bollenstreek en VO 2801 in het kader van het Passend Onderwijs. In 2015 waren deze bedragen nog gerubriceerd onder de
overige personele baten (post 3.5.5). Het hogere bedrag in 2015 laat zich verklaren door een extra eenmalig bijdrage vanuit
het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek ad € 274.512.
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3.2
3.2.1

Overige overheidsbijdragen

2016
€

2015
€

Gemeentelijke bijdragen
Doordecentralisatie gemeente Teylingen
Bijdrage tijdelijke huisvesting gemeente Hillegom
Bijdrage tijdelijke huisvesting gemeente Noordwijkerhout
Subsidies huur sportzalen
Subsidies huur sportvelden
Vergoeding grond gemeente Oegstgeest
Totaal overige overheidsbijdragen

322.517
28.528
6.469
15.494
4.827
6.073

295.221
29.044
9.703
9.730
8.104
6.037

383.908

357.839

Met de gemeente Teylingen is een doordecentralisatie-overeenkomst afgesloten. Op grond van deze overeenkomst is in 2016
een bedrag ontvangen ad € 322.517 (2015: € 295.221).
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 tijdaelijke huisvesting voor een
periode van 4 jaar geplaatst.
In september 2014 zijn bij Leeuwenhorst twee extra tijdelijke lokalen geplaatst om de groei van het aantal leerlingen te
kunnen opvangen. Met de gemeente Noordwijkerhout is destijds overeengekomen dat de gemeente gedurende 2 schooljaren
de helft van de kosten van deze tijdelijke huisvesting betaalt (met een maximum van € 9.703 per schooljaar). Vanaf het
schooljaar 2016/2017 wordt geen bijdrage meer ontvangen.
Door de groei van het aantal leerlingen bij Leeuwenhorst is eveneens de capaciteit van de eigen gymzalen te klein geworden.
Er 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.
In 2016 is door het Fioretti College Hillegom voor het eerst gebruik gemaakt van een tennishal. De huur van de
tennisfaciliteiten wordt vergoed door de gemeente Hillegom (+ € 3.000).

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5

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

3.5.6
3.5.7

Totaal baten
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2016
€

2015
€

1.109.689
474.519
199.321
190.896
535.306
76.554
0
164.268
1.034
382.154
3.133.741

1.122.248
479.311
198.797
202.589
585.294
79.429
12.066
3.380
11.359
357.537
3.052.010

48.635.472

46.128.157

De deelnemersbijdragen hebben betrekking op 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. Ondanks de groei van het aantal leerlingen zijn de totale deelnemersbijdragen
in 2016 licht afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het Fioretti College Hillegom in 2015 nog extra baten
ten behoeve van de projectweek genereerde (- € 33.230). De projectweek kon in 2016 kostendekkend georganiseerd worden
vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.
Tegenover deze lagere baten staan in 2016 hogere baten voor studiereizen/internationalisering (+ € 8.107), introductiedagen
(+ € 4.749), leermiddelen (+ € 5.071) en de aanschaf van vakkleding (+ € 4.759). De gemiddelde deelnemersbijdrage daalde
van € 201 in 2015 naar € 194. Wanneer de studiereizen en internationaliseringsprojecten buiten beschouwing worden
gelaten daalt de gemiddelde deelnemersbijdrage van € 93 naar € 87 per leerling.
Bij de vrijwillige ouderbijdragen leidt het achterwege blijven van betaling niet tot uitsluiting. De uit de ouderbijdragen
bekostigde activiteiten staan voor alle leerlingen open. De baten uit hoofde van de vrijwillige ouderbijdragen zijn in 2016
achtergebleven ten opzichte van 2015. Het aantal leerlingen nam weliswaar toe en de gemiddelde ouderbijdrage bleef in
2016 nagenoeg gelijk aan het bedrag van 2015, maar er waren minder ouders/verzorgers die de vrijwillige ouderbijdrage
hebben overgemaakt. In 2015 werd 76,5% van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen, in 2016 daalde dit percentage naar
74,1%.
De baten voortvloeiend uit de detachering van personeel zijn in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. De detachering
van een medewerker bij CITO is met ingang van het schooljaar 2015/2016 verkleind vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd (- € 27.553). Dit wordt voor een deel gecompenseerd door onder andere hogere baten uit
detachering van een medewerker bij het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek (+ € 10.204) en het Platform VMBO
BWI (+ € 2.052).
De vrijval van de voorziening WGA-uitkeringen is het gevolg van herkeuring van een aantal voormalig medewerkers. De
herkeuring heeft bij twee personen geleid tot aanpassing van de arbeidsongeschiktheidsklasse met als gevolg enerzijds een
verlaging van een WGA- uitkering en anderzijds een omzetting van een WGA-uitkering naar een IVA-uitkering. Stichting
Fioretti Teylingen is eigenrisicodrager voor de WGA, maar IVA-uitkeringen komen geheel ten laste van het UWV.
De overige personele baten zijn in 2016 met € 49.988 afgenomen ten opzichte van 2015. De invoering van Passend Onderwijs
heeft geleid tot het vervallen van de bijdrage vanuit de Ambulante Educatieve dienst voor de begeleiding van cluster 4
leerlingen (- € 61.121). Daarnaast is de projectsubsidie “Begeleiding startende docent” in 2015 beëindigd (- € 43.125). In
2016 werd vanuit de D.J.J. de Koster Stichting een eenmalige bijdrage ad € 40.000 ontvangen voor het inzetten van een extra
onderwijsassistent ten behoeve van de symbiose-leerlingen op de KTS.
De post “Overige” bestaat voor een belangrijk deel uit de opbrengst van verkochte producten van de winkel en het restaurant
van de KTS (€ 298.584 in 2016 tegenover € 289.275 in 2015). In 2016 is verder een tegemoetkoming ad € 10.500 ontvangen
voor de deelname van de KTS als pilotschool in het kader van de invoering van de nieuwe vmbo-profielen HBR, BWI en PIE.
Ook is in 2016 een eenmalig bedrag ontvangen van de gemeente Hillegom ad € 4.906 in het kader van de slotverrekening van
het projectresultaat nieuwbouw Fioretti College Hillegom.
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4
4.1

Lasten
Personele lasten

4.1.1

Lonen en salarissen

4.1.2

Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Dotatie aan voorzieningen
Onttrekking aan voorzieningen
Werkzaamheden derden
Nascholing
Overige

4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3

4.1.4

2016
€

2015
€
28.643.483

27.289.544

3.477.680
3.501.575

3.243.780
3.489.734

604.132
-101.386
311.290
428.855
1.447.808

Uitkeringen
Totaal personele lasten

385.425
0
281.855
358.494
679.143
2.690.699
328.966

1.704.917
224.723

38.642.403

35.952.698

De brutosalarissen zijn per 1 juli 2016 verhoogd met 3%. Daarnaast ontvingen alle medewerkers in juli 2016 een eenmalige
uitkering van € 500 bruto per volledige FTE, welke overeenkomt met het extra loon dat werknemers hadden gekregen als
ware aan hen een loonsverhoging van 3% vanaf 1 januari 2016 toegekend. De salariskosten stegen daardoor per saldo met
gemiddeld 3% ten opzichte van 2015. Door de groei van het aantal leerlingen nam het gemiddelde aantal FTE toe met 1,86%
(van 512,52 FTE in 2015 naar 522,04 FTE in 2016). Tezamen met de effecten van de versterking van de functiemix verklaart dit
de toename van de lonen en salarissen ten opzichte van 2015.
De sociale lasten zijn in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. Dit geldt zowel voor de premiepercentages als voor de
maximum grondslag per jaar:
		
ZVW %
WIA basis %
Werkhervattingskas %
UFO %
		
Maximum grondslag per jaar
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2016
6,75%
6,38%
0,13%
0,78%
14,04%

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

% mutatie

52.763

51.976

1,51%
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1,96%

In januari 2016 zijn de pensioenpremies aanmerkelijk verlaagd, vergeleken met 2015. In april 2016 heeft ABP de premies
voor het ouderdomspensioen weer verhoogd met een herstelopslag van 1%-punt. Per saldo valt het percentage toch nog
lager uit dan in 2015. Niettemin zijn de totale pensioenlasten in 2016 toegenomen ten opzicht van 2015. Dit is het gevolg
van de verhoging van de brutosalarissen in 2016.
De dotatie aan de personele voorzieningen omvat de dotaties aan de voorziening LPB sparen, de voorziening langdurig
zieken, de voorziening uitgestelde beloningen en de voorziening spaarverlof.
In het kader van het levensfasebewust personeelsbeleid (LPB) 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 € 276.059
gedoteerd, in 2015 € 282.042.
Daarnaast heeft in 2016 een dotatie aan de voorziening langdurig zieken plaatsgevonden ad € 241.800 op basis van het
aantal langdurig zieken ultimo 2016 bij wie de kans op herstel gering is.
Verder is € 84.612 gedoteerd aan de voorziening uitgestelde beloningen en € 1.661 aan de voorziening spaarverlof.
De werkzaamheden derden omvatten onder andere de kosten van tussentijdse overplaatsingen van leerlingen naar andere
scholen. Deze kosten zijn in 2016 beduidend hoger uitgevallen dan in 2015 (+ € 21.177). Daarnaast maakt de KTS vanaf
augustus 2016 gebruik van de diensten van een orthopedagoog (+ € 7.050).
In de begroting 2016 is er bewust voor gekozen om meer budget voor nascholing vrij te maken. De hogere kosten van
nascholing in 2016 zijn de vertaling van deze beleidskeuze.
De overige personele lasten betreffen kosten van dienstreizen, verstrekkingen aan het personeel, personeelsactiviteiten,
begeleiding van personeel, werving en selectie van personeel, detachering en gastdocenten. De detacheringskosten zijn
in 2016 exponentieel toegenomen ten opzichte van 2015 (+ € 751.741). Een aanzienlijk deel van de extra kosten in 2016
laat zich verklaren door de komst van de Internationale Schakelklas in 2016. Vanwege de onzekerheid omtrent het aantal
leerlingen dat hier onderwijs volgt is ervoor gekozen de personele bezetting in belangrijke mate in te vullen door middel van
tussentijds opzegbare detacheringsovereenkomsten (€ 396.510). Ook bij de andere vestigingen zijn meer reguliere vacatures
vervuld via detachering (+ € 120.619). Daarnaast zijn in 2016 substantieel meer vervangingen geregeld middels detachering
(+ € 234.612).
De post “Uitkeringen” is het saldo van betaalde en ontvangen uitkeringen. Ten opzichte van 2015 is een hoger bedrag aan
WW- uitkeringen betaald (+ € 118.992). Indien voormalig medewerkers van de stichting een (bovenwettelijke) WW-uitkering
krijgen toegekend, dan wordt 25% van deze WW-uitkering verhaald op de stichting. De overige 75% wordt collectief verevend
via alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Dat betekent dat de stichting meebetaalt aan de 75% van alle
(bovenwettelijke) WW- uitkeringslasten van medewerkers die werkzaam waren in het voortgezet onderwijs en ontslagen
zijn. De kosten van collectieve verevening liggen buiten de invloedsfeer van de stichting. Van het extra bedrag ad € 118.992
is € 116.414 toe te wijzen aan de kosten van collectieve verevening en € 2.577 aan de WW-uitkeringen van voormalige
medewerkers van de stichting.
In 2016 is verder een hoger bedrag aan ZW/WAZO-uitkeringen ontvangen (+ € 13.935).
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2016

2015

Gemiddeld aantal werknemers
Directie / onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

510,35
143,51

500,77
138,59

653,86

639,36

420,8364
101,2045

413,4423
99,0732

522,0409

512,5155

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Aantal FTE
Directie / onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

Gemiddeld aantal werknemers werkzaam buiten Nederland
Directie / onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

4.2

Afschrijvingen

4.2.2
4.2.3

Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Totaal afschrijvingen

2016
€

2015
€

282.987
1.454.386

222.282
1.397.026

1.737.373

1.619.308

4.3

Huisvestingslasten

2016
€

2015
€

4.3.1

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

70.942
264.453
441.600
548.779
616.873
609.646
58.952
18.272

69.012
131.178
323.215
537.874
592.692
549.199
56.794
23.992

2.629.517

2.283.956

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Totaal
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De kosten van de niet-gesubsidieerde huur zijn in 2016 sterk gestegen ten opzichte van 2015.
Tot april 2015 maakte het Fioretti College Lisse gebruik van 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. Daarna is deze locatie gebruik gaan maken van een viertal sportzalen van het nieuw gerealiseerde
sportcentrum De Waterkanten want het Fioretti College Lisse beschikt niet over eigen sportzalen. Voor het gebruik wordt
een huurvergoeding betaald ad € 10.000 per zaal per jaar. Dit is echter een voorlopige vergoeding want er vindt nog overleg
plaats met de gemeente Lisse over de exacte hoogte van de huurvergoeding. In de jaarrekening 2015 is geen rekening
gehouden met een huurvergoeding die hoger uitvalt dan de voorlopige vergoeding. Tijdens het laatste overleg met de
gemeente Lisse, dat plaatsvond op 23 maart 2017 hebben zowel de stichting als de gemeente Lisse uitgesproken onder
voorwaarden akkoord te gaan met een huurvergoeding op jaarbasis van € 80.000 voor vier gymzalen. Wel moeten de
afspraken nader worden uitgewerkt alvorens beide partijen hun definitieve goedkeuring aan het voorlopige akkoord geven.
Voor 2016 is al rekening gehouden met de hoogte van de voorlopig afgesproken huurvergoeding. Verder is in 2016 een
navordering over 2015 opgenomen ad € 32.000 waardoor het verschil tussen de huurkosten van De Waterkanten in 2016 en
2015 in totaal € 84.000 bedraagt.
Bij Leeuwenhorst zijn de kosten van tijdelijke huisvesting in 2016 toegenomen ten opzichte van 2015. Met ingang van het
schooljaar 2015/2016 is de tijdelijke huisvesting uitgebreid met 2 extra lokalen. Dit heeft in 2015 alleen voor de maanden
augustus tot en met december geleid tot huurkosten. In 2016 is voor het hele kalenderjaar huur verschuldigd (+ € 22.960).
Door de groei van het aantal leerlingen bij de KTS schiet de capaciteit van de gymzalen op deze locatie tekort. Daarom
worden extra sportzalen gehuurd in sporthal De Tulp en sporthal De Schans (+ € 4.236). Op het terrein van de KTS stonden
tot en met maart 2016 portakabins van de voormalige Reboundvoorziening. De huurkosten van deze tijdelijke huisvesting
werden gedragen door het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek. Nadat de Reboundvoorziening is gestopt heeft de
KTS vanaf augustus 2015 t/m maart 2016 tijdelijk de huur van portakabins overgenomen teneinde de symbioseleerlingen
te kunnen huisvesten. Deze huurkosten zijn echter pas in 2016 aan de KTS in rekening gebracht (+ € 12.363) en hebben dus
gedeeltelijk betrekking op 2015 (€ 7.727). De portakabins zijn in april verwijderd van het terrein om plaats te maken voor het
nieuwe bijgebouw van de KTS.
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In 2016 en begin 2017 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld voor alle locaties van de stichting, met
uitzondering van de Internationale Schakelklas. Deze locatie is in april 2016 in gebruik genomen na een verbouwing en
dient binnen 3 jaar weer te zijn verlaten. Bij het bepalen van de dotaties aan de voorziening groot onderhoud is rekening
gehouden met een horizon van 10 jaar waarbij ook nog gekeken is naar het groot onderhoud dat in de eerste 3 jaar na
de planningshorizon wordt verwacht. De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is zodanig bepaald dat na het
uitvoeren van de werkzaamheden gedurende deze periode de voorziening nagenoeg op nul staat. Op basis van de nieuwe
meerjarenonderhoudsplannen valt de dotatie in 2016 substantieel hoger uit dan in 2015. De kosten van onderhoud aan
gebouwen en terreinen zijn in 2016 hoger uitgevallen dan in 2015. Er waren incidentele kosten zoals het herstellen van
weggespoelde bestrating en verzakkingen bij het Paviljoen van het Fioretti College Lisse (€ 6.896) en de reparatie van het
aircosysteem bij de KTS (€ 11.555). In 2016 zijn ook nieuwe meerjarenonderhoudsplannen voor de locaties van het Teylingen
College opgesteld (+ € 34.540). De kosten voor het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen voor het Fioretti College
Hillegom en Lisse volgen in 2017. De kosten met betrekking tot schades en bouwkundige voorzieningen zijn wel gedaald in
2016: er waren minder schade gevallen in 2016 (- € 10.261) en de kosten van het gebruiksklaar maken van de noodlokalen van
Leeuwenhorst waren eenmalig in 2015 (- € 33.942).

4.4

Overige instellingslasten

4.4.1

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

4.4.2

De schoonmaakkosten betreffen de kosten die externe schoonmaakbedrijven in rekening brengen alsmede de kosten van
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 gratis is uitgevoerd omdat deze schoonmaakbeurt in 2014 niet naar behoren was uitgevoerd.
In 2016 is het vloerenonderhoud wel uitgevoerd waardoor de kosten van het externe schoonmaakbedrijf hoger uitvallen
(+ € 34.466). De start van de Internationale Schakelklas heeft ook geleid tot extra schoonmaakkosten (+ € 14.607).

4.4.3

Kleine inventaris
Reparatie en onderhoud inventaris
Leermiddelen
Materialen/grondstoffen

52.348
592.800
52.527
47.098
116.191
108.863
24.834
159.078
36.280
82.125
1.272.144

34.585
37.357
2.526.918
214.345

45.596
74.984
2.397.936
200.546
2.813.205

2.719.062

Dotatie overige voorzieningen
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren

11.951

2.118
11.951

4.4.4

2.118

Overige
Onderzoek en begeleiding leerlingen
Afvalverwerking
Deelnemerslasten
Kantine/automaten
Overige

Totaal lasten
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57.563
631.110
61.284
34.653
117.368
104.507
26.724
152.198
57.515
99.862

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Totaal overige instellingslasten
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2015
€

1.342.784

De kosten van energie en water zijn in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. De tarieven voor de levering van gas zijn in
2016 hoger dan in 2015, de tarieven voor de levering van elektriciteit zijn juist gedaald. Per saldo heeft de wijziging van de
tarieven geleid tot hogere energiekosten. De energiekosten zijn ook toegenomen door de ingebruikname van het gebouw
van de Internationale Schakelklas (+ € 11.517). Verder is bij het Fioretti College Hillegom in 2015 een stilstaande gasmeter
geconstateerd welke in december van dat jaar is vervangen. Hierdoor zijn in 2016 de gaskosten behorend bij deze meter hoger
uitgevallen (+ € 6.151).

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 2016.

2016
€

22.545
55.367
1.435.601
47.163
39.425

29.214
50.381
1.497.297
48.085
53.557
1.600.101

1.678.534

5.768.041

5.671.858

48.777.334

45.527.820
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De kosten van systeembeheer zijn in 2016 hoger dan in 2015. Vooral de kosten van licenties zijn gestegen (+ € 44.767).
Een aantal licenties is gerelateerd aan leerlingenaantallen welke in 2016 zijn toegenomen. Ook zijn er in 2016 nieuwe
licenties bijgekomen zoals Foleta en Kurzweil Pro. De kosten van consultancy vallen in 2016 lager uit doordat in 2015 meer
ondersteuning bij de implementatie van AFAS InSite en OutSite heeft plaatsgevonden (- € 5.634).

Mede door de toename van het aantal leerlingen zijn de kosten van leermiddelen (waaronder de schoolboeken) toegenomen
ten opzichte van 2015. Ook is de gemiddelde prijs van het schoolboekenpakket in het schooljaar 2016/2017 gestegen
vergeleken met het schooljaar 2015/2016 en het schooljaar 2014/2015. Verder zijn de uitgaven van de vakgroepen aan
leermiddelen in 2016 toegenomen conform de extra ruimte die hiervoor in de begroting 2016 was opgenomen.

Vanaf 2016 worden alle uitgaande facturen en betalingsherinneringen niet meer per post verzonden maar per mail. Dit heeft
geleid tot een daling van de portokosten van de afdeling bedrijfsvoering (- € 7.884). Ook bij het Fioretti College Lisse zijn de
portkosten gedaald. Door het betrekken van het Paviljoen en het afstoten van de Uitermeer is een dubbele postbus en dubbele
haal/brengservice niet langer nodig (- € 3.510).

De kosten van materialen en grondstoffen ten behoeve van de winkel en het restaurant van de KTS zijn in 2016 gestegen ten
opzichte van 2015. Dat geldt echter ook voor de opbrengst van de verkochte producten. Deze baten dekken de kosten van
materialen en grondstoffen in ruime mate.

De kosten inzake contributies en lidmaatschappen zijn in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. De hoogte van veel
contributies is gerelateerd aan leerlingaantallen. Groei van het aantal leerlingen van de stichting heeft derhalve automatisch
geresulteerd in hogere contributies.
In 2016 zijn de contributiekosten over 2015 inzake de Vakcollege Groep (€ 3.832) afgeboekt. Deze nota bleek onterecht.
Zonder deze kosten zouden de werkelijke kosten voor contributies en lidmaatschappen in 2015 € 112.359 zijn geweest
(+ € 5.009 ten opzichte van 2016).

De daling van de deelnemerslasten kent diverse oorzaken. Zo is er minder uitgegeven aan introductie-activiteiten, PSO-lessen
en internationaliseringsprojecten. In 2015 vond bovendien een reünie van de voormalige Uitermeer plaats. Verder zal een deel
van de kosten die uit de deelnemersbijdragen worden betaald pas in 2017 worden gemaakt.
De overige kosten (onderdeel van post 4.4.4) zijn in 2016 gedaald ten opzichte van 2015. Deze kosten zijn in 2015 vooral
bepaald door de opening van het Paviljoen van het Fioretti College Lisse en de verhuizing van de Uitermeer hiernaartoe.
In 2016 is er een kleinere verhuizing geweest bij de KTS vanwege de ingebruikname van het nieuwe bijgebouw.

De kosten van publiciteit en reclame zijn in 2016 lager dan in 2015. In 2015 is de restyling van de websites van de scholen
afgerond.
De verzekeringskosten zijn mede afhankelijk van leerlingenaantallen. De hogere verzekeringskosten in 2016 hangen samen
met de groei van het aantal leerlingen.
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 2016 € 203.763 en in 2015 € 209.027. De afname van
reproductiekosten wordt veroorzaakt doordat de huur van multifunctionals en het onderhoud hierop vanaf augustus 2016
zijn komen te vervallen. In het betreffende contract is vastgelegd dat deze kosten in het laatste contractjaar niet meer betaald
hoeven worden (- € 22.461). Wel is het aantal afdrukken en het papierverbruik toegenomen ten opzichte van 2015. De stijging
van deze kosten hangt samen met de groei van het aantal leerlingen (+ € 8.942). De start van de Internationale Schakelklas
heeft ook geleid tot een toename van de kosten van reproductie (+ € 7.105).
De accountantshonoraria zijn in 2016 substantieel hoger dan in 2015. De accountantscontrole over het boekjaar 2015 is
gepaard gegaan met meerwerk (€ 9.731). Deze kosten zijn opgenomen in 2016. Het meerwerk was tevens aanleiding om
de waarde van de opdracht inzake de accountantscontrole over het boekjaar 2016 te verhogen (+ € 8.591). Ook leidt de
aanscherping van het controleprotocol van het Ministerie van OCW tot hogere accountantskosten (€ 1.644). Tenslotte zijn ook
kosten van de separate controle van de doordecentralisatievergoeding van de KTS gestegen.
De toename van de overige beheerslasten wordt veroorzaakt door de incidentele aankopen van werkkleding (+ € 6.562),
kosten in het kader van legionellapreventie (+ € 7.580) en een verhoging van de vergoeding van de Raad van Toezicht
(+ € 13.750). De kosten van externe adviseurs zijn daarentegen afgenomen (- € 13.410). Vooral de afronding begin 2016
van de bouwvolumestudie ten behoeve van Leeuwenhorst begin 2016 draagt hier aan bij (2015: € 9.746, 2016: € 467).

Specificatie accountantshonoraria
		
		
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale adviezen (opgenomen onder overige personeelskosten)
Fiscale adviezen (opgenomen onder overige beheerslasten)
		

2016
€
53.726
3.789
0
0
57.515

2015
€
33.759
2.521
0
0
36.280

WNT-verantwoording 2016 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
WNT- maximum voor het onderwijs.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Fioretti Teylingen is € 140.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of
omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

De kosten van aanschaf van kleine inventaris en reparatie en onderhoud van inventaris zijn in 2016 gedaald. In 2015 was
sprake van hoge onvoorziene kosten voortvloeiend uit arbo-aanpassingen van machines, bruggen en gereedschappen
bij meerdere locaties. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk als gevolg van de 4-jaarlijkse NEN-keuring van deze inventaris.
Daarnaast is bij het Fioretti College Hillegom in 2016 minder klein inventaris aangeschaft dan wel is dergelijke inventaris
vaker onderdeel geweest van investeringen en als zodanig verwerkt (- € 10.428).
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1. Toezichthoudende topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
Tevens leidinggevende 1a. topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

C. Kool
College van Bestuur
01-01/31-12
1,0
Nee
Ja

Individueel WNT-maximum
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

140.000
139.181
0
14.989
154.170
0
154.170
Overgangsregeling

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

01-01/31-12
1,0
137.553
1.200
15.146
153.899

De totale bezoldiging van de heer Kool is ten opzichte van 2015 met 0,18% toegenomen.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

H. Westerhof
Voorzitter Raad van Toezicht
01-01/31-12

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

21.000
8.250
0
0

14.000
5.750
0
0

8.250

5.750

0

0

8.250

5.750

N.v.t.

N.v.t.

01-01/31-12
5.500
0
0

01-01/31-12
3.000
0
0

5.500

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

Individueel WNT-maximum
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

14.000
5.750
0
0

14.000
5.750
0
0

5.750

5.750

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

5.750

5.750

N.v.t.

N.v.t.

01-01/31-12
3.000
0
0

01-01/31-12
3.000
0
0

3.000

3.000

Individueel WNT-maximum
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

		

Totaal bezoldiging 2015
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

		

Totaal bezoldiging 2015
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

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

Individueel WNT-maximum
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

14.000
5.750
0
0

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
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5.750
		

0
5.750
N.v.t.

		

01-01/31-12
3.000
0
0
3.000
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband zijn in 2016 en in 2015
niet van toepassing geweest binnen Stichting Fioretti Teylingen. Datzelfde geldt voor bezoldiging of ontslaguitkeringen van
niet- topfunctionarissen.

Stichting Fioretti Teylingen komt op basis van bovenstaande criteria uit op 12 complexiteitspunten (voor de kalenderjaren
2015, 2016 en 2017).
Voor onderwijsinstellingen gelden in 2017 en 2016 de volgende bezoldigingsmaxima:

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016
een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen
betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op
grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

In het kader van de WNT wordt de maximumbezoldiging van topfunctionarissen in het voortgezet onderwijs bepaald middels
een indeling in bezoldigingsklassen. De bestuurlijke complexiteit van de rechtspersoon of instelling is hierbij leidend voor de
maximumbezoldiging van de bestuurder. De indeling in bezoldigingsklassen wordt bepaald op basis van drie criteria:
1	De gemiddelde totale baten per kalenderjaar over de drie jaren die voorafgaan aan het verslagjaar.
2	Het gemiddelde aantal leerlingen, eveneens over de drie jaren voorafgaand aan het verslagjaar (alleen bekostigde
leerlingen op peildatum 1 oktober van het kalenderjaar).
3	Het gewogen aantal onderwijssoorten of –sectoren (voor het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo,
elk 3) meetellend met een factor 1).

Klasse

Complexiteitspunten

Bezoldigingsmaximum 2017

Bezoldigingsmaximum 2016

A

4

107.000

106.000

B

5-6

118.000

117.000

C

7-8

129.000

128.000

D

9-12

141.000

140.000

E

13-15

153.000

152.000

F

16-17

165.000

164.000

G

18-20

181.000

179.000

In haar vergadering van 31 januari 2017 heeft de Raad van Toezicht besloten dat op basis van het aantal complexiteitspunten
voor Stichting Fioretti Teylingen bezoldigingsklasse D aangehouden wordt.

5

Financiële baten en lasten
2016
€

De criteria kunnen als volgt worden samengevat in tabelvorm, met bijbehorende complexiteitspunten:
Gewogen
onderwijssoorten of
-sectoren

Complexiteitspunten

1

1

1

2

2

2

2.500 tot 10.000

3

3

3

8

10.000 tot 20.000

4

4

4

125 tot 200

9

20.000 en meer

5

5 en meer

5

200 en meer

10

Gemiddelde
totale baten per
kalenderjaar
(in mln. euro)

Complexiteitspunten

0 tot 5

2

1 tot 1.500

5 tot 25

4

1.500 tot 2.500

25 tot 75

6

75 tot 125
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Aantal
leerlingen
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Complexiteitspunten

2015
€

Financiële baten
5.1.1

Rentebaten

37.928

82.154
37.928

82.154

Financiële lasten
5.2.1

Rentelasten

Saldo financiële baten en lasten

0

0
0

0

37.928

82.154
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A9 Overzicht geoormerkte subsidies OCW (RJ 660, model G)

A10

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Beschikking
(kenmerk
en datum)

Zij-instromer 2011
02KB
Zij-instromer 2013
02KB
Zij-instromer 2016
00UZ
Zij-instromer 2016
02KB
Studieverlof 2013
00UZ

386552-1

Studieverlof 2014
00UZ

643505-1

Studieverlof 2014
02KB

643410-1

Studieverlof 2015
00UZ

704190-1

563543-1
777436-1
778298-1
548737-1

706729-1
712319-1
723173-1

Studieverlof 2015
02KB

707130-1
709632-1
712336-1

Studieverlof 2016
00UZ

774995-1
779788-1
785504-1

Studieverlof 2016
02KB

775176-1
779831-1

Totaalbedrag
toewijzing
€
20-10-2011
21-10-2013
20-09-2016
20-10-2016
20-08-2013
20-09-2013
20-11-2013
20-08-2014
22-09-2014
02-09-2014
12-09-2014
20-08-2014
26-09-2014
22-06-2015
21-09-2015

19.000

Ontvangen
t/m
2015
€
19.000

Besteding
t/m
2015
€
1.957

20.000

20.000

20.000

20.000
42.090

37.046

36.921

36.921

36.921

25.307

25.307

25.307

94

Inves
teringen
2016
€

Saldo
31-12-2016
€

1.902

18.098

20.000

7.069

12.931

5.044

Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voor de jaarrekening 2016
plaatsgevonden.

17.043

20.000

5.044

6.317

6.317

6.317

75.172

75.172

31.322

43.850

43.850

18-12-2015
21-09-2015

36.033

36.033

15.013

21.020

21.020

20-10-2015
20-11-2015
20-09-2016

53.369

53.369

22.237

31.132

84.480

84.480

35.200

49.280

86.957

177.849

131.278

133.528

Saldo
31-12-2015
€

Ontvangen
2016
€

22-11-2016
20-12-2016
20-09-2016
22-11-2016
438.689

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
Omschrijving
Beschikking
Totaalbedrag
(kenmerk
toewijzing
en datum)
€

Totaal

Lasten
2016
€

17.043

20.000

42.090

Ontvangen
2016
€

20-11-2015

Totaal

Geoormerkt en doorlopend na 31-12-2016
Convenant VSV 2015 vast
649725-1
00UZ
Convenant VSV 2015 vast
649799-1
02KB
Convenant VSV 2015 variabel 650634-3
00UZ
Convenant VSV 2015 variabel 650587-3
02KB
Convenant VSV 2016 vast
711371-1
00UZ
Convenant VSV 2016 vast
711413-1
02KB
Convenant VSV 2016 variabel 783569-1
00UZ
Convenant VSV 2016 variabel 783532-1
02KB
Convenant VSV 2017 vast
783985-1
00UZ
Convenant VSV 2017 vast
783976-1
02KB
Subtotaal

Saldo
31-12-2015
€

Gebeurtenissen na balansdatum

20-10-2014
20-10-2014
20-11-2015
20-11-2015
20-10-2015
20-10-2015
22-11-2016
22-11-2016
22-11-2016
22-11-2016

260.840
Ontvangen
t/m 2015
€

173.883
Besteding
t/m 2015
€

Lasten
2016
€

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

34.913

34.913

34.913

34.913

34.913

34.913

34.913

34.913

14.000

14.000

14.000
14.000

Inves
teringen
2016
€

Saldo
31-12-2016
€

14.000

14.000

22.343

22.343

22.343

22.343

22.343

22.343

240.512

167.826

98.000

69.826

72.686

97.826

44.686

240.512

167.826

98.000

69.826

72.686

97.826

44.686
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B

Overige gegevens

(Voorstel) bestemming van het saldo van baten en lasten
Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over 2016 als volgt bestemd en in de
jaarrekening verwerkt:
2016
€
Toegevoegd aan de algemene reserve

136.865

Onttrokken aan de reserve uitgestelde bapo

-151.548

Onttrokken aan de reserve jonge leerkrachten

-135.372

Onttrokken aan de reserve kwaliteitsimpuls

-67.158

Onttrokken aan de reserve nieuwbouw Hillegom

-56.217

Onttrokken aan de reserve nieuwbouw Lisse

-28.222

Onttrokken aan de reserve nieuwbouw Leeuwenhorst

-19.500

Onttrokken aan de reserve doordecentralisatie Lisse

-11.014

Toegevoegd aan de reserve doordecentralisatie KTS

140.619

Toegevoegd aan de reserve huisvesting

92.123

Onttrokken aan de herwaarderingsreserve

-4.510
-103.934

We verwijzen hierbij naar punt 2.1.					
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Voorhout, 27 juni 2017
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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
Mevrouw A. Buijs

rector Fioretti College Lisse

De heer M. van Buuren

directeur Fioretti College Hillegom

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

Directie en bestuur

directeur Teylingen College Duinzigt

De heer H. Wilmink	directeur kwaliteitszorg en professionalisering
Stichting Fioretti Teylingen

Stichting Fioretti Teylingen
Juni 2017
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Kerngegevens

Scholen

Bestuur

Fioretti College

Het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen is het bevoegd gezag van het Teylingen College en het Fioretti College.

Fioretti College Lisse
Schooltype: gymnasium, atheneum, havo en mavo

Het adres van het secretariaat van het bestuur is:

Sportlaan 3

Stichting Fioretti Teylingen

2161 VA LISSE

T.a.v. bestuurssecretariaat
Postbus 200

Fioretti College Hillegom

2215 ZL VOORHOUT

Schooltype: vmbo beroepsgerichte leerwegen met leerwegondersteunend

Bezoekadres: Van den Endelaan 5a, 2182 ES Hillegom

onderwijs en leerwerktraject, mavo, onderbouw havo (leerjaar 1, 2 en 3).

Telefoon: 0252 – 433491

Sectoren: zorg en welzijn, economie, landbouw en techniek

Email: secretariaat@Stichtingfiorettiteylingen.nl

Afdelingen: zorg & welzijnbreed, uiterlijke verzorging, handel & administratie, bouwtechniek, elektrotechniek,
techniekbreed, voertuigentechniek en landbouwbreed.

Teylingen College
KTS
Schooltype: Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en T echnomavo.
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.

100

STICHTING FIORET TI TEYLINGEN

G E Ï N T E G R E E R D J A A R D O C U M E N T 2016

101

102

STICHTING FIORET TI TEYLINGEN

