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Voorwoord
Het bestuursverslag 2017 geeft belangrijke ontwikkelingen aan in de Stichting Fioretti Teylingen.
Hiermee geven we een beeld van de scholen, het onderwijs en onze omgeving. Ieder jaar willen wij
onze leerlingen nieuwe kansen bieden in hun leven en leren. Dat gaat niet vanzelf, daarom
ontwikkelen we ons voortdurend en kiezen we ervoor om in beweging te blijven.
De scholen binnen de stichting hebben het in 2017 opnieuw goed gedaan. Dit blijkt uit de
opbrengsten van ons onderwijs zoals de inspectie die onderzoekt, maar ook uit de veelheid aan
activiteiten op de scholen. De diversiteit aan ervaringen die we hiermee bieden aan leerlingen zijn
van belang voor hun leren over zichzelf en het leren kennen van anderen.
Gezien de demografische ontwikkelingen heeft het aantal leerlingen in 2017 een piek bereikt. De
komende jaren zal ook bij een gelijkblijvend of licht groeiend marktaandeel, het aantal leerlingen
dalen. Gelukkig hebben de scholen voldoende omvang, zodat ook in de toekomst het onderwijs op
een kwalitatief hoog niveau kan blijven én divers in het aanbod.
Per augustus 2017 heeft bestuurder Chris Kool het bestuur overgedragen aan ondergetekende. Ik
wil Chris bedanken voor de wijze waarop hij deze overdracht heeft verzorgd. Alle medewerk(st)ers
van onze stichting ontvangen hierbij een pluim voor de getoonde inzet en ambitie.

Kees Vreugdenhil
Voorzitter College van Bestuur
Juni 2018
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Hoofdstuk 1

Algemeen

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

HET FIORETTI TEYLINGEN DNA

Hoger doel van ons als netwerk, bestaansgrond, essentie van de stichting:

Iedere school binnen Stichting Fioretti Teylingen steunt haar leerlingen bij het vinden van een waardevolle
plek in de maatschappij. Binnen de stichting Fioretti Teylingen vormen de scholen een netwerk en zijn zij
erop uit elkaar sterker te maken.
Gewaagd doel, ultieme droom die ons inspireert, wat ons bindt, waar we het voor doen:

Iedere leerling werkt gericht aan zijn of haar toekomst.
Kernwaarden, onze diepgewortelde overtuigingen, wat we goed of wenselijk vinden:

Oprecht, Doortastend, Vrolijk, Betrokken.
Kernkwaliteiten, waar blinken wij in uit, wat zijn onze sterktes, onze passies, ons succes:
1.
2.
3.

Wij bieden perspectief voor alle leerlingen
Wij zijn professioneel in al onze geledingen
Wij hebben scholen met een duidelijk profiel

Bron: visievierluik adviesbureau &samhoud, ‘Kus de visie wakker’
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§ 1.2 Bestuur en Directie
ISK, Internationale Schakelklas
De 6 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben in februari 2016 besloten huisvesting in te richten voor
een Internationale Schakelklas in onze regio. Inmiddels heeft de school in Katwijk 130 leerlingen en vervult zij
een goede rol voor alle leerlingen die op deze vorm van onderwijs zijn aangewezen. Per augustus 2019 zal de
school een meer permanente locatie krijgen op De Beekbrug in Lisse.
Belangrijke thema’s in 2017
Bestuur en directie hebben onder meer de onderstaande thema’s in 2017 besproken:
Vernieuwing en uitbreiding hardware: modernisering en uitbreiding van ons hardware bestand blijft
noodzakelijk om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden dan wel te verbeteren. Inmiddels zijn
vrijwel alle lokalen in de scholen voorzien van digiborden en kunnen we beschikken over computerlokalen en
werkplekken voor leerlingen en personeel.
Strategisch beleidsplan: In de schoolplannen wordt per school beschreven op welke wijze het strategisch
beleid wordt geconcretiseerd op schoolniveau.
Professionalisering: Onze scholen nemen deel aan Regionale Opleidingsschool Rijnland. Samen met andere
VO scholen en lerarenopleidingen geven we vorm aan het opleiden van studenten. Daarnaast krijgt ook de
verdere opleiding van bevoegde docenten naar nieuwe vormen van bekwaamheid steeds meer vorm.
Identiteit van de stichting: Tussen directieleden en bestuurder is gesproken over de “identiteit” van de
stichting en de wijze waarop de scholen zich tot de stichting en tot elkaar verhouden. Als eerste en
belangrijke stap is het volgende bepaald: “Binnen Stichting Fioretti Teylingen vormen de scholen een netwerk
en zijn zij erop uit elkaar sterker te maken”. In de komende jaren zullen wij de ontwikkelingen en jaarplannen
steeds toetsen aan dit uitgangspunt, gaan we verkennen hoe we elkaar sterker kunnen maken en waar en hoe
we van elkaar kunnen leren.
Bedrijfsvoering: Op basis van onderzoek en gesprekken met betrokkenen, kunnen we vaststellen dat de
wensen en verlangens die leven bij de scholen ten aanzien van de (centrale) bedrijfsvoering, niet altijd
duidelijk zijn bij de medewerkers van de centrale bedrijfsvoering en dat de tevredenheid van scholen over de
dienstverlening per afdeling daarbinnen sterk wisselt. Omgekeerd wordt vanuit medewerkers van de
bedrijfsvoering aangegeven dat de wensen vanuit de scholen niet (altijd) duidelijk zijn en/of onderling
tegenstrijdig. Er wordt gevraagd om meer regie op het geheel en kaders voor ontwikkelingen. De komende
jaren zal er zowel vanuit directie en bestuur als vanuit de centrale bedrijfsvoering veel aandacht en overleg
nodig zijn om een en ander in goede banen te leiden (want ook hier geldt: we zijn erop uit elkaar sterker te
maken).
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Andere onderwerpen besproken door Bestuur en Directie in 2017

Onderwerp

Besluit

Resultaat

Sociaal statuut

Vastgesteld

Profiel SFT docent

Een eerste verkenning.

Contactpersonen per school

Opdracht verstrekt aan

afgesproken voor verdere

conrector Lisse.

uitwerking.

Verdeling inkomsten OCW op basis

Oriëntatie op toekomstige

Beschouwende analyse

van euro’s

lumpsum modellen n.a.v.
nieuwe
bekostigingssystematiek

Lerarenregister/professioneel

Stand van zaken

statuut

doorgenomen.

Insite

Nieuwe ontwikkelingen t.a.v.
dashboard ziekteverzuim en
digitaal declareren

Tevredenheidsonderzoeken ouders

Uitbreiding vragenlijst ouder-

en leerlingen
Risico-inventarisatie

en leerlingtevredenheid
Het format wordt jaarlijks op
school- en bestuursniveau
ingevuld

Producten en Diensten, catalogus

Goedgekeurd.

ICT
Aanbesteding diverse facilitaire

Leveranciers gekozen

zaken (bijv. glasbewassing)
Devices voor leerlingen

Werkwijze bepaald

Leverancier gekozen

PR-beleid SFT

Nieuwe websites

Start eerste oriëntatie voor
websitebouwer

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Van semicollectief naar

Ingangsdatum 1 jan. 2018

collectief
Samenwerking bestuur, directie en

Impuls; onderzoek door

Gepland in 2018: 3 dagdelen

bedrijfsvoering

extern deskundige

met directie en
bedrijfsvoering met extern
organisatiedeskundige

Functiemix

Verdeling LC/LD afgesproken

LC-rondes uitgezet

per brinnummer
Begroting 2018

Vastgesteld in december
2017

Formatieplannen 2017-2018

Vastgesteld in juni 2017

Informatiebeveiliging en privacy
Spiegel personeel en school

Actieplan uiteengezet
Fioretti Hillegom en Lisse
doen pilot in 2018

Aanstelling ISK-docenten

Deze docenten krijgen een
projectaanstelling van 3 jaar
als ze een bevoegdheid
hebben.
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Verdeling thema’s/portefeuilles

Thema’s zijn verdeeld voor dit
schooljaar onder de
directeuren/rectoren

ICT-medewerker per school

Budget reserveren

Projectplan uitbreiding

Directie gaat akkoord met het

Leeuwenhorst

plan

Gebruikersovereenkomsten m.b.t.

Goedgekeurd

devices voor personeel en
leerlingen
Klachtenregeling

Wijzigingen zijn goedgekeurd

Opdracht aan bestuurder en

Vastgesteld

directie
Managementstatuut

Directie is akkoord met de
aanpassingen

Klokkenluidersregeling

Goedgekeurd

Leerlingenstatuut

Onderzoek naar een stichting

Vervolg in 2018

breed statuut
Procedure aanschaf hardware

Goedgekeurd.

Onderzoek arbeidsinspectie Lisse
Dyslexiebeleid

Opdracht tot nader onderzoek
verstrekt aan teamleider KTS
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§ 1.3 Aantal leerlingen
Op 1 oktober 2017 stonden 5.742 leerlingen bij ons ingeschreven.
2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Aanmeldingen

1199

1241

1230

1115

1035

Leerlingen T

5284

5493

5677

5759

5742

Uitslag examens schooljaar 2016-2017

Sector

Vmbo

Vmbo

Vmbo-tl

Vmbotl

Havo

Havo

Vwo

Vwo

Fioretti College

2016-2017

2015-2016

2016-2017

2015-2016

2016-2017

2015-2016

2016-2017

2015-2016

Lisse

98%

99%

98%

91%

92%

97%

Hillegom - mavo

96%

92%

Hillegom -Kaderberoeps

97,5%

Hillegom -Basisberoeps

98%

Teylingen College

2016-2017

98%
100%
2015-2016

2016-2017

2015-2016

Leeuwenhorst

97%

96%

Duinzigt

95%

95%

KTS - mavo
KTS Kaderberoeps
KTS Basisberoeps

92%

95%

94,8%
97,8%

2016-2017

84%

2015-2016

82%

2016-2017

2015-2016

86%

93%

93%
100%

§ 1.4 Onderwijs
Kwaliteit
De scholen van stichting Fioretti Teylingen staan er ook dit jaar weer goed op bij de inspectie. U kunt de
resultaten vinden op www.onderwijsinspectie.nl – Stichting Fioretti Teylingen.
Passend Onderwijs
In de Duin- en Bollenstreek kiezen we voor een sterk decentrale inzet van middelen. Deze middelen worden
besteed aan interne zorgcoördinatie, arrangementen en maatwerk, de ontwikkelagenda en projecten,
dyslexie/dyscalculie en de permanente commissie leerlingenzorg. Het grootste deel van de middelen gaat
naar leerlingen met een lwoo indicatie. De systematiek omtrent toekenning en bekostiging lwoo is in 2018
veranderd. De vier scholen binnen het SWV met een lwoo licentie ontvangen in de toekomst alle lwoo
middelen op basis van het aantal Basis- en Kaderberoepsgerichte leerlingen. Het symbiosetraject op de KTS
blijft succesvol. Duinzigt volgt de systematiek van SWV Leiden en profiteert o.m. van ambulante begeleiding.
Aan de Raad van Toezicht en de GMR hebben bestuur en directie verslag gedaan van de inkomsten en
besteding van middelen.
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Gepersonaliseerd leren
Gepersonaliseerd leren vormt een belangrijke kans in ons onderwijs voor het leren van onze leerlingen.
Doordat leerlingen vanuit hun thuissituatie, in motivatie en aanleg sterk verschillen, geven wij geen gelijke
kansen aan leerlingen door ze gelijk te behandelen. Dus moeten we op zoek naar onderwijs, dat
ondersteuning biedt op aspecten waar leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Soms kan dat natuurlijk
prima groepsgewijs, maar vaak zal ook een op het individu gericht aanbod nodig zijn. Binnen de stichting
komt er voor de ontwikkeling van onderwijs in de scholen geen dwingend kader, maar wordt juist de variëteit
in werkvormen, didactiek en pedagogiek “gekoesterd”. Wel zullen we er steeds op uit zijn om daar waar
mogelijk van elkaar te leren en door middel van pilots en evaluatie gezamenlijk te ontwikkelen.
Vernieuwing van het vmbo
Onze scholen zijn in het schooljaar 2016-2017 gestart met de invoering van het vernieuwd vmbo. De
programma’s richten zich op ondernemen, digitalisering, duurzaamheid, dienstverlening en zorgen voor een
goede aansluiting met het mbo. Onze nieuwe profielen zijn:
-

Bouwen, wonen en interieur

-

Economie en ondernemen

-

Horeca, bakkerij en recreatie

-

Mobiliteit en Transport

-

Produceren, installeren en energie

-

Zorg en Welzijn

In 2017 is daar Dienstverlening en Producten bij gekomen, in Hillegom.

§ 1.5 Bedrijfsvoering
De afdeling bedrijfsvoering van Stichting Fioretti Teylingen heeft in 2017 het onderwijs op de scholen
ondersteund en gefaciliteerd. Deze ondersteuning vindt plaats op verschillende terreinen en bij verschillende
projecten waar de stichting zich mee bezig houdt.

Ontwikkelingen
Het onderwijs is in beweging. De digitalisering van lesmateriaal, het gebruik van de hulpmiddelen (devices,
digiborden), maar ook de wijze waarop wordt gekeken naar de leerling verandert. Voor de bedrijfsvoering
speelt de ondersteuning hiervan een belangrijke rol. Ander gebruik kan betekenen dat we in andere middelen
gaan investeren of alternatieven gaan zoeken. Ook de manier waarop de leerlingen zich kunnen ontwikkelen
op onze scholen en de monitoring van de voortgang ervan vraagt een andere aanpak. Het afgelopen jaar is
hier veel aandacht aan besteed, maar de komende tijd blijft dit zeer actueel. Ook voor bedrijfsvoering een
uitdaging om hierin te blijven voorzien in de beste ondersteuning!

§ 1.6 Kengetallen Personeel & Organisatie
Personeel in kerncijfers
In 2017 telt Stichting Fioretti Teylingen gemiddeld 664 medewerkers in dienst (excl. Medewerkers via
inlening), met de verhouding man-vrouw van 300-364 personen. De geringe verschuiving in de verhouding
man-vrouw zet door van 47% man in 2015, naar 46% in 2016 naar 45% in 2017.
De 664 medewerkers beslaan samen 527 FTE (incl. vervangingen en uitbreidingen).
Het aantal medewerkers is van 636 in 2015, via 651 medewerkers in 2016 gestegen naar 664 medewerkers
in 2017 met daarbij een FTE van 511 in 2015, 521 FTE in 2016 en 527 in 2017. Deze stijging hangt nauw
samen met het gestegen leerlingaantal.
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Leeftijdsverdeling
De gemiddelde leeftijd van de mannen is evenals de afgelopen jaren afgerond 47 jaar, van de vrouwen 43
jaar. De verdeling van alle personeelsleden van alle personeelscategorieën ziet er als volgt uit.

35

% medewerkers per leeftijdscategorie

30
25

2014

20

2015

15

2016

10

2017

5
0
0-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-65

65 en ouder

Verzuim
Het verzuimpercentage voortschrijdend neemt gestaag toe van 3,85% in 2016 naar 4,44% in 2017. De
verzuimduur stijgt van gemiddeld 11,24 dagen in 2016 naar 13,23 dagen in 2017. De meldingsfrequentie is
echter gedaald van 1,43 in 2016 naar 1,23 in 2017.
De stijging van het verzuimpercentage vraagt aandacht; training van leidinggevenden staat op het
programma. Vervangingen voor de vakken wiskunde, natuurkunde, Engels, PIE en een aantal 1e graads
vakken bleken lastig in te vullen gedurende het jaar en externe bureaus werden ingeschakeld.
Voorbereidingen zijn getroffen om dit in de toekomst te beperken middels het starten van een “talentenpool”.
Het contract met de arbodienst BlijWerkt (voorheen Metaplanning) loopt door in 2017 met een wisseling van
bedrijfsarts. Aangezien de ervaringen vanuit werkgever en werknemer niet goed zijn, zijn verbeterafspraken
gemaakt voor 2018.
Eigenrisicodragerschap ZW/WIA/ WAO/WW
Stichting Fioretti Teylingen is eigen risicodrager voor WW (gedeeltelijk), WGA en Ziektewet.
In 2017 is er geen nieuwe instroom geweest in de WIA. Wel is er één WIA-aanvraag geweest, echter deze
heeft geleid tot een 0-35% WGA, dus heeft geen uitkering tot gevolg.
Op peildatum 31-12-2017 zijn er vijf WGA uitkeringen t.o.v. zes op 31-12-2016, aangezien er één WGAuitkering is uitgevloeid wegens het verstrijken van de termijn van 10 jaar.
Met betrekking tot de Ziektewet is er in 2017 één persoon ingestroomd, waarbij de begeleiding wordt
uitgevoerd door een externe partij Robidus.
In 2017 is het besluit genomen het eigenrisicodragerschap te verlengen voor de WGA, echter is wel gekozen
voor een herverzekering van het eigen risico via Loyalis.
Monitoring van de WW en WGA verloopt door P&O in samenspraak met Randstad. Randstad neemt de reintegratie van ex-medewerkers uit handen. Door preventief in te zetten op toekomstige WW-ers wordt de
instroom en duur beperkt. Het contract heeft een dusdanige aanpassing ondergaan, waardoor een
zorgvuldige kosten baten analyse door P&O voorafgaand aan de aanmelding nog belangrijker is geworden en
het aantal aanmeldingen bij Randstad in 2017 lager ligt dan het voorgaande jaar. Daarnaast vinden
kandidaten door een krapte op de arbeidsmarkt sneller op eigen kracht een andere baan.
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Functiemix
Hieronder zijn de maatwerkafspraken weergegeven en de realisatie in 2016 en 2017. Vastgesteld kan worden
dat het doel om in 2017 de LC-ruimte in te vullen grotendeels is gerealiseerd.

00UZ (Fioretti)

02KB (Teylingen)

74%

73%

Maatwerkafspraak

LB

LC

LD

Maatwerkafspraak 00UZ

27,8%

46%

26,2%

Realisatie 00UZ 2016

36,8%

36,5%

26,6%

Realisatie 00UZ 2017

33,5%

40,9%

25,7%

Maatwerkafspraak 02KB

31,8%

45,2%

23%

Realisatie 02KB 2016

39,4%

38,1%

22,5%

Realisatie 02KB 2017

31,8%

44,8%

23,3%

Bevoegde docenten voor de klas
85,3% van het aantal docenten is bevoegd binnen Stichting Fioretti Teylingen. Gekeken is hierbij naar de
medewerkers met een reguliere aanstelling. Het % medewerkers dat bevoegd lesgeeft (los van het feit of dit
voor het juiste vak is) is met ruim 2% gestegen in 2017. Het blijft een uitdaging om nieuwe kwalitatief goede
medewerkers te werven met een bevoegdheid op zak. Daarentegen wordt met iedereen afspraken gemaakt
omtrent het behalen van een bevoegdheid en op welke termijn.

100%

% docenten met bevoegdheid

90%

80%
70%

2013

60%

2014

50%

2015

40%

2016

30%

2017

20%
10%
0%
Duinzigt

Hillegom

KTS

Leeuwenhorst

Lisse

§ 1.7 Klachten
In 2017 is twee maal gebruik gemaakt van de klachtencommissie. Eén klacht werd ingetrokken na
een gesprek met de rector van de school. T.a.v. de tweede klacht heeft de klachtencommissie na
hoor-/wederhoor een advies uitgebracht aan de bestuurder.
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Hoofdstuk 2

Resultaten per school

§ 2.1 Duinzigt
Het meerjarenplan 2014-2018 geeft de richting aan waarin we ons willen ontwikkelen. Kort gezegd streven
we naar een uitdagend onderwijsaanbod, aantrekkelijke lessen en bekwame docenten. Alles met als doel
maximale resultaten te behalen met alle leerlingen. Jaarlijks zullen de drie hoofdthema’s in het jaarplan
vertaald worden naar concrete doelstellingen en acties. In het jaarplan 2016-2017 is ook het versterken van
de basiszorg als doelstelling opgenomen. Dit is mogelijk geworden door een ontwikkelsubsidie van het
Samenwerkingsverband. Tot slot zal een aantal ingezette ontwikkelingen nader worden uitgewerkt.
1. Uitdagend onderwijsaanbod
Met een uitdagend onderwijsaanbod willen we enerzijds de aantrekkelijkheid vergroten (met name voor de
goede mavoleerling) en anderzijds het maximale halen uit de talenten van onze leerlingen. Over het nieuwe
examenvak IT&M heeft vorig jaar besluitvorming plaatsgevonden en is het zaak alles in gereedheid te
brengen om in schooljaar 2017-2018 te gaan starten. Het aantrekkelijk maken van een extra examenvak
betreft een redelijk concreet voorstel, dat nog nader moet worden uitgewerkt en besproken. Dit jaar moet
blijken of er nog andere mogelijkheden zijn om ons aanbod te versterken.
IT&M
Doel

Met ingang van schooljaar 2017-2018 wordt het vak IT&M aangeboden in 3mavo,
het jaar erna in 4mavo.

Wie

Ontwikkelgroep, directeur

Wat

- Opzetten van de organisatie van het vak IT&M (scholing docenten, participeren in
Platform, waarborgen kwaliteit, aanpassen lessentabel en PTA etc.)
- Ontwikkelen van lesmateriaal voor leerjaar 3
- Voorbereiden van leerlingen op keuze voor het vak IT&M

Wanneer

Sept-feb

Controle

Directie

Evaluatie
Implementatie is succesvol verlopen. In klas 3 heeft 63% van de leerlingen het vak gekozen. Ze zijn verdeeld
in 3 klassen. Jammer is dat van de drie docenten die in de ontwikkelgroep zaten er één een andere werkkring
heeft. De andere twee zijn voorlopig samen verder gegaan en geven nu de 6 lessen samen. Positief is dat één
van deze twee een vrijstelling van bevoegdheidseisen heeft gekregen. Er is voor klas drie een gevarieerd
lesprogramma ontwikkeld dat voldoet aan de eisen. Ontwikkeling voor klas 4 vindt nog plaats. Er is door
directie en werkgroep deelgenomen aan activiteiten van het platform.
Extra examenvak
Doel

De goede leerling kiest een extra examenvak en krijgt een zekere mate van
verantwoordelijkheid waardoor hij meer wordt uitgedaagd.

Wie

Directeur, Liesbeth, team 4

Wat

- Concreet uitwerken van het voorstel om het kiezen van een extra vak
aantrekkelijker te maken
- Informeren en komen tot besluitvorming

Wanneer

Sept-feb

Controle

Directie

Evaluatie
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Als proef is afgelopen jaar low profile leerlingen, die een extra vak hadden, toegestaan om maximaal 4 uur
van een vak waar ze goed in waren niet te volgen (melding bij de administratie). Een handvol leerlingen heeft
dit zonder problemen gedaan. Dit jaar gaan we dit verder formaliseren en meer onder de aandacht van
leerlingen en ouders brengen. Bij de keuze in klas 3 voor klas 4 zal er dit jaar ook aandacht aan besteden om
zo de keuze voor een extra vak te stimuleren.
Havo-bovenbouw
Doel

Zodra de kans zich voordoet om de havo-bovenbouw weer op Duinzigt aan te
bieden, moeten we er niet door verrast worden, maar direct kunnen reageren.

Wie

Directie

Wat

- Volgen van relevante ontwikkelingen.
- In begroting 2016-2017 ruimte reserveren voor eventuele aanvraag.

Wanneer

Gedurende het jaar

Controle

Directie

Evaluatie
In de begroting is de financiële ruimte voor een leerling belangstellingsonderzoek vastgelegd. De directie is
nog naar voorlichting van het ministerie geweest en heeft waar mogelijk feedback gegeven. Verder hangt een
en ander nu af van behandeling in het parlement. Dit is nog niet gebeurd. We wachten het nieuwe kabinet af.

Werkgroep Mavo-plus
Doel

Bepalen of er naast de boven genoemde ontwikkeldoelen nog voldoende draagvlak
en animo is om na te denken over andere manieren om de goede mavoleerling
beter te bedienen.

Wie

Werkgroep

Wat

-onderzoeken of werkgroep verder wil met het uitwerken van twee eerder
geformuleerde ideeën: 1) aanbieden van diverse vak gerelateerde, extra activiteiten
en modules, 2) creëren van een brede en smalle stroom.

Wanneer
Controle

Directie

Evaluatie
De werkgroep is een aantal keren bij elkaar gekomen. Er is over een aantal voorstellen gepraat. Maar niets is
tot concrete voorstellen gekomen. Conclusie is voorlopig dat de tijd er nog niet rijp voor is.
2. Aantrekkelijke lessen met ICT
Met de inzet van ICT worden lessen niet alleen aantrekkelijker, de inhoud kan ook beter worden afgestemd
op de behoeften van de leerlingen. Verder biedt het de mogelijkheid het huiswerk beter te organiseren en
maken. In toenemende mate verkennen en benutten docenten de ICT-mogelijkheden voor hun vak. Daarbij
wordt ook duidelijk dat niet iedereen over dezelfde computervaardigheden beschikt. Scholing en begeleiding
is gewenst. Dat geldt zowel voor het gebruik van SOM als elektronische leeromgeving als voor toepassingen
van MS-Office. Daarnaast zal onderzocht worden op welke wijze SOMtoday de organisatie en de
communicatie kan optimaliseren.
Stimuleren ICT-gebruik
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Doel

Docenten worden enthousiast om (meer) ICT-toepassingen in te zetten om hun
lessen aantrekkelijker te maken en meer af te kunnen stemmen op verschillen
tussen leerlingen.

Wie

ICT-coaches

Wat

- Op een eenvoudige manier toegankelijk maken van veel voorkomende ICTtoepassingen.
- Binnen het ICT-platform de wensen en problemen van de gebruikers kenbaar
maken bij ondersteunende diensten

Wanneer

Gedurende het jaar

Controle

Directie

Evaluatie
We zijn lid geworden van het platform LessonUp (een schoollicentie). Een manier op gestandaardiseerd met
ICT ondersteunde lessen te maken en een databank voor eerder gemaakte lessen door derden. Alle docenten
hebben hier twee keer praktische voorlichting over gehad en meerdere collega’s gebruiken het nu bij de
voorbereiding van lessen. Er zijn reeds 470 lessen door Duinzigt-docenten binnen LessonUp gemaakt. ICT
coaches werden en worden ook benaderd voor ondersteuning.
Computervaardigheden docenten
Doel

Docenten beschikken over de kennis en vaardigheden om in hun lessen en de
schoolorganisatie gebruik te kunnen maken van ICT-toepassingen.

Wie

ICT-coaches, teamleiders

Wat

- Inventariseren van scholingsbehoeften van docenten bij gebruik van SOM, MSOffice en Wintoets. Vervolgens een aanbod dat de vorm kan krijgen van een
scholingsmiddag of individuele begeleiding.
- Formuleren van een plan van aanpak voor ICT-vaardigheden van leerlingen.

Wanneer
Controle

Directie

Evaluatie
Via de teamleiders is via de POP-gesprekken de behoefte gepeild. Er is een aanbod voor een basic
computercursus (toegesneden op de behoeften) gezocht bij derden. Hier is mee gestart en deze loopt dit jaar
nog door. Wordt door de deelnemers gewaardeerd.
Er is een interne voorlichting/cursus Wintoets gegeven en we merken dat meer collega’s het programma
gebruiken.
SOMtoday
Doel

Mogelijkheden van SOMtoday gebruiken om processen in de school (communicatie
en organisatie) te stroomlijnen.

Wie

ICT-coaches, MT

Wat

- Controleren of studiewijzers minimaal gebruikt worden voor opgeven huiswerk.
- Stimuleren van docenten om rijke studiewijzers te maken door o.a. ervaringen en
materialen te delen.
- Monitoren van het inschrijven voor inhalen en herkansen van toetsen.
- Onderzoeken bij welke processen SOMtoday gewenst kan zijn (i-uren, inleveren
materiaal)

Wanneer

Gedurende het jaar

Controle

Directie
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Evaluatie
Controle studiewijzers i.v.m. huiswerk is gebeurd. Blijft wel een aandachtspunt
Een toenemend aantal docenten gebruikt de studiewijzer in SOM om materialen voor leerlingen
beschikbaar te stellen. Ook kunnen de LessonUp-lessen via de studiewijzer worden bekeken.
Het gebruik van SOM voor het aanvragen van een herkansing is gestart (te samen met de
veranderingen in de IVO-werkwijze) Het heeft zeker in de beginfase een hoop tijd gekost om de
leerlingen (en collega’s) hierin op te voeden. Maar het totaal is positief bevonden en we gaan er mee
door. Het heeft het aantal niet nagekomen afspraken ook verminderd.
Is niet gebeurd.
3. Bekwame docenten
De POP-cyclus zoals die beschreven is in het docentenbegeleidingsplan wordt opnieuw gevolgd. Dat betekent
opnieuw aandacht voor de vijf rollen. Om docenten te helpen hun ontwikkelvragen helder te krijgen, zal ook
aan leerlingen om feedback gevraagd worden. Centraal komt er een scholing over de rol van presentator en
afsluiter. Het versterken van de docentvaardigheden om te differentiëren zal binnen teamverband
plaatsvinden.
Gesprekkencyclus
Doel

Het realiseren van een professionele cultuur waarbij evalueren en reflecteren op
eigen handelen en daar van leren, gemeengoed zijn.

Wie

Teamleiders, docenten, directeur

Wat

- Teamleiders gaan bij alle teamleden op lesbezoek. Zij gebruiken daarbij de
observatielijsten van de vijf rollen. Daarna voeren ze een popgesprek, waarin zij
teamleden attenderen op scholingsmogelijkheden binnen school en daarbuiten.
Docent stelt een POP op en voegt dat toe aan zijn bekwaamheidsdossier in InSite.
In evaluatiegesprek wordt vastgesteld of doelen behaald zijn.
- Met alle medewerkers OOP wordt voortgangsgesprek gevoerd
- Met een aantal medewerkers OP wordt een beoordelingsgesprek gevoerd.

Wanneer

Gedurende het jaar

Controle

Directie

Evaluatie
Teamleiders hebben bij alle docenten een lesbezoek gehad, gevolgd door een
POP/voortgangsgesprek. In de tweede helft van het jaar is hier een evaluatiegesprek over geweest.
Met de OOP collega’s zijn functioneringsgesprekken gevoerd (in een aantal gevallen was dit een
beoordelingsgesprek). Bij één collega was er nog een voldoende recent beoordelingsgesprek.
Met een zevental op collega’s is een beoordelingsgesprek gevoerd.

Leeractiviteiten
Doel

Met centrale scholingsmomenten willen we docenten in staat stellen zich verder te
bekwamen en bij te dragen aan het realiseren van de schooldoelen.

Wie

Teamleiders, adjunct-directeur

Wat

- Een studiedag(deel) zal in het teken staan van de rollen presentator en afsluiter.
- Op vier momenten wordt binnen de teams gesproken over lesideeën om te
differentiëren.
- Afhankelijk van de behoeften wordt er scholingsmiddagen georganiseerd om de
ICT-vaardigheden en de kennis van cluster-2-problematiek te vergroten.

Wanneer

November-april
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Controle

Directie

Evaluatie
Martie Slooter heeft een studiedag verzorgd waarin ze de vijf rollen en dan met name die van presentator en
afsluiter behandeld heeft. Ook heeft ze samen met de teamleiders drie teammiddagen voorbereid waarin van
en met elkaar leren centraal stond. Tijdens de derde bijeenkomst zijn ook leerlingen aanwezig geweest en
heeft er een gesprek plaats gevonden over wat
zij een goede les vinden.
Feedback leerlingen
Doel

Docenten krijgen inzicht in hoe leerlingen hen zien in de vijf rollen van de leraar en
in de rol van mentor. Evaluaties kunnen gebruikt worden voor POP.

Wie

Teamleiders, adjunct-directeur

Wat

- Er worden twee leerlingenenquêtes afgenomen, één enquête over de vijf rollen
van de leraar en één over de rol als mentor.

Wanneer

Vijf rollen in januari 2017 en mentor in april 2017

Controle

Directie

Evaluatie
De twee enquêtes zijn volgens schema afgenomen, in het dossier van de docenten (Insite) gezet en
onderwerp bij gesprekken met collega’s.
4. Passend onderwijs
Het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft hoe de basisondersteuning en de extra ondersteuning op Duinzigt
wordt vormgegeven. Het Samenwerkingsverband verstrekt voor de komende vier jaar een ontwikkelsubsidie
die ons in staat stelt om de basisondersteuning te versterken. Sinds de invoering van Passend onderwijs heeft
cluster-3 en -4 een duidelijke rol gekregen binnen de ondersteuning op school. Dit jaar willen we
nadrukkelijk aandacht schenken aan de ondersteuning bij cluster-2-problematiek.

Versterken basisondersteuning
Doel

Met proactief handelen problemen proberen te voorkomen of in een vroeg stadium
doorverwijzen naar meer gespecialiseerde extra ondersteuning en voorzieningen.

Wie

Coach, teamleiders klas 1 en 2, zorgcoördinator, Frank

Wat

- Bij aanname en overdracht worden alle relevante gegevens over
ondersteuningsbehoeften van leerlingen geïnventariseerd en is hier afstemming
over tussen teamleiders en zorgcoördinator.
- Coach gaat groepen potentiele risicoleerlingen proactief in kaart brengen.
- Coach gaat met handelingsgerichte tips de handelingsbekwaamheid van
docenten vergroten.

Wanneer

Gedurende het jaar

Controle

Directie

Evaluatie
Met de extra middelen ter ondersteuning van de basiszorg zijn de teamleiders gefaciliteerd om signalen van
leerlingen eerder op te pikken. Met name leerlingen die moeite hebben met plannen en organiseren zijn extra
begeleid. De vertaalslag van andersoortige signalen naar concrete acties kan nog beter. We weten nu meer
van meer leerlingen, maar dat heeft niet in alle gevallen geleid tot extra aandacht of begeleiding. Wel is de rol
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van leerlingenbegeleider meer uitgekristalliseerd en heeft hij een duidelijke plek in de zorgstructuur
gekregen. De ‘routing’ van basiszorg naar IOC is duidelijker geworden.
Cluster 2
Doel

Docenten beschikken over meer kennis van TOS en slechthorendheid. Zij zullen
signalen eerder herkennen en hier in hun handelen rekening mee houden.

Wie

Ambulant Begeleider cluster 2, zorgcoördinator, adjunct-directeur

Wat

- De AB’er cluster 2 krijgt een duidelijke positie in het IOT. Zijn deskundigheid en
aanwezigheid komt ten goede aan alle leerlingen met cluster-2-problematiek.
- Door coaching en scholing wordt deskundigheid van docenten vergroot.

Wanneer

Gedurende het jaar

Controle

Directie

Evaluatie
De AB’er cluster 2 heeft dit schooljaar een vaste plek in het begeleidingsaanbod gekregen. Hij was bekend en
werd regelmatig geraadpleegd. Het is dan ook jammer dat er in schooljaar 17-18 een nieuwe AB’er is
gekomen.
5. Monitoren / uitwerken
Een aantal eerder gestarte ontwikkelingen dient dit jaar nader te worden uitgewerkt, zoals de vernieuwde ivowerkwijze en de stage. Daarnaast willen we onze beleidsdocumenten op orde brengen en onze PR verbeteren.
Ivo-werkwijze
Doel

De gewijzigde werkwijze had als doel misbruik en bureaucratie te beperken. Dit
jaar moet blijken hoe de wijzigingen in de praktijk uitwerken.

Wie

Teamleiders, mentoren, docenten, Frank

Wat

- Alle betrokken partijen worden geïnformeerd over de gewijzigde werkwijze.
- Dagelijks wordt het inhalen en herkansen geregistreerd. De informatie die dat
oplevert wordt gebruikt om de begeleiding van leerlingen te verbeteren.
- De nieuwe werkwijze wordt geëvalueerd.

Wanneer
Controle

Directie

Evaluatie
Iedereen is geïnformeerd; ook zijn teksten op cruciale plekken aangepast.
Inhalen en herkansen is geregistreerd en waar nodig door- of teruggekoppeld. Er is een positief effect op
discipline bij herkansen. Gedurende het jaar zijn in de praktische uitwerking nog zaken aangepast (denk
maar aan het omgaan met het inhalen (de 1,1’s)).
De werkwijze wordt dit jaar in een werkgroep (vertegenwoordiging van de vier teams) geëvalueerd. Eerste
bijeenkomst is geweest met als voorlopige conclusie een positief beeld over de veranderingen.

Stage
Doel

De stage biedt leerlingen een leerervaring, die bijdraagt aan het helder krijgen van
hun zelfbeeld en toekomstbeeld. Dit jaar moet de stage een geïntegreerd
onderdeel worden van de loopbaanoriëntatie in klas 3 en 4.

Wie

Stagebegeleidsters, Frank, Marieke, Ella

Wat

- Tijdig en volledig informeren van betrokkenen over de organisatie van de stage.
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- Stage-ervaringen gebruiken bij keuzebegeleiding (en sectorwerkstuk).
- Vastleggen van de organisatie in een draaiboek.
- Participeren in het regionale project ‘Professional meets Talent’.
Wanneer

Gedurende het jaar

Controle

Directie

Evaluatie
De stage is op deze wijze voor de tweede keer uitgevoerd. Er is veel aandacht besteed aan de communicatie.
Mede daardoor zijn alle betrokkenen positief over de uitvoering. Op basis van deze ervaring is er een
draaiboekje samengesteld. Daarnaast is met Da Vinci College, Wellant College, Fioretti en de KTS
samengewerkt in het project PMT. Vanaf schooljaar 17-18 is www.stagepmt.nl operationeel.
Documenten op orde
Doel

Duinzigt wil helder en transparant zijn over het gevoerde beleid. Alle relevante
documenten worden onder de loep genomen en indien noodzakelijk of gewenst
aangepast.

Wie

Frank

Wat

- Inventariseren welke documenten aanwezig moeten zijn op het niveau van de
Stichting en welke op het niveau van de school.
- Aanpassen van het Leerlingenstatuut, Veiligheidsplan (inclusief Pestprotocol),
MR-reglement, Schoolondersteuningsprofiel en eventueel andere stukken.

Wanneer

Gedurende het jaar

Controle

Directie

Evaluatie
Het Leerlingenstatuut en de schoolregels zijn tegen het licht gehouden en aangepast waar nodig. Daarnaast
is er een nieuw MR-reglement.
PR op orde
Doel

Zoveel mogelijk kansen benutten om het beeld van de school in positieve zin te
beïnvloeden.

Wie

MT, Frank

Wat

- Strategie/aanpak bedenken om (nieuwe) groepen leerlingen en ouders voor
Duinzigt te interesseren (havokans, zij-instroom).
- Bewust en op gestructureerde wijze verslag doen van beeldvormende activiteiten
(website, krant, sociale media).

Wanneer

Gedurende het jaar

Controle

Directie

Evaluatie
We zijn voorzichtig de weg van de sociale media gaan verkennen. En dan met name Facebook. Vanaf begin
oktober is er vrijwel dagelijks een bericht geplaatst dat in één jaar resulteerde in 750 volgers. Het is vooral
voor ouders en oud-leerlingen een goede manier om bij de Duinzigt-gemeenschap betrokken te
raken/blijven. Zeven keer is er een artikel geplaatst in de Oegstgeester Courant. Het waren vooral het nieuwe
vak IT&M en de stage die gebruikt zijn om positieve aandacht voor de school te genereren.
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§ 2.2 Leeuwenhorst
Algemeen
Dit schooljaar was geen gemakkelijk jaar. De overbevolking van het gebouw gaf een flinke druk op de
lesroosters en de arbeidsomstandigheden van het personeel en de leerlingen. De aanmeldingen vielen voor
het eerst in jaren tegen, de examenresultaten ook. We zullen op deze laatste twee zaken eerst ingaan,
voordat de gestelde doelen in het schoolverbeterplan worden geëvalueerd in deze notitie.
Aanmeldingen
We hadden dit schooljaar 213 aanmeldingen voor de brugklas. We zijn hiermee terug naar het instroom
niveau van ongeveer 8 jaar geleden. De grootste zorg is, of dit wordt veroorzaakt door grote imagoschade of
door andere factoren. Om dit te onderzoeken, is door de contactpersonen met de basisscholen e.e.a. discreet
gepeild bij de leerkrachten groep 8. Uit deze gegevens en de gegevens over de instroom op Northgo,
Rijnlands en het Stedelijk Gymnasium, komt het volgende beeld naar voren.
-

Leeuwenhorst staat nog steeds goed bekend. De negatieve geluiden die men verneemt zijn: het is
vol, druk, wat rommelig en de roosters zijn matig (lange lesdagen in de onderbouw, veel wijzigingen
door vervangingen*). Dit zijn factoren die we deels in de hand hebben, we zetten komend jaar in
ieder geval in op minder lange lesdagen in de onderbouw .
*hoewel het ziekteverzuim dit jaar zeer laag lag, waren er wel 7 zwangerschappen te vervangen.

-

Er is heel lang onduidelijkheid en wisselende berichtgeving gebleven over de loting. Leerkrachten
van groep 8 hebben aangegeven dat een mogelijke loting de ouders buiten Noordwijkerhout
afschrikt. De gemeente Noordwijkerhout heeft nadrukkelijk in de pers gestaan met de boodschap dat
Noordwijkerhoutse leerlingen voor zouden gaan.

-

Zoals de eerdere analyse van prognoses door Pronexus al leek te voorspellen, heeft de loting van
Leeuwenhorst geleid tot het verleggen van de leerlingenstroom naar het Rijnlands. Daarnaast heeft
het Rijnlands momenteel met het predicaat Excellente School extra aantrekkingskracht.

-

De basisgeneratie was kleiner dan de voorgaande jaren, dit was met name een factor op de
Noordwijkse basisscholen.

-

Tijdens de masterclasses voor groep 8 is één van de leerlingen uit Teylingen onderweg aangereden
door een scooter. Van deze school waren er dit jaar 0 aanmeldingen.

Examenresultaten
Een uitgebreide analyse van de resultaten wordt separaat opgesteld. Hierop vooruitlopend lijkt één
hoofdconclusie voor de hand te liggen: er komen teveel leerlingen in het laatste jaar havo en vwo die we niet
zonder vertraging aan een diploma kunnen helpen. We concluderen dit op basis van de volgende gegevens:
-

6 jaar geleden zijn de overgangsnormen voor de onderbouw aangepast.

-

De doorstroomresultaten van het cohort dat vorig jaar examen deed in 5 havo en dit jaar in 6 vwo,
zijn voor wat betreft de onderbouw bijzonder hoog (“donkergroen” in de oude systematiek van de
inspectie).

-

We hebben tot 2 jaar geleden nauwelijks restricties gehanteerd voor wat betreft de pakketkeuze van
de leerlingen op havo en vwo (we hebben inmiddels wel restricties ingevoerd voor de keuze van
wiskunde B en natuurkunde).

-

De overgangsnormen voor de bovenbouw havo en vwo zijn niet meer aangepast op veranderingen in
de zak/slaagregeling: het combinatie cijfer en het gemiddelde van 5,5 op het CSE.

-

Een vergelijking van onze overgangsnormen met die van Fioretti Lisse, leert dat daar veel strenger
geselecteerd wordt.

We merken ook dat veel leerlingen moeite hebben met de eindafrekening op een moment, namelijk het feit
dat op het CSE een 5,5 gemiddeld moet worden gehaald. We gaan ze daar meer op proberen voor te bereiden
door vanaf leerjaar 3 havo te gaan werken met een aantal toetsweken.
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Daarnaast zijn de bovenbouwteams nu wel heel groot, met leerling aantallen in de examenklassen die het
voor de teamleider erg lastig maken om bovenop het proces te zitten. Dit vergt een organisatorische
aanpassing, om te voorkomen dat leerlingen “er doorheen glippen”.
Tenslotte zijn er factoren op detail niveau te benoemen, bijvoorbeeld per vakgroep of profiel. Hier zullen we
in de separate analyse op terug komen.
Evaluatie schoolverbeterplan

Resultaten op orde
De teamverbeterplannen zijn gemaakt. Dit heeft nog geen direct merkbare positieve invloed op de resultaten
gehad. Nu stroomt nog een te groot deel van de leerlingen af in leerjaar 3 of hoger, terwijl we het
zwaartepunt in leerjaar 1 en 2 willen zien. We zullen komend jaar ook de overgangsnormen moeten herzien.

Professioneel team
We hebben weer een stap verder gezet naar een professionele, data gestuurde school. De gesprekscyclus en
de leerling enquête zijn goed uitgevoerd. Lesbezoek en intervisie heeft in de meeste gevallen
plaatsgevonden. Hier is echter nog veel te winnen. De resultaten van het ouder- en leerling
tevredenheidsonderzoek worden aan het begin van het schooljaar besproken.

Veilige, positieve, vrolijke sfeer
Het doel met betrekking tot het leerling tevredenheidsonderzoek is behaald. Het welzijn van de leerlingen is
maar één keer kort gemeten. De waan van de dag heeft ons wat dat betreft ingehaald. Het verder vormgeven
van de verandering in de zorgstructuur is goed gelukt, uit een korte evaluatie blijkt dat de
gedragsspecialisten goed functioneren in hun teams.
Aan het pestprotocol en “hoe we met elkaar omgaan” is de geplande aandacht besteed.
Toch is er zorg over de betrokkenheid van de leerlingen bij school en de sociale cohesie. We zien de
deelname aan schoolbrede feesten bijvoorbeeld afnemen. Dit verdient komend jaar meer inzet.

Rijke, stimulerende leeromgeving
De plannen horend bij doel 4 en 5 zijn uitgevoerd.
Hierbij hebben de ICT plannen wederom een flinke vertraging opgelopen; uiteindelijk kon pas in januari
worden gestart. Toch heeft een 30-tal collega’s in een pilotgroep samen het gebruik van Chromebooks voor
differentiatie en leeractiviteiten verkend en hebben in totaal 60 collega’s een basisscholing in het gebruik van
chromebooks gekregen. Er zijn 8 laptopkarren met chromebooks aangeschaft, waarvan goed gebruik wordt
gemaakt.
Het internationaliseringsprogramma is iets minder uitgebreid komend jaar, maar het is wel gelukt het in
samenhang aan te bieden, zodat er minder verstoring is van het leerproces in de lesgroepen.

Gedegen programma LOB
Er zijn nu 3 decanen, 1 per afdeling. Deze hebben samen een programma opgesteld voor leerlingen en
mentoren, hetgeen zeker een verbetering zal zijn. Het actieplan is in zoverre achterhaald, dat leerlingen die
naar een opleiding met een decentrale selectie willen (en dat zijn er veel), nu al vóór januari moeten
inschrijven.

Relatie ouders/verzorgers
We zijn redelijk tevreden over de inspanningen die in dit kader gedaan zijn. Het is er niet van gekomen om
docenten rechtstreeks met contactouders in gesprek te brengen. Het communicatieprotocol is redelijk goed
gehanteerd, met enkele uitzonderingen die daar op aangesproken zijn. Toch vinden we dat we nog meer
moeten inzetten op het betrekken van ouders bij de school. We verwachten dat ouders, naarmate ze meer
“eigenaarschap” voelen bij de school, zich minder als kritische consumenten zullen opstellen en meer als
meedenkers en opbouwende critici.
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§ 2.3 KTS

Onderwerp jaarplan
ONDERWIJS
Nieuwe examenprogramma’s

Resultaat
De KTS is ook in 2016-17 pilotschool geweest voor de
nieuwe examenprogramma’s PIE, BWI en HBR.
Er is een begin gemaakt met de ontwikkeling van
verdiepende keuzevakken Broodbakken, Banket en
Koken, alsmede Smart Technology.

Versterken praktijk onderbouw

In de onderbouw krijgen alle leerlingen nu vanaf leerjaar
1 praktijklessen Consumptief en Techniek.

Doorlopende leerlijn en niveau-2

Een twintigtal leerlingen volgt in leerjaar 5 lessen op
niveau-2 in samenwerking met mboRijnland en ROC
Mondriaan. Dit betreft vooral leerlingen die langer extra
begeleiding nodig hebben.
LOB maakt een integraal onderdeel uit van het
lesprogramma door bedrijfsbezoeken, snuffelstages,
lintstages en reflectie via het programma Qompas.

LOB

Dyslexie

ICT en onderwijs

Symbiose

Er is een aanzet gegeven tot heroriëntatie op de dyslexieaanpak, in samenwerking met de andere scholen van SFT.
Alle leerlingen krijgen ook in de bovenbouw extra lessen
rekenen.
De voorzichtige implementatie van meer ICT wordt via
pilots gecontinueerd. De KTS kiest hierbij voor
chromebooks. Op dit moment werken twee eerste
klassen continu met chromebooks. Naast een viertal
computerlokalen beschikt de school over vier
laptopkarren met chromebooks. Als elektronische
leeromgeving wordt gebruik gemaakt van Google
Classroom en It’s Learning. Een groep van 20 docenten
maakt deel uit van de ICT-ontwikkelgroep en onderzoekt
de mogelijkheid van het gebruik van chromebooks in het
onderwijs.
Alle leerlingen uit leerjaar 2 volgen een blok
ICT/mediawijsheid. Hiermee worden de vaardigheden op
het gebied van mediawijsheid vergroot.
Als extra voorziening is er, naast een arrangementsklas, nu
een Symbiose-afdeling voor VSO-leerlingen gerealiseerd
voor elk leerjaar. Deze leerlingen halen bijna allen een
regulier vmbo-diploma.
In overleg met het Samenwerkingsverband is er een
budget per leerling vastgesteld. Dit geldt niet voor
leerlingen buiten het Samenwerkingsverband.
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ORGANISATIE
Taken schoolleiding

Vooruitlopend op de pensionering van de
plaatsvervangend directeur zijn twee aankomend
teamleiders opgeleid en geleidelijk aan succesvol belast
met taken vanuit de schoolleiding. Ook heeft er een
herverdeling van taken plaatsgevonden.
De administratie is naar tevredenheid versterkt met een
nieuwe directiesecretaresse die een meer beleidsmatige
ondersteuning biedt aan de schoolleiding.

PERSONEEL
Teamleider P&O
Schoolleiding

Beroepsgerichte programma’s

Scholing docententeam

Aangezien het personeelsbeleid steeds meer aandacht
vraagt, is één van de teamleiders met deze taak belast.
Gezien de leeftijdsopbouw van de schoolleiding wordt er
weer een drietal nieuwe teamleiders opgeleid. Daarnaast
volgen docenten opleidingen op het gebied van
leerlingbegeleiding en NT-2.
Vanwege de vernieuwing van de beroepsgerichte
examenprogramma’s is veel aandacht besteed aan
nascholing bij PIE, BWI en HBR. Dit zal de komende jaren
worden gecontinueerd.
Het docententeam heeft, via de werkgroep LIV, een vijftal
scholingsmiddagen georganiseerd op het gebied van ICT,
klassenmanagement en begeleiding van leerlingen met
specifieke problemen.

GEBOUW
Het volgende is gerealiseerd:
 Nieuwbouw is afgerond en feestelijk geopend.
 Nieuwe keuken voor opleiding Consumptief
 Aanleggen wifi door het gehele gebouw.
 Afdeling ICT van de bedrijfsvoering heeft een nieuwe
ruimte gekregen in het oude bijgebouw.
 De schoonmaak is succesvol in eigen beheer
ondergebracht.
 Bij één lokaal is een asbesthoudend plafond
gesaneerd. Na inventarisatie is gebleken dat nog
twee lokalen asbest bevatten. Dit probleem wordt in
de zomer 2018 opgelost.
 De hal is voorzien van nieuwe vloertegels. De
komende jaren worden de gangen vernieuwd.
 De Leidsevaart is gerenoveerd en voorzien van een
nieuwe fietsentunnel. De entree van de school is
enorm verbeterd.
Het oude bijgebouw is nog steeds in gebruik. De verwachte
krimp van de school is nog niet opgetreden. Vooralsnog blijft
dit gebouw in gebruik.
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§ 2.4 Fioretti College Lisse

Perspectief
Visie: levend leren (de leerling geeft richting aan zijn leerproces)
Doel: bieden van meer relatie, ruimte en richting; onderzoeken hoe technologie het onderwijs kan voeden.
Acties: Inrichten pilot FIO-klassen: gebruik maken van mogelijkheden SOM en digitaal lesmateriaal en werken
met een eigen apparaat.

Resultaten: evaluatie pilot FIO-klassen
We hebben dit jaar de periode tot maart gebruikt als voorbereiding van de pilot. Daarna startte een
uitvoeringsfase van twee keer 6 weken. Uit de evaluatie van de eerste 6 weken kwam een aantal
aandachtspunten naar voren die reeds zijn aangepakt tijdens de tweede 6 weken. Daarnaast is besloten om
komend schooljaar leerlingen in de m/h en h/v klassen een plek in een FIO-klas aan te bieden. Leerlingen in
de FIO-klassen werken volgend schooljaar met de iPad en maken gebruik van de digitale portal.

Visie: ondersteuning (Passend Onderwijs voor elke leerling)
Doel: positioneren en versterken interne ondersteunings- en begeleidingsstructuur.
Acties: opstellen van een ondersteuningshandboek
Resultaten: een handboek ondersteuning
Het IOT heeft een handboek met richtlijnen voor de ondersteuning van de leerling opgeleverd. Daarnaast is
het pestprotocol herzien en is een dyscalculieprotocol opgesteld. Voor de nieuwe Ondersteuningscoördinator
is een profiel opgesteld.

Visie: proeftuin (de leerling is voorbereid op zijn toekomst).
Doel: creëren doorlopende leerlijn gericht op ontdekken van persoonlijke kwaliteiten leerling.
Acties: versterken van haco-concept, doorontwikkelen vak VWO!
Resultaten: verbetering aansluiting vervolgonderwijs
Dit jaar is besloten om een doorlopende leerlijn gericht op ondernemen in de havo bovenbouw te starten. In
dit concept komen de belangrijkste speerpunten van haco tot hun recht. De samenwerking met haco wordt
daarom afgebouwd. We hebben ons daarvoor aangesloten bij 20-80 learning om een International Business
College te vormen. Het vak VWO! Is verder doorontwikkeld op basis van de evaluatie in het vak O3 (Over
Onderzoeken en Ontwerpen). Dit vak sluit aan op het vak O1 (Ontdekken) in de onderbouw.

Doel: vastleggen persoonlijke kwaliteiten
Acties: pilot plusdocument inrichten
Resultaten: evaluatie pilot plusdocument
De mentoren hebben het werken met Qompas als positief ervaren. Om sleur te voorkomen, wordt er dit jaar
eerder gestart en worden de lessen meer gespreid. Binnen dit instrument kan naast het loopbaandossier ook
een plusdocument worden ingericht.

Doel: versterken 21e eeuwse leer-, denk- en vakvaardigheden.
Acties: formuleren van visie op de activiteiten van het FSV, de leerlingenvereniging.
Resultaten: een visiestuk voor het FSV
Er is een visiestuk opgesteld samen met leerlingen en collega’s waarin de visie op de leerlingenvereniging van
het Fioretti is aangegeven. De visie is een verdere invulling van de visie zoals verwoord in het schoolplan en
wordt leidend voor de wijze waarop de nieuwe FSV-coördinator volgend jaar te werk gaat.
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Professioneel
Visie: professionele ontwikkeling (professionele medewerkers)
Doel: creëren van een cultuur waarin we iedere dag samen een beetje beter worden.
Acties: scholen van resterende secties in leerKRACHT methodiek en professionaliseren van de gesprekscyclus.
Resultaat: alle secties en teams zijn bekend met de leerKRACHT methodiek.
Wij vinden het van belang dat alle secties iedere dag samenwerken aan beter onderwijs. De leerKRACHT
methodiek blijkt een bruikbaar instrument hiervoor. Alle secties hebben een introductie gehad op de
leerKRACHT methodiek.
Iedere collega een functioneringsgesprek: alhoewel de meeste collega’s een gesprek hebben gehad afgelopen
jaar, blijft dit een aandachtspunt.

Doel: professionaliseren van onze medewerkers gericht op onze ambitie.
Acties: inrichten van de TOO en aanbieden van professionaliseringsactiviteiten gericht op onze ambitie.
Resultaat: invulling TOO-middag: er is een schema gemaakt voor Tijd voor Onderwijs Ontwikkeling. Daarbij is
zowel ruimte gemaakt voor teams als voor secties. Daarnaast zijn er gezamenlijke scholingsmomenten
ingepland.
Scholing om te kunnen verbinden, ondersteunen en richting geven: we hebben dit jaar verschillende
cursussen aangeboden voor coaching en doelgericht werken voor zowel collega’s uit de onderbouw als de
bovenbouw.

Doel: borgen opleidings- en begeleidingsstructuur
Acties: vastleggen en structureren van activiteiten van begeleidingsteam.
Resultaat: gids voor nieuwe collega’s: er is een handboek voor nieuwe collega’s gemaakt met de voor hen
meest relevante informatie.
Jaarplan voor opleidingsschool: er is een jaarplan voor de verdere ontwikkeling van de opleidingsschool met
aandacht voor het inductieprogramma en de professionalisering van de “BOS-sen” om eigen modules te
kunnen ontwikkelen en geven.

Visie: professionele organisatie (een soepele organisatie die het onderwijs ondersteunt)
Doel: afstemmen (professionaliserings) doelen op school-, team- en individueel niveau.
Acties: werken met teamplannen en persoonlijke professionaliseringsplannen.
Resultaat: teams werken met een teamplan dat is afgestemd op het beleidsplan.
Alle teams hebben gewerkt met een teamplan dit jaar. De teams hebben op eigen wijze een plan ontwikkeld
aan de hand van zeven vragen dat aan het eind van het jaar is geëvalueerd. Er is een infographic ontwikkeld
om de samenhang tussen de teamplannen en het school- en jaarplan te duiden.

Doel: ontwerpen en inrichten van een passende organisatiestructuur.
Acties: verkennen van mogelijke organisatiemodellen
Resultaat: een passende organisatie. Een projectgroep heeft onder leiding van een teamleider gewerkt aan
een advies over verschillende organisatiemodellen op het gebied van de teamstructuur. Vanwege de
landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de brede brugklas en de ontwikkelingen in onze eigen school,
willen we een definitief besluit over de inrichting van de teams pas volgend schooljaar nemen.
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Doel: uitwerken en evalueren van ambitie in beleid, processen en procedures.
Acties: Afspraken maken over budgettering, afspraken maken over op- en afstroom van en naar Hillegom,
stroomlijnen van het formatieproces.

Resultaat: budgetteringsprocedure: er is een budgetteringsprocedure opgesteld voor de sectiebudgetten en
enkele grote budgetten. Uitgangspunt is dat de zeggenschap en het rekenschap over het budget bij de
collega’s komt te liggen.
Op- en afstroomprocedure: De werkgroep aansluiting Hillegom heeft hieraan gewerkt gedurende een aantal
bijeenkomsten voor docenten en leidinggevenden van beide locaties.
Beschrijving formatieproces: er is een schema gemaakt dat dient als leidraad bij het formatieproces. Het
afgelopen jaar heeft dit ertoe geleid dat wij sneller de juiste informatie beschikbaar hadden.

Doel: verbeteren aansluiting onderwijsorganisatie op onderwijs.
Acties: kritisch kijken naar onderwijstijd en rooster.
Resultaat: vaststellen van uitgangspunten onderwijstijd en rooster. Er is een uitgebreide analyse gemaakt van
het huidige roosterbeleid samen met alle secties. Daaruit bleek dat dit beleid niet langer voldoet om
tegemoet te kunnen komen aan de wensen van zowel leerlingen als collega’s. Daarnaast blijkt dat onze
huidige definitie van onderwijstijd niet ten goede komt aan de onderwijskwaliteit. Belangrijke conclusie is dat
volgend jaar een commissie, waaraan ook leerlingen zullen deelnemen, aan de slag zal gaan om nieuw beleid
te maken gebaseerd op ons schoolplan.

Profiel
Visie: Profiel (een school met een onderscheidend gezicht)
Doel: uitwerken van ons schoolprofiel.
Acties: produceren van een voorstel voor een vernieuwde inrichting onderbouw
Resultaat: vernieuwd stromenland; de brugklasindeling is vereenvoudigd. We werken volgend schooljaar
slechts met m/h, h/v en vwo brugklassen. Daarnaast is het vak gymnasiale vorming omgevormd tot het vak
O1 (Ontdekken) waarbij zowel klassieke als moderne vorming aan bod komen in het vwo.
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KTS

§ 2.5 Fioretti College Hillegom
1. Inleiding:
Hierbij wordt de evaluatie activiteitenplan 2016-2017 aangeboden.
Het activiteitenplan had als titel: ‘Samen zoeken naar de basis, voor een toekomst met perspectief’.
De titel benadrukt dat je voor het geven van goed onderwijs het eerst eens moet worden over de basis en de
uitgangspunten, de ‘pijlers’. Dat je dit samen doet en een lerende organisatie hierbij nooit is ‘uitgeleerd’ en
zich altijd blijft vernieuwen en ontwikkelen om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst.
De titel geeft ook aan dat je (positief) kritisch de door jou zelf en anderen gehanteerde vanzelfsprekendheden
in denken en doen moet onderzoeken en met elkaar de dialoog hierover moet aangaan. Doen wij wel de
goede dingen, doen wij ze steeds beter, hoe weten wij wat de goede dingen zijn en hoe kunnen wij dat
vaststellen?
Nadat er in 2015-2016 de nodige veranderingen hadden plaatsgevonden moest schooljaar 2016-2017 in het
teken staan van het binnen de school onderling met elkaar het gesprek voeren waar die ‘basis’ nu precies uit
moet bestaan; hetzelfde gesprek is gehouden met de buitenwereld die in de herijkte visie & missie een
belangrijke plek gekregen heeft! Hiernaast was er al ruimte om kleinschalig zaken uit te proberen,
opbrengsten te evalueren en op basis daarvan schoolbreed een aantal ontwikkelingslijnen en programma’s
voor de komende jaren te gaan formuleren.
Schooljaar 2016-2017 werd hiermee een jaar van de dialoog zoeken, nieuwe zaken onderzoeken en
uitproberen met als doel samen een basis te leggen voor de komende jaren waarbij ook alle verworvenheden
uit het verleden werden meegenomen.
Zoals iedereen weet: je kunt pas duurzaam bouwen als het fundament op orde is.
Hierbij de evaluatie van alle activiteiten.
2. Richting bepalen
In het activiteitenplan 2016-2017 waren zowel activiteiten opgenomen die stichtingsbreed, schoolbreed of
op teamniveau zijn vastgesteld. Uitdaging was om deze activiteiten zoveel mogelijk met elkaar te integreren
en te relateren aan het primair proces. Ook in de planvorming moet de leerling en het primair proces zoveel
mogelijk centraal staan!
In dit Activiteitenplan is geprobeerd de meeste thema’s te verbinden met de Teamplannen en daarmee met
het primaire proces.
Een aantal plannen is schoolbreed geformuleerd omdat deze op team-niveau onvoldoende effectief of
functioneel ingevuld kunnen worden.
De schoolleiding heeft besloten de activiteiten op te hangen aan de volgende thema’s:
•

Onderwijsontwikkeling

•

Teamontwikkeling

•

Ouderbetrokkenheid

•

Leerlingenzorg en begeleiding

•

Data-gestuurd werken

•

Personeels-organisatie beleid
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Onderwijsontwikkeling:
Differentiëren, maatwerk-programma’s, flexibiliseren, eigenaarschap creëren, buitenschools leren en
profileren.

Wat
Elk onderbouw team ontwikkelt en
effectueert een plan waardoor er
tenminste bij 2 vakken meer
gedifferentieerd kan worden en
aangesloten bij de Leerbehoefte van een
leerling.
Elk onderbouw team ontwikkelt en
effectueert een plan waardoor een
leerling keuzes kan maken in het
programma-aanbod en eigenaarschap kan
creëren.
Elk onderbouw team onderzoekt de
mogelijkheden om een tussenarrangement aan te bieden en initieert
waar mogelijk een pilot. Hierdoor wordt
ondersteuningsprofiel FIH verbreed
mavo-havo OB team ontwikkelt 6 modules
tbv masterclass havo tweede klas en
betrekt ervaringen uit project brugklas
hierbij.
Elk bovenbouwteam beroepsgericht voert
implementatieplan voor invoering
beroepsgerichte programma uit en zorgt
voor borging van de resultaten
Elk bovenbouwteam beroepsgericht
ontwikkelt en effectueert een plan
waardoor leerlingen één of meerdere
vakken op een hoger niveau kunnen
volgen.
Elk bovenbouwteam beroepsgericht
onderzoekt de mogelijkheden om bepaald
deel examenprogramma buiten de school
vorm te geven en initieert waar mogelijk
een pilot.
mavo-havo BB team stemt havo-3
programma op inhoud en niveau en
toetsings-matrijs af met FIL en maakt hier
PTO van

Periode
Tenminste 1
trimester

Beoogd Resultaat

Feitelijke opbrengst

In elk teamplan is
deze activiteit
smart uitgewerkt

In trimester 1 opgepakt in
team oranje; in trimster 3
in 3 teams opgepakt, maar
nog niet smart

Tenminste 1
trimester

In elk teamplan is
deze activiteit
smart uitgewerkt

In trimester 1 gereed in
team Oranje; In trimester
3 ook gerealiseerd in OB
mavo-havo

Gereed
uiterlijk
trimester 3

Er ligt een notitie
met beschrijving
en conclusie

Niet gerealiseerd

Gereed
Trimester 3

Er ligt een
uitgewerkt
programma met 6
modules havo 2
In elk teamplan is
deze activiteit
smart uitgewerkt

Niet gerealiseerd

Decaan BB

Decaan BB neemt initiatief tot opstellen
van LOB-plan BB in afstemming met de
teams BB en OB.

Trimester 1

Decaan OB

Decaan OB neemt initiatief tot opstellen
van LOB/PSO plan OB in afstemming met
teams OB en BB

Trimester 1

Wie
Teams OB

Teams BB

Trimester 1,
2 en 3

Trimester 1,
2 en 3

In elk teamplan is
deze activiteit
smart uitgewerkt

Gereed:
Trimester 2
of 3

Er ligt een notitie
met beschrijving
van inhoud en
randvoorwaarden
en conclusie
Er ligt een PTO
havo 3 wat aan
de gestelde eisen
voldoet

Trimester 1
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Er ligt een
concept LOB plan
wat voldoet aan
gestelde eisen
Er ligt een
concept LOB plan
wat voldoet aan
gestelde eisen

In alle 3 teams zijn de
implementatie plannen
uitgevoerd en resultaten
besproken. Nog niet smart
Wel op individueel niveau
gebeurd, maar niet
planmatig.

Het is wel onderwerp van
gesprek en onderzoek
geweest in de teams, maar
nog geen pilot.
De projectgroep LisseHillegom is 3 keer bij
elkaar geweest. Inhoud en
niveau zijn besproken; te
vroeg om al
toetsingsmatrijs te maken
In Trimester 2 is LOB –plan
vastgesteld

OB concept-plan,
afgestemd met de
vakgroepen, gereed in
Trim. 3; BB is in wording
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Directie

Directie

Directie

Directie neemt initiatief tot instellen
werkgroep Toetsbeleid schoolbreed.
Werkgroep levert notitie toetsbeleid op
inclusief aanbevelingen qua
implementatie hiervan
Directie initieert werkgroep die voornadelen in kaart brengt van invoering
extra Profiel Dienstverlening & Producten.

Gereed:
Trimester 2

Er ligt een
concept notitie TB
die voldoet aan
gestelde eisen

Gereed
Trimester 2

Afhankelijk van uitkomst onderzoek D&P
wordt zo nodig gezorgd voor het maken
van een ontwikkel- en implementatieplan
inclusief scholing, tijdslijn ,
programmering en begroting.
Randvoorwaarde hierbij is dat er voor de
invoering van dit profiel een verklaring
van geen bezwaar is aangevraagd conform
het RPO (oktober 2016).
Directie vraagt VGV, in verlengde van
notitie TB, te komen met een notitie VG
2.0. In de VG 2.0 geeft elke VG aan hoe de
doorgaande lijn wordt gewaarborgd door
niet op inhoud, te sturen, maar op te
realiseren leerdoelen van bepaald niveau.
Directie onderzoekt of er mogelijkheden
zijn bij enkele VG voor een VG 3.0. Hier
stuurt VG op realiseren van leerdoelen
door samen te werken met andere VG in
project-omgeving
Directie laat de wenselijkheid,
mogelijkheden en randvoorwaarden
onderzoeken om het concept Track The
Talent in 2017-2018 onderdeel te laten
worden van reguliere OB-programma

Gereed
trimester 3

Er ligt een
concept notitie
D&P die voldoet
aan gestelde
eisen
Alle
plandocumenten
zijn gereed en
conform de
gestelde eisen

Directie onderzoekt de mogelijkheid om in
samenwerking met Nova-college en
gemeente Hillegom te komen tot
maatwerk-programma’s MBO niveau 1 en
2 voor leerlingen die dreigen uit te vallen.
In onderzoek wordt zowel inhoud, locatie,
bemensing en betaalbaarheid van het
programma onderzocht als mede de
samenwerkingsconstructie met Nova en
Gemeente
Directie onderzoekt de mogelijkheid en
meerwaarde om in samenwerking met
Nova-college te komen tot doorlopend
programma Vmbo-Mbo niveau 3 en 4
voor één of meer profielen en
doelgroepen. In onderzoek wordt zowel
inhoud, locatie, bemensing en
betaalbaarheid van het programma

Gereed
Trimester 3

Elke VG levert
een notitie op die
voldoet aan de
gestelde eisen

Gereed
Trimester 3

Directie levert
een notitie op
met beschrijving
en conclusies

Gereed
trimester 2

Er ligt een notitie
TTT die voldoet
aan gestelde
eisen

Gereed
trimester 2

Er ligt een
onderzoek wat
voldoet aan alle
gestelde eisen

Gereed
uiterlijk
trimester 3

Er ligt een
onderzoek wat
voldoet aan alle
gestelde eisen

Bestuursverslag 2017

Plan is bijgesteld. Eerst
moet visie op onderwijs en
leerproces helder zijn
(Why); dan pas het Hoe en
Wat!
Is gerealiseerd in
Trimester 3

Alle elementen zijn in Tri 3
opgepakt en in concepten
vertaald. Nog geen
definitieve versies.
RPO procedure is
opgestart en loopt.
HIL is lid geworden van de
vereniging D&P.
Vanwege bijstelling plan
TB niet meer aan de orde.
In + 80% van de VG zijn
het Why en How wel
besproken. Zijn ook
besproken met Directie
Is besproken met alle VG.
2 samenwerkingafspraken gerealiseerd bij
T&T en Art=Shok.
Is gestagneerd door
intrekken subsidie en
vertrek teamleider. Er is
wel bereidheid vanuit
Rotary-Bollenstreek om te
participeren.
Is gerealiseerd in Tri 3

Er is wel verkennend
gesproken met positieve
grondhouding van beide
kanten. Besloten is eerst
het project Fio-Nova-Hozo
te realiseren.
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onderzocht als mede de
samenwerkingsconstructie met Nova
Directie wil aansluiten bij Intentie van
Wellant College en wanneer daartoe
uitgenodigd de mogelijkheid en
meerwaarde onderzoeken van
verdergaande samenwerking in kader van
LOB en keuzevakken programma
bovenbouw Vmbo. In onderzoek wordt
zowel de inhoud, locatie, bemensing en
betaalbaarheid van het programma
onderzocht als de
samenwerkingsconstructie met Wellant
De directie doet onderzoek welke
profilering van het FIH bijdraagt aan het
versterken van de regionale positie in het
Vo-veld en de kansen die kunnen ontstaan
bij een verdere samenwerking met
ketenpartners in het kader van versterking
van het inhoudelijke programma en
benutten van extra materiele middelen. Er
wordt met name gedacht aan versterken
Techniek en ICT (eventueel in combi met
elkaar) Ondernemen; Dienstverlening en
Sport.

Gereed
uiterlijk
trimester 3

Er ligt een
onderzoek wat
voldoet aan alle
gestelde eisen

Directie is niet meer door
Wellant uitgenodigd om
verdere kansen te
onderzoeken

Gereed
uiterlijk
trimester 3

Er ligt een
onderzoek wat
voldoet aan alle
gestelde eisen

Directie heeft dit niet
planmatig, maar wel
verkennend onderzocht
binnen het Platfo3m; in
samenwerking met Tata
Steel; met ID –College
(Smart-Technology); met
Yet-net partners en lid van
nieuwe Thema groep
Techniek van Hs Leiden en
Roc Leiden

Teamontwikkeling:
Creëren van voorwaarden voor het kunnen zijn van lerende organisatie: effectief leren communiceren, zicht
krijgen op verborgen communicatiepatronen, leren constructieve feedback en feed forward te geven

Wie
Team OB BB

Wat
Elk team stelt een leerplan op gericht
op ‘leren van elkaar’. Het team
benoemt hierin tenminste 1 aspect
(wat), het instrument (hoe) en het
moment (wanneer) waarop.

Periode
Trimeste
r1

Beoogd Resultaat

Feitelijke opbrengst

elk team heeft
een leerplan
wat voldoet aan
gestelde eisen

Schoolleiding

Schoolleiding stelt een leerplan op
gericht op ‘leren van elkaar’. Het team
benoemt hierin tenminste 1 aspect
(wat), het instrument (hoe) en het
moment (wanneer) waarop.

Trimeste
r1

SL heeft een
leerplan wat
voldoet aan
gestelde eisen

Is in Tri 1 in drie van
de vier teams OB
gerealiseerd in
verlengde van nieuw
scholingstraject. BB
Teams hebben start
gemaakt op
studiedag in Tri 2
Niet gerealiseerd

Ouderbetrokkenheid:
Ouderbetrokkenheid blijkt volgens verschillende onderzoeken zowel direct, als indirect, als meer op lange
termijn de schoolse ontwikkeling van kinderen positief te beïnvloeden. In dat verband draagt het hebben van
goed contact en effectief communiceren tussen school en ouders bij aan de goede ontwikkeling van de
leerling, maar ook voorkomt dit dat school en ouders niet op de hoogte zijn van elkaars aanpak.
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Er is door een werkgroep van docenten en teamleiders samen met de leden van de ouderraad een
praatpapier opgesteld met ideeën en suggesties hoe de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden.

Wie
Team OB BB

Wat
Elk team kiest ten minste 1 suggestie uit
het praatpapier van ook door de ouders
gedragen ideeën over nader vormgeven
van ouderbetrokkenheid en voert deze in
de praktijk uit.

Periode
Gereed
Trimester
1

Beoogd Resultaat

Feitelijke opbrengst

elk team heeft
een OBactiviteit die
voldoet aan
gestelde eisen

Is in alle teams
gerealiseerd

Directie

De directie overlegt op basis van de
ervaringen in de teams met de
ouderraad op welke wijze Ouder
Betrokkenheid de komende jaren beter
kan worden geborgd

Trimester
3

Er ligt
gezamenlijk
standpunt op
welke wijze OB
de komende
jaren geborgd
kan worden

Wel besproken,
geen concreet
standpunt. Staat
in schooljaar
2017-2018
opnieuw
geagendeerd

Leerlingenzorg en begeleiding:
FIH heeft goede leerlingbegeleiding hoog in het vaandel staan. Onderdeel hiervan is een aantal
functionarissen die een speciale taak hebben op dit gebied: mentoren, gedragsspecialisten, dyslexiecoaches,
zorgcoördinatoren en dyslexie-coördinator.
Er is afgesproken hoe de diverse functionarissen zich tot elkaar moeten verhouden. In de dagelijkse
uitvoeringspraktijk verloopt dit soms anders. Formeel zijn de teamleiders verantwoordelijk voor het goed en
adequaat uitvoeren van de leerlingbegeleiding in hun team. Dit wil NIET zeggen dat zij het allemaal naar zich
zelf toe moeten trekken.

Wie
Directie

Wat
De directie zorgt dat er een actuele
beleidsnotitie komt waarin helder
alle TBV staan beschreven van de
diverse functionarissen en hoe zij
zich onderling verhouden. Hier
worden ook de externe
functionarissen in meegenomen die
binnen FIH belangrijke rol vervullen

Periode
Trimester
2

Beoogd Resultaat

Feitelijke opbrengst

Er ligt een
beleidsnotitie die
voldoet aan alle
gestelde eisen

Team leider
OB en BB

De (team) leiding moet
nadrukkelijker gaan sturen dat de
functionarissen hun rol gaan
oppakken. Mentoren als 1e lijns en
de specialist als 2e lijns specialist
moeten zowel in hun kracht
worden gezet als aangesproken op
hun rol. Een teamleider moet de
leerlingenzorg en begeleiding
hooguit op proces- en eindresultaat
sturen.

Trimester
2 en 3

Alle functionarissen
werken conform de
in de beleidsnotitie
aangegeven rol en
verantwoordelijkheid

Er ligt geen notitie,
maar wel aanzet
daartoe op basis
van door HIl in mei
2017 georganiseerd
groot ketenoverleg.
Er zijn hierover
concrete afspraken
gemaakt die in
najaar ’17
uitgewerkt worden
Zie boven; er ligt
geen notitie. Wel is
in alle teams dit
thema
geagendeerd en
zijn er in teams en
schoolbreed
afspraken gemaakt.
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Teamleider
OB

Teamleider
BB van Z&W
en E&O

Teamleider
BB

De teamleiders OB onderzoeken op
welke wijze de teamleden de
leerlingen kunnen begeleiden en
coachen bij het ‘leren kiezen’ en
meer eigenaar worden van het
eigen leerproces. In dit onderzoek
wordt ook aandacht besteed aan de
(ontwikkeling van de) noodzakelijke
vaardigheden bij de teamleden zelf.
De teamleiders BB onderzoeken op
welke wijze de teamleden de
leerlingen kunnen begeleiden bij
het werken met een eigen device
en de keuzevrijheid die daarbij
ontstaat. In dit onderzoek wordt
ook aandacht besteed aan de
(ontwikkeling van de) noodzakelijke
vaardigheden bij de teamleden zelf.
De teamleiders BB onderzoeken op
welke wijze de teamleden de
leerlingen kunnen begeleiden bij
het ‘leren leren’ en de keuzevrijheid
die daarbij ontstaat. In dit
onderzoek wordt ook aandacht
besteed aan de (ontwikkeling van
de) noodzakelijke vaardigheden bij
de teamleden zelf.

Trimester
3

Er ligt een notitie die
aandacht besteedt
aan de genoemde
elementen

In 3 van de 4
onderbouwteams is
dit gebeurd en in 1
team ligt er notitie.

Trimester
1

Er ligt een plan wat
aandacht besteed
aan de genoemde
elementen

Is gebeurd in
samenwerking met
docent onderwijs &
ict-innovatie in
Trimester 2

Trimester
3

Er ligt een notitie die
aandacht besteedt
aan de genoemde
elementen

Is gebeurd in team
BB mavo-havo.
Overige BB teams
gaven voorrang aan
eerst realiseren van
keuzevakken.

Data gestuurd werken:
De organisatie legt heel veel informatie over leerlingen, hun leerprestaties en ondersteuningsbehoefte vast.
Dit gebeurt in digitale systemen als Somtoday. Verder zijn er veel kwaliteitsgegevens beschikbaar via
Vensters voor verantwoording en de site van de inspectie.
Hiernaast worden veel personele gegevens bewaard in Insite en informatie m.b.t. formatie en taakbeleid is te
ontsluiten via Foleta.
Ervaring leert dat in de meeste organisaties er meer informatie beschikbaar is dan actief wordt gebruikt in
de PDCA- cyclus (Plan, Do, Check, Act).
Dat is een gemiste kans; het leidt tot een kwalitatief minder onderbouwd besluitvormingsproces en tot een
besluiten waar de gevolgen niet van worden geanalyseerd.

Wie
Teamleider
OB en BB

Wat
Elk team stelt een plan op gericht op
‘data gestuurd werken m.b.t. primair
proces van tenminste 1 concreet thema
waarbij het mogelijk is om binnen een
trimester de voortgang te meten.
Het team maakt concreet afspraken
over Welke data worden verzameld,
Hoe ze worden geanalyseerd, Wie het
verbeterplan maakt, Wie de nieuwe
resultaten monitort en conclusies trekt

Periode
Trimester
2 of 3
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Beoogd Resultaat

Feitelijke opbrengst

Er ligt er zowel
een plan wat
voldoet aan alle
criteria als ook
de evaluatie van
de uitvoering
van het plan van
aanpak bij het
gekozen thema.

Is niet op Teamniveau maar op
schoolniveau
gerealiseerd met
het ‘Plus-plan’
gericht op het
planmatig
ondersteunen bij
Ne en Wi van
Lwoo leerlingen.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 26 juni 2018

Pagina 33 van 96

Schoolleiding

over continuering van het plan van
aanpak
De schoolleiding gaat Foleta gebruiken
om, tussentijds scenario’s uit te
proberen m.b.t. andere inzet van
taakbeleid en schrijft op basis hiervan
notitie met aanbevelingen.

Gereed
uiterlijk
trimster 2

Er ligt een
beleidsnotitie
die voldoet aan
alle gestelde
eisen

In Tri 3 was er
geaccordeerd
Plan Taakbeleid.
Foleta is niet
gebruikt omdat
inrichting nog
‘vervuild’ was .

Personeels- en organisatiebeleid:
Het hele personeels- en organisatiebeleid moet in dienst staan van het primaire proces en ook hier staat de
leerling weer centraal. Bij elk genomen besluit op het gebied van organisatie- of personeelsbeleid/
professionalisering moet eigenlijk standaard de toetsvraag worden gesteld: ‘en wat wordt de leerling hier nu
beter van’?
Professionaliseren is in belangrijke mate leren van en met elkaar in een continu proces van delen van kennis
en vaardigheden gericht op de onderwijskundige kwaliteit, het belang van de leerling en dat van de
organisatie.
Bij Professionalisering wordt onderscheid gemaakt tussen formele en non-formele scholing. Uit onderzoek
blijkt dat slechts 10% van de ontwikkeling opgedaan wordt in formele scholing (training/workshop/elearning/opleiding). Non-formeel doet men 70% van alle leerervaringen op door feedback van collega’s en
door zelf te kijken naar voorbeeldgedrag bij anderen (coaching/intervisie/lesbezoek/ samenwerken) en 20%
onbewust op de werkplek door bijv. deelname aan projecten en uitvoeren van opdrachten. Er dient dus goed
gekeken te worden naar welke vorm van scholing ingezet wordt!

Wie
Directie

Schoolleiding

Schoolleiding

Wat
Directie realiseert in overleg
met roostermakers een rooster
waarbij 1x per week docenten
na het 6e lesuur tijd hebben
voor professionalisering
De SL stelt een notitie op
gericht op 2 doelgroepen
(nieuwe docenten en docenten
met vaste aanstelling) waarin zij
aangeeft welk instrument of
instrumenten worden ingezet
om bij leerlingen feedback op te
halen over het functioneren van
docenten. Bij de docenten met
VA wordt dit uitgesplist naar de
gesprekscyclus van vv; fg en bg.
De SL onderzoekt onder leiding
van een externe procesbegeleider welke
managementstructuur het
beste aansluit bij de visie op
leren en ontwikkelen van het
FIH, de ambitie van de school
en een gezonde
bedrijfsvoering.

Periode
Gereed
trimester 1

Beoogd Resultaat

Feitelijke opbrengst

Er ligt een rooster
waarbij er op 1 dag
geen les meer is na
het 6e lesuur.

Is in Tri 2
gerealiseerd in 5
van de 8 teams

Gereed
Trimester
1

Er ligt een
beleidsnotitie die
voldoet aan alle
gestelde eisen

Is in Tri 2
gerealiseerd niet
op school-, maar
op team-niveau in
alle 8 de teams.
Teams wilden
binnen kaders
meer ruimte voor
maatwerk

Gereed
uiterlijk
trimester 2

Er ligt een notitie
met aanbevelingen
bestemd voor de
Deelraad die
voldoet aan alle
gestelde eisen

Is in maart 2017 op
studiemiddag met
Michel v.d. Ven
geagendeerd en
besproken met
hele SL. Tijd en/of
Plan waren nog
niet rijp voor
gedragen besluit.
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Schoolleiding

VGV

Schoolopleider

Mentoren

Directie

De SL onderzoekt of er op
bepaalde thema’s behoefte is
om de individuele kennis en
vaardigheden te vergroten en
de onderlinge samenwerking
als team steviger te verankeren

Trimester
1

Er ligt een gedragen
besluit vanuit de SL
om een dergelijk
leiderschapstraject
al dan niet op te
pakken

De schoolleiding participeert in
aantal regionale netwerken van
bedrijven en niet commerciële
instellingen om hiermee
informatie uit te wisselen en te
onderzoeken of hier een deel
van het onderwijsprogramma in
de vorm van praktijk-leren valt
onder te brengen
De SL plant 3x per jaar een
groot overleg met de VGV om
inhoudelijk en procesmatig
zowel de doorgaande leerlijn als
de kwaliteit van het
onderwijsproces samen te
bespreken
De vakgroepvoorzitters volgen
een trainingsprogramma
gericht op het vergroten van
hun vaardigheden als
‘informeel leidinggevende’
De schoolopleider draagt zorg
voor voldoende scholing en
begeleiding van alle nieuwe
BOS collega’s.
Alle nieuwe mentoren worden
in aparte scholing getraind in de
basisvaardigheden waar een
mentor over moet beschikken
De directie plant in de
jaaragenda aantal workshops
in, gegeven door collega’s,
m.b.t. thema’s die aansluiten bij
het AP of met andere
ontwikkelingen in de school.
WS hebben een blok van
tenminste 2 middagen om meer
diepgang te bereiken.
De directie stemt deze WS af
met het inductie-programma
van nieuwe docenten en zoekt
waar mogelijk synergie

Trimester
1, 2 en 3

De betreffende
leden van de SL
participeren in
diverse netwerken
en slagen erin de
gemaakte
doelstellingen te
realiseren

Trimester
1, 2 en 3

Het overleg wordt
conform afspraak
gerealiseerd

Is gerealiseerd

Trimester
1 en 2

Trainingsprogramm
a wordt conform
afspraak uitgevoerd

TP loopt conform
afspraak, maar
verschoven naar
Tr 2 + 3

Trimester
1

Er ligt een
programma dat
hieraan voldoet

Is gebeurd

Trimester
1

Trainingsprogramm
a wordt conform
afspraak uitgevoerd

Is gebeurd, deels in
samenwerking met
Lisse

Trimester
1

Planning is conform
gegeven
uitgangspunten
gemaakt

Kon maar heel ten
dele gepland te
worden vanaf Tri 2
vanwege
problemen met
jaarrooster.
Inductieprogramma is
hierbij leidend
geweest en
Directie sloot aan.
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Er zijn met de SL 2
studiedagen
geweest waar dit is
besproken. In Tri 3
nog geen gedragen
besluit over
vervolg traject.
HIL is lid geworden
van ondernemers
vereniging
Hillegom bloeit en
‘Meer-Business’.
Vanuit SL zijn er
paar contacten
gelegd
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Hoofdstuk 3

Financiële resultaten

In het verslagjaar 2017 is een positief resultaat behaald van € 1.146.105.
Aan de balans en staat van baten en lasten kunnen de volgende kengetallen worden ontleend:

Kengetal

2017

2016

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

1,44

1,21

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

47,0%

43,2%

Solvabiliteit 2
= (eigen vermogen [inclusief voorzieningen] / totaal passiva) × 100%

63,4%

58,6%

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

4,6%

-0,4%

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).

2,2%

-0,2%
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Ken

2017

2016

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

22,5%

21,8%

Kapitalisatiefactor
= ((totaal vermogen -/- gebouwen en terreinen) / totale baten [exclusief
buitengewone baten]) × 100%
De kapitalisatiefactor geeft aan of Stichting Fioretti Teylingen haar
kapitaal al dan niet efficiënt benut. De commissie-Don hanteert voor
grote schoolbesturen een bovengrens van 35%. Een kapitalisatiefactor
hoger dan 35% zou volgens de commissie-Don kunnen duiden op een
inefficiënte benutting van kapitaal: Stichting Fioretti Teylingen zou
dezelfde diensten moeten kunnen leveren met minder kapitaal.

30,7%

32,1%

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

79,3%

79,2%

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

20,7%

20,8%

De kengetallen laten zien dat Stichting Fioretti Teylingen een financieel gezonde organisatie is.
Het in 2017 behaalde positieve resultaat van € 1.146.105 is veel gunstiger dan begroot (nadelig saldo
€ 9.700) en ook veel gunstiger dan het negatieve resultaat over 2016 (nadelig saldo € 103.934).

Resultaat 2017 ten opzichte van begroting 2017
Het positieve verschil tussen het begrote resultaat en het werkelijke resultaat over 2017 ad € 1.155.805 kan
als volgt worden uitgesplitst:

Incidentele oorzaken
Financieel effect van toegenomen vervanging
Internationale Schakelklas
Overige afwijkingen van de begroting

359.396
-243.990
122.481
917.918
1.155.805
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De onderstaande tabel laat zien welke baten en lasten hieraan het meest hebben bijgedragen:

Verschillen baten en lasten 2017 versus begroting 2017
Effect op
Kosten
resultaat Incidenteel vervanging

Baten / lasten
Baten
Normatieve rijksbijdrage, (niet-)geoormerkte subsidies OCW
Doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Gemeentelijke bijdragen
Deelnemersbijdragen
Ouderbijdragen
Verhuur onroerende zaken
Detachering personeel
Overige personele baten
Vrijval voorzieningen
Rentebaten
Overig

Lasten
Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Dotatie personele voorzieningen
Onttrekking personele voorzieningen
Werkzaamheden derden
Nascholing
Detachering
Overige personele lasten
Uitkeringen
Afschrijvingskosten
Dotatie voorziening groot onderhoud
Klein onderhoud en exploitatie gebouw en
Energie en w ater
Schoonmaak
Publiciteit en reclame
Reproductie
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Deelnemerslasten
Overig

1.045.111
569.448
-11.827
124.601
-37.111
13.869
25.873
186.328
37.905
-8.722
79.585
2.025.060

-834.427
-176.749
203.471
-45.797
90.721
-540.897
-142.122
240.865
176.532
-101.400
-65.325
121.742
42.709
-35.440
40.735
88.697
45.415
22.015
-869.255
1.155.805

320.205

ISK

Overig

-13.062
27.000
-6.000
18.126

1.058.173
222.243
-5.827
106.475
-37.111
13.869
25.873
186.328
7.805
-8.722
65.179
1.634.285

30.100
7.563
357.868

0

-55.960
-168.600
114.700

-277.550
-12.240

143.420

6.843
32.907

-28.855

-14.276
125.845
-2.289
168
-1.707

1.528

-243.990

138
15.506
3.195
2.836
-2.536
-2.630
-9.096
3.275
89.574

359.396

-243.990

122.481

21.331
-7.563

-749.612
-8.149
88.771
-45.797
104.997
-389.192
-139.833
109.517
178.239
-101.400
-65.463
106.236
39.514
-38.276
21.940
98.890
54.511
18.740
-716.367
917.918

Incidenteel
Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollensteek heeft ervoor gekozen om vanaf 2017 de reserves die
zijn opgebouwd voor de komst van Passend Onderwijs in drie jaar tijd uit te keren aan de scholen die in die
tijd deel uitmaakten van dit samenwerkingsverband. Dit levert in 2017 een extra bate op van € 236.917. In de
begroting 2017 was rekening gehouden met een extra bate van € 150.000. Daarnaast heeft dit
samenwerkingsverband over het kalenderjaar 2016 een positief resultaat gehaald, dat in 2017 is uitgekeerd
aan de deelnemende scholen. Dit levert in 2017 een eenmalige bate op van € 233.288. Hier was in de
begroting 2017 geen rekening mee gehouden.
Bij een drietal medewerkers trad in 2017 toch binnen twee jaar na de ziekmelding herstel op, waar dit bij het
bepalen van de voorziening langdurig zieken per 31 december 2016 niet was verwacht. Dit leidt tot een
vrijval van de voorziening langdurig zieken (€ 30.100). Deze vrijval was in de begroting 2017 niet voorzien.
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Onder de post “Overig” is in 2017 € 7.563 opgenomen in verband met een uitkering naar aanleiding van
schade die bij Duinzigt is ontstaan na blikseminslag in juli 2017. Hetzelfde bedrag komt daarom ook voor als
incidenteel verschil bij de post “Inventaris, apparatuur en leermiddelen”.
In 2017 is door UWV aangegeven dat zij over de periode 2014 tot medio juni 2016 onterecht WW-premies
had berekend bij het vaststellen van de uit te keren WAZO- en ZW-uitkeringen. Met deze WW-premies was
een bedrag gemoeid van € 12.240 en dit bedrag is in 2017 door UWV teruggevorderd.
Vanaf september 2016 tot en met juli 2017 was geen huur en onderhoud verschuldigd ten aanzien van de
multifunctionals. In het betreffende contract was vastgelegd dat deze kosten in het laatste contractjaar niet
meer betaald hoeven te worden. In het nieuwe contract (Europees aanbesteed) is afgesproken dat de
maintenance bovendien in de huurprijs is verdisconteerd.

Toegenomen vervanging
De kosten van vervanging van personeel zijn in 2017 hoger uitgevallen dan in de begroting 2017 was
voorzien: zowel de salariskosten van eigen medewerkers als de kosten van detachering zijn gestegen. In
verband met ziekteverzuim bleek ook een dotatie aan de voorziening langdurig zieken ultimo 2017
noodzakelijk.

Internationale Schakelklas
De Internationale Schakelklas is in april 2016 van start gegaan. Baten en lasten van deze locatie zijn lastig te
begroten vanwege het fluctuerend aantal leerlingen en de beperkte ervaringscijfers. Daarom zijn de
opbrengsten en kosten separaat in beeld gebracht. De Internationale Schakelklas heeft over het kalenderjaar
2017 een positief resultaat geboekt ad € 122.481 waar in de begroting 2017 rekening was gehouden met
een neutraal resultaat. Met het positieve saldo kunnen de risico’s worden afgedekt in het geval de
Internationale Schakelklas geconfronteerd wordt met een sterke terugloop van het aantal leerlingen.

Overige afwijkingen
Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde rijksbijdragen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door
aanpassingen van de gehanteerde tarieven per FTE en leerling bij de personele en materiële vergoedingen.
Tegenover deze hogere bijdragen staan echter ook hogere personele en materiële lasten waarop de
verstrekte vergoedingen betrekking hebben.
In 2017 zijn meer middelen vanuit het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek en het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 ontvangen dan begroot. De komst van Passend
Onderwijs heeft geleid tot aanpassing van geldstromen waarmee in de begroting niet of onvoldoende
rekening is gehouden omdat de informatie bij het opstellen van de begroting niet bekend of onzeker was.
De deelnemersbijdragen zijn onder andere hoger uitgevallen dan begroot doordat er meer baten zijn
gerealiseerd in het kader van studiereizen, werkweken en internationaliseringsprojecten. Deze hogere baten
werden vooral behaald doordat het aantal deelnemers in werkelijkheid groter was dan in de begroting was
verondersteld. Daarnaast hangt de hoogte van de bate van de deelnemers-bijdragen af van de belangstelling
voor de verschillende profielen en vakken bij de scholen. Verder werden bij het Fioretti College Hillegom in
het schooljaar 2017/2018 voor het eerst separate bijdragen gevraagd voor het introductiekamp Vogelenzang
van de brugklas en voor projectdagen/sportactiviteiten.
De lagere baten van de vrijwillige ouderbijdrage wordt in hoofdzaak veroorzaakt doordat deze bijdrage door
minder ouders is betaald. In 2016 werd 74% van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen, in 2017 daalde dit
percentage naar 70%. In de begroting 2017 was nog uitgegaan van het hogere inningspercentage.
De overige personele baten zijn in de begroting 2017 te laag bepaald. Bij het opstellen van de begroting zijn
veel opbrengsten nog niet bekend. Het hanteren van het voorzichtigheidsprincipe bij het opstellen van de
begroting speelt derhalve een belangrijke rol bij het ontstaan van verschillen tussen gerealiseerde en begrote
overige personele baten.
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De rentebaten zijn gedaald doordat de Rabobank de rentepercentages in 2017 wederom naar beneden heeft
bijgesteld op basis van de ontwikkelingen op de geldmarkt.
Hogere sociale verzekeringspremies en pensioenpremies voor de werkgever hebben in 2017 geleid tot
hogere loonkosten dan begroot. Bij het opstellen van de begroting 2017 waren deze nieuwe
premiepercentages nog niet bekend. Tegenover de hogere loonkosten staat echter eveneens een verhoging
van de rijksbijdragen, welke voortvloeit uit deze gestegen premiepercentages.
De hogere onttrekking aan de personele voorzieningen ten opzichte van de begroting is het gevolg van de
hogere onttrekking aan de voorziening LPB sparen. In 2017 hebben meer medewerkers dan voorzien
aanspraak gemaakt op het inzetten van in voorgaande (school)jaren gespaarde uren.
De werkzaamheden derden omvatten onder andere de kosten van tussentijdse overplaatsingen van leerlingen
naar andere scholen. Deze kosten zijn in 2017 beduidend hoger uitgevallen dan begroot omdat in 2017 meer
gebruik is gemaakt van deze tussentijdse overplaatsingen dan in de begroting was voorzien.
In de begroting 2017 was voor het verkrijgen van de eerste bevoegdheid van medewerkers € 100.000
begroot. Uiteindelijk bleek slechts € 64.806 nodig te zijn om de opleidingen van medewerkers zonder
bevoegdheid te faciliteren. Ook op het gebied van nascholing is substantieel minder uitgegeven dan begroot.
Vacatures bij de scholen van de stichting worden in principe ingevuld door het in dienst nemen van
medewerkers. Voor sommige vakken is het echter moeilijk op deze manier personeel aan te trekken.
Dergelijke vacatures worden in dat geval ingevuld middels het inhuren van personeel via
detacheringsbureaus. De stichting heeft in 2017 noodzakelijkerwijs veel vaker gebruik gemaakt van
detachering dan bij het opstellen van de begroting was verwacht.
In 2017 hoefde voor het eerst in jaren minder te worden bijgedragen aan de collectieve verevening van de
WW-uitkeringen. Werd hiervoor in de begroting 2017 nog € 500.000 opgenomen, de realisatie bedroeg
uiteindelijk € 418.415. Ook ten aanzien van de individuele WW-uitkeringen was er een positief verschil ten
opzichte van de begroting 2017.
In 2017 was voor € 3.370.700 aan investeringen in de begroting opgenomen. Uiteindelijk belopen de
investeringen in 2017 daadwerkelijk € 1.457.862.
In de begroting 2017 was de vervanging van noodlokalen door permanente huisvesting bij Leeuwenhorst
voorzien. Dit bouwproject heeft echter vertraging opgelopen, waardoor de begrote investering van
€ 1.200.000 naar 2018 is doorgeschoven. Verder zijn de in de begroting 2017 voorgenomen investeringen
op het gebied van ICT zijn niet volledig gerealiseerd. De niet gerealiseerde ICT-investeringen (circa
€ 345.000) zijn eveneens doorgeschoven naar 2018.
Doordat het totale investeringsbedrag in 2017 lager is uitgevallen dan begroot en veel investeringen pas in
de tweede helft van 2017 zijn gerealiseerd, zijn de bijbehorende afschrijvingslasten in 2017 beduidend lager
dan begroot.
De dotatie voorziening groot onderhoud was in de begroting 2017 nog gebaseerd op de systematiek dat bij
de KTS de niet bestede doordecentralisatiegelden volledig aan de voorziening groot onderhoud zouden
worden toegevoegd. Deze systematiek is inmiddels gewijzigd. Er kan niet meer worden gedoteerd aan de
voorziening dan het actuele meerjaren onderhoudsplan rechtvaardigt. Daardoor valt de dotatie aan de
voorziening groot onderhoud in 2017 veel lager uit dan begroot.
De hogere kosten van klein onderhoud en exploitatie van gebouwen heeft onder andere te maken met de
nodige herstelkosten voortvloeiend uit de schouwing van de gebouwen in het kader van het opstellen van de
meerjarenonderhoudsplannen (nulbeurten). Dit was in de begroting 2017 niet voorzien.
De kosten van energie en water zijn achteraf bezien te voorzichtig begroot. De voorzichtige inschatting was
ingegeven door onzekerheid over het energieverbruik van het Fioretti College Hillegom, het Paviljoen in Lisse
en het nieuwe bijgebouw van de KTS.
Vanaf september 2017 is de schoonmaak bij het Fioretti College Hillegom en de KTS niet langer uitbesteed.
Bij het opstellen van de begroting 2017 zijn de schoonmaakkosten nog bepaald alsof de schoonmaak het
gehele jaar uitbesteed zou zijn. De achterliggende veronderstelling was dat de switch naar inbesteding
budgetneutraal moest kunnen worden verlopen op grond van eerdere ervaringen bij Leeuwenhorst.
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Uiteindelijk zijn de externe schoonmaakkosten lager uitgevallen dan begroot door een verschuiving van een
deel van deze kosten naar de loonkosten.
De kosten van publiciteit en reclame zijn in 2017 veel hoger dan begroot vanwege de behoefte van
verschillende locaties extra middelen in te zetten om te proberen de instroom van leerlingen op peil te
houden. Daarnaast is in 2017 deelgenomen aan de VO-gids en heeft in 2017 voor het eerst styling van het
bestuursverslag plaatsgevonden. Dit was niet voorzien in de begroting 2017.
In 2017 is het aantal afdrukken en het papierverbruik opvallend sterk afgenomen. In de begroting 2017
waren de kosten van reproductie, inclusief papierverbruik, dan ook veel hoger gecalculeerd. Of dit een
structurele ontwikkeling is, zal in 2018 blijken.
Dat de kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen in 2017 lager zijn uitgevallen dan begroot, komt
enerzijds doordat de kosten van de schoolboekenpakketten iets lager zijn uitgevallen dan begroot, mede
door de teruggang in het aantal leerlingen, en anderzijds doordat de budgettaire ruimte van de vakgroep
budgetten niet volledig is aangesproken.
Met name doordat het aantal deelnemers aan studiereizen, werkweken en internationaliserings-projecten in
werkelijkheid groter was dan in de begroting was verondersteld zijn de deelnemerslasten in 2017 hoger
uitgevallen dan begroot.
Het boekjaar 2017 is afgesloten met een zeer positief resultaat. Hierbij zijn echter wel twee kanttekeningen
te plaatsen.
Ten eerste wordt dit resultaat wordt mede veroorzaakt doordat het aantal leerlingen in het schooljaar
2017/2018 sterker is teruggelopen dan in de begroting 2017 is verondersteld. Werd in de begroting 2017
nog uitgegaan van 5.706 leerlingen per 01-10-2017 (exclusief VAVO-leerlingen en ISK-leerlingen), in
werkelijkheid stonden er op die datum 5.602 leerlingen ingeschreven. De formatie voor het schooljaar
2017/2018 is hierop al aangepast. Er zijn in de maanden augustus tot en met december dus minder
personele kosten gemaakt en dat geldt ook voor bepaalde materiële kosten (bijvoorbeeld schoolboeken). De
rijksbijdragen worden echter pas vanaf januari 2018 naar beneden bijgesteld. Dit betekent dat er gedurende
de laatste vijf maanden van 2017 een financieel voordeel is genoten, maar dat dit voordeel vanaf januari
2018 verdwijnt.
Ten tweede heeft het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek in 2017, zoals hierboven vermeld,
incidentele extra middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen konden pas worden ingezet in het schooljaar
2017/2018. Daardoor is in 2017 een extra bate ontstaan waar nog geen volledige lasten tegenover staan. Die
lasten volgen pas in 2018.
Resultaat 2017 ten opzichte van 2016
Het verschil tussen het resultaat 2017 en 2016 ad € 1.250.039 kan als volgt worden uitgesplitst:
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De onderstaande tabel laat zien welke baten en lasten hieraan het meest hebben bijgedragen:

Verschillen baten en lasten 2017 versus 2016
Effect op
Kosten
resultaat Incidenteel vervanging

Baten / lasten
Baten
Normatieve rijksbijdrage, (niet-)geoormerkte subsidies OCW
Doorbetalingen rijksbijdrage SWV
Doordecentralisatie gemeente Teylingen
Overige bijdragen gemeenten
Deelnemersbijdragen
Ouderbijdragen
Verhuur onroerende zaken
Detachering personeel
Overige personele baten
Vrijval voorziening langdurig zieken
Vrijval voorziening WGA-uitkeringen
Rentebaten
Overig

Baten / lasten
Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Dotatie personele voorzieningen
Onttrekking personele voorzieningen
Werkzaamheden derden
Nascholing
Detachering
Overige personele lasten
Uitkeringen
Afschrijvingskosten
Huur gebouw en/sportterreinen
Dotatie voorziening groot onderhoud
Klein onderhoud en exploitatie gebouw en
Energie en w ater
Schoonmaak
Overige huisvestingslasten
Systeembeheer
Publiciteit en reclame
Reproductie
Overige beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Deelnemerslasten
Overig

2.575.749
1.005.488
24.130
-8.965
110.012
-31.930
9.933
26.977
8.422
30.100
-164.040
-26.750
1.220
3.560.346

ISK

Overig

362.377
22.000

0

7.742
409.215

2.213.372
513.283
24.130
-8.965
92.916
-31.930
9.933
26.977
8.422
0
0
-26.750
-6.522
2.814.866

Effect op
Kosten
resultaat Incidenteel vervanging

ISK

Overig

-164.989
-22.514
-24.858

-533.561
-84.932
-711.496
147.383
102.085
-39.007
-103.424
-491.766
-260.044
119.831
-184.895
44.056
-68.400
-52.446
12.716
845
-6.468
-58.871
-36.432
41.233
-63.008
-31.498
-73.484
21.276
-2.310.307
1.250.039

470.205

17.096

30.100
-164.040

336.265

-237.736
-28.926
-38.510
73.200
60.100

-14.891

-367.784

-10.146
-257.676

-130.836
-33.492
-648.128
74.183
41.985
-39.007
-90.267
-230.571
-221.032
38.025
-178.249
5.553
-68.400
-49.000
9.093
12.243
-6.468
-59.773
-35.481
26.933
-22.381
-22.824
-73.484
31.422
-1.669.956

321.374

-367.784

151.539

1.144.910

-277.550
-39.974
81.638
44.363

-13.157
16.355
962
168
-6.646
-5.860
-3.446
3.623
-11.398
902
-951
-7.031
-16
-8.674

21.331
-40.611

Incidenteel
Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollensteek heeft ervoor gekozen om vanaf 2017 de reserves die
zijn opgebouwd voor de komst van Passend Onderwijs in drie jaar tijd uit te keren aan de scholen die in die
tijd deel uitmaakten van dit samenwerkingsverband. Dit levert in 2017 een extra bate op van € 236.917.
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Daarnaast heeft dit samenwerkingsverband over het kalenderjaar 2016 een positief resultaat gehaald, dat in
2017 is uitgekeerd aan de deelnemende scholen. Dit levert in 2017 een eenmalige bate op van € 233.288.
Deze baten deden zich in 2016 niet voor.
De incidentele vrijval voorziening langdurig zieken is reeds toegelicht bij de analyse van de verschillen tussen
de realisatie en begroting 2017.
In 2016 was sprake van een vrijval van de voorziening WGA-uitkeringen. Deze vrijval was het gevolg van
herkeuring van een aantal voormalig medewerkers. De herkeuring heeft destijds bij twee personen geleid tot
aanpassing van de klasse van arbeidsongeschiktheid met als gevolg enerzijds een verlaging van een WGAuitkering 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. In
2017 hebben herkeuringen niet geleid dat aanpassingen van de klasse van arbeidsongeschiktheid.
In 2017 heeft de werving en selectie plaatsgevonden van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur
van Stichting Fioretti Teylingen. De bijbehorende kosten waren € 39.974 en eenmalig van karakter.
In 2016 is een correctie ad € 32.000 opgenomen inzake de huurlasten over 2015 van een viertal sportzalen
in sportcentrum De Waterkanten in Lisse. Het Fioretti College Lisse beschikt niet over eigen sportzalen en
maakt daarom gebruik van de vier sportzalen van het naast de school gelegen sportcentrum. Voor het
gebruik van deze zalen is een huurvergoeding verschuldigd. Hoewel de vergoeding nog niet definitief is
bepaald, ligt er een principe-afspraak dat de vergoeding voor de vier zalen € 80.000 op jaarbasis zal
bedragen. Omdat in de jaarrekening 2015 nog rekening was gehouden met een lagere huurvergoeding is in
de jaarrekening over 2016 een navordering over 2015 opgenomen ad € 32.000. Hierdoor komen de
huurkosten inzake het gebruik van De Waterkanten in 2017 € 32.000 lager uit dan in 2016.
In de eerste helft van 2016 stonden er nog gehuurde portacabins op het terrein van de KTS waarin de
symbioseleerlingen tijdelijk waren gehuisvest. De portacabins zijn in april 2016 verwijderd van het terrein om
plaats te maken voor het nieuwe bijgebouw van de KTS. Met de huur van deze portacabins was in 2016 een
bedrag gemoeid van € 12.363. Deze kosten deden zich in 2017 niet meer voor.
De post “Reproductie” is reeds toegelicht bij de analyse van de verschillen tussen de realisatie en begroting
2017.
In 2017 zijn onder de post “Overige beheerslasten” de kosten opgenomen met betrekking tot het opstellen
van het strategisch beleidsplan 2016-2020 en het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Duin- en
Bollenstreek. Deze kosten zijn eenmalig van aard.

Toegenomen vervanging
De kosten van vervanging van personeel zijn in 2017 sterk toegenomen ten opzichte van 2016: zowel de
salariskosten van eigen medewerkers als de kosten van detachering zijn gestegen. Slechts een deel van de
toegenomen vervangingskosten is gecompenseerd door toegenomen WAZO- en ZW-uitkeringen.

Internationale Schakelklas
De Internationale Schakelklas is in april 2016 van start gegaan. Daarom zijn de extra opbrengsten en kosten
ten opzichte van 2016 separaat in beeld gebracht. De extra opbrengsten wegen daarbij ruim op tegen de
extra kosten. Met het positieve resultaat van de Internationale Schakelklas kunnen de risico’s worden
afgedekt in het geval de Internationale Schakelklas geconfronteerd wordt met een sterke terugloop van het
aantal leerlingen.

Overige afwijkingen
De afwijkingen van de realisatie 2017 ten opzichte van de realisatie 2016 wordt in belangrijke mate
toegelicht in de jaarrekening 2017 onder de toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten
en lasten (onderdeel A8). Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste verschillen.
De toename van de rijksbijdragen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toename van het aantal leerlingen
tussen 01-10-2015 en 01-10-201 6 en de aanpassing van de vergoedingen per leerling en FTE. Ook de
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subsidie Prestatiebox VO is in 2017 toegenomen door een verhoging van de vergoeding per leerling en de
toename van het aantal leerlingen.
In 2017 zijn meer middelen vanuit het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek en het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 ontvangen dan in 2016. De komst van Passend
Onderwijs heeft geleid tot aanpassing van geldstromen ten opzichte van 2016 en dat heeft geresulteerd in
extra baten. Verder ontvangt de KTS in 2017 € 50.208 hogere baten ten behoeve van de symbiose-leerlingen
ten opzichte van 2016.
De hogere doordecentralisatievergoeding is het gevolg van de toename van het aantal leerlingen dat bij de
KTS onderwijs volgt en van de hogere vergoeding per leerling.
De hogere deelnemersbijdragen kunnen in belangrijke mate worden verklaard door grotere aantallen
deelnemers aan studiereizen, werkweken en internationaliseringsprojecten in 2017.
Daarentegen betaalden minder ouders de vrijwillige ouderbijdrage waardoor deze baten in 2017 lager
uitvielen dan in 2016. In 2016 werd 74% van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangen, in 2017 daalde dit
percentage naar 70%.
De rentebaten zijn gedaald doordat de Rabobank de rentepercentages in 2017 wederom naar beneden heeft
bijgesteld op basis van de ontwikkelingen op de geldmarkt.
De stijging van de pensioenlasten wordt verklaard door een stijging van de pensioenpremies ten opzichte van
2016 en een beperkte stijging van de salarissen. Deze kostenstijging is gecompenseerd door hogere
rijksbijdragen, i.c. een verhoging van de normatieve personele vergoeding.
De post “Detachering” is reeds toegelicht bij de analyse van de verschillen tussen de realisatie en begroting
2017. Datzelfde geldt voor de afschrijvingskosten.
In 2017 is bewust ingezet op meer scholing. De kosten van nascholing zijn daardoor hoger dan in 2016.
De stijging van de overige personele lasten is in belangrijke mate toe te schrijven aan de herverzekering per 1
januari 2017 van het risico op instroom in de WGA en WGA-flex. Voorheen was dit risico niet bij een
verzekeraar ondergebracht. Met deze herverzekering is in 2017 een bedrag gemoeid van € 169.175.
Daarnaast is in 2017 sprake van hogere kosten van de begeleiding van personeel, waaronder begrepen
coaching en counseling, om uitval te voorkomen (+ € 44.735).
De update van de meerjarenonderhoudsplannen voor de verschillende locaties van de stichting, met
uitzondering van het pand van de Internationale Schakelklas, ten behoeve van de begroting 2018 heeft geleid
tot een verhoging van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat
bij de KTS een deel van het groot onderhoud eerder zal worden uitgevoerd op last van de opstalverzekeraar.
Om de voorziening groot onderhoud van de KTS niet tijdelijk negatief te laten worden, wordt gedurende twee
jaren extra gedoteerd. Deze hogere dotatie wordt in de jaren daarna gecompenseerd door lagere dotaties.
De post “Klein onderhoud en exploitatie gebouwen” is reeds toegelicht bij de analyse van de verschillen
tussen de realisatie en begroting 2017.
Vooral de toegenomen licentiekosten leiden tot hogere kosten van systeembeheer in 2017 ten opzichte van
2016. In 2017 is een nieuwe licentie Quarantainenet in gebruik genomen en zijn verschillende licenties
duurder geworden door updates, uitbreidingen en indexatie, zoals Zermelo, Topicus / SOMtoday, AFAS en
RCDevs / tokens. Er is in 2017 ook meer klein ICT-materiaal aangeschaft dan in 2016.
De post “Publiciteit” is reeds toegelicht bij de analyse van de verschillen tussen de realisatie en begroting
2017.
Met name doordat het aantal deelnemers aan studiereizen, werkweken en internationaliserings-projecten in
2017 groter was dan in 2016, zijn de deelnemerslasten in 2017 hoger uitgevallen dan begroot.
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Aantal leerlingen
Het Fioretti College heeft op 1 oktober 2017 2.591 leerlingen (op 1 oktober 2016 2.671 leerlingen), verdeeld
over twee locaties:

Locaties Fioretti College
Fioretti College Hillegom
Fioretti College Lisse

01-10-2017 01-10-2016
1.087
1.140
1.504
1.531
2.591
2.671

Naast bovengenoemde leerlingen staan er per 1 oktober 2017 22 zogenaamde VAVO-leerlingen bij het
Fioretti College ingeschreven (op 1 oktober 2016 28 VAVO-leerlingen). Deze leerlingen staan weliswaar
ingeschreven bij het Fioretti College, maar volgen onderwijs aan een ROC-instelling. Het gaat om de volgende
ROC-instellingen:

ROC
mboRijnland
ROC Nova College

01-10-2017 01-10-2016
14
10
8
18
22
28

Het Teylingen College heeft op 1 oktober 2017 3.110 leerlingen (op 1 oktober 2016 3.184 leerlingen),
verdeeld over drie locaties:

Locaties Teylingen College
01-10-2017 01-10-2016
Duinzigt, Oegstgeest
607
610
KTS, Voorhout
871
852
Leeuwenhorst, Noordwijkerhout
1.533
1.627
ISK, Katwijk
99
95
3.110
3.184
Naast bovengenoemde leerlingen staan er per 1 oktober 2017 19 zogenaamde VAVO-leerlingen bij het
Teylingen College ingeschreven (op 1 oktober 2016 19 VAVO-leerlingen). Deze leerlingen staan weliswaar
ingeschreven bij het Teylingen College, maar volgen onderwijs aan een ROC-instelling. Het gaat om de
volgende ROC-instellingen:

ROC
mboRijnland
ROC Nova College

01-10-2017 01-10-2016
18
18
1
1
19
19

Treasury management
Het treasurystatuut is in 2017 aangepast aan de huidige wet- en regelgeving hieromtrent (“Regeling
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016”).
Tijdelijk overtollige middelen worden niet belegd, maar op deposito of op een spaarrekening bij de bank
gezet. Er zijn geen middelen voor de lange termijn uitgezet.
De liquiditeit van de stichting is goed. Ultimo 2017 bedroeg de current ratio van de stichting 1,44. Een
current ratio groter dan 1 wordt als ruim voldoende gekwalificeerd. De ratio is ten opzichte van 2016 (1,21)
toegenomen.
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Continuïteitsparagraaf
A.
A1.

Gegevensset
Personele bezetting en leerlingenaantallen (stand 31-12, voor de jaren 2018 t/m 2020 zijn
prognoses opgenomen)

De prognoses van de leerlingenaantallen zijn door de VBS opgesteld in november 2016 en voor de
begroting 2018 geactualiseerd op basis van eigen inschattingen. In het schooljaar 2017/2018 is het
aantal leerlingen voor het eerst gedaald ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Het is de
verwachting dat het aantal leerlingen dat onderwijs zal volgen bij de scholen van Stichting Fioretti
Teylingen in de komende jaren verder zal dalen. De formatie zal zich (moeten) meebewegen met
deze verwachte ontwikkeling van de leerlingenaantallen. De huidige leeftijdsopbouw van het
medewerkersbestand en de flexibele schil van tijdelijke contracten dragen echter positief bij aan het
effectueren van een dergelijke aanpassing.
A2.

Meerjarenbegroting
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De algemene reserve muteert met het resultaat van een boekjaar (zie onderstaande staat van baten
en lasten). Daarnaast wordt de vrijval van de bestemmingsreserve publiek aan de algemene reserve
toegevoegd. Een daling van de bestemmingsreserve zorgt voor een toename van de algemene
reserve.
De bestemmingsreserve publiek omvat de reserve uitgestelde bapo, de reserve jonge leerkrachten, de
reserve kwaliteitsimpuls, de reserve nieuwbouw, de reserve doordecentralisatie, de reserve
huisvesting en de herwaarderingsreserve.
Met de reserve uitgestelde bapo zijn de uitgestelde bapo-rechten van personeelsleden gedekt.
Wanneer personeelsleden die uitgestelde bapo-rechten aanspreken, worden de bedragen, nodig voor
het aanstellen van vervangers, aan deze reserve onttrokken.
De reserve jonge leerkrachten is bedoeld om in de komende jaren jonge leerkrachten te behouden
en/of extra jonge leerkrachten aan te trekken. De reserve valt vrij ten gunste van de algemene
reserve in het tempo waarin de scholen een beroep doen op de in december 2013 verstrekte
subsidie.
De reserve kwaliteitsimpuls is gevormd teneinde de scholen in staat te stellen bijzondere extra
investeringen en bestedingen te doen, gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs,
zoals bijvoorbeeld een extra computerlokaal of devices voor docenten waardoor de digitale
ontwikkeling van het onderwijs verder vormgegeven kan worden. De reserve kwaliteitsimpuls valt vrij
ten gunste van de algemene reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt afgeschreven op de
betreffende investeringen dan wel in het tempo waarin de scholen een beroep doen op deze reserve
vanuit de exploitatie.
De reserve nieuwbouw is gevormd om een deel van kosten van (inrichting van de)
nieuwbouwprojecten in Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout te dekken. De vrijval van deze reserve is
gelijk aan de afschrijving op de betreffende investering in (de inrichting van) de nieuwe gebouwen.
De reserve doordecentralisatie heeft betrekking op het Fioretti College Lisse en de KTS. De reserve
doordecentralisatie Lisse is gevormd na het beëindigen van de doordecentralisatie-overeenkomst met
de gemeente Lisse per 1 januari 2008. De reserve bestaat uit niet bestede middelen van
doordecentralisatie en is bedoeld om een deel van de kosten van nieuwbouw van het Fioretti College
Lisse te dekken. De vrijval van deze reserve is gelijk aan de afschrijving op de betreffende investering
in het nieuwe schoolgebouw. Voor de KTS is met ingang van 2016 een soortgelijke
bestemmingsreserve gevormd. De gemeente Teylingen verstrekt doordecentralisatiegelden ten
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behoeve van de KTS. Deze gelden werden tot 2016, na inhouding van verschuldigde OZB, premies
voor de opstalverzekering en huur van het sportveld, gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud.
De voorziening groot onderhoud kan echter nooit groter worden dan het actuele meerjaren
onderhoudsplan vereist. De resterende doordecentralisatiegelden worden daarom in het vervolg
toegevoegd aan de bestemmingsreserve doordecentralisatie KTS teneinde toekomstige nieuwbouw of
renovatie mogelijk te maken. De reserve doordecentralisatie KTS valt vrij ten gunste van de algemene
reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt afgeschreven op de betreffende investeringen in
nieuwbouw en/of renovatie.
Vanaf 2015 is de lumpsum opgehoogd door de overheveling van huisvestingsgelden vanuit het
Gemeentefonds naar het onderwijs. In de betreffende regeling van het Ministerie van OCW is
aangegeven dat het gaat om extra middelen voor het primaire onderwijsproces. Bij de realisatie van
de nieuwe schoolgebouwen van het Fioretti College Hillegom, het Fioretti College Lisse en
Leeuwenhorst heeft de stichting echter substantieel financieel bijgedragen om deze huisvesting
mogelijk te maken. Om ook in de toekomst adequate huisvesting voor de scholen te kunnen
realiseren is in 2015 de bestemmingsreserve huisvesting gevormd. Vanaf 2016 wordt jaarlijks € 50
per leerling toegevoegd aan deze reserve. 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.
De herwaarderingsreserve is in 1998 ontstaan als gevolg van de herwaardering van de ultimo 1997
aanwezige inventaris. De vrijval van deze reserve is gelijk aan de afschrijving op de onderliggende
inventaris.
Aan de voorziening groot onderhoud liggen meerjarenonderhoudsplannen ten grondslag, die in het
eerste kwartaal van 2017 door externe partijen zijn opgesteld. Het management van de 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.
Met de voorziening spaarverlof zijn de berekende verplichtingen inzake het spaarverlof volledig
gedekt.
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 2017 volledig.
De voorziening uitgestelde beloningen is opgenomen om het recht op opgebouwde
jubileumgratificaties, bij een 25-jarig en/of 40-jarig dienstverband, af te dekken. De voorziening
uitgestelde beloningen dekt de berekende verplichting inzake deze personeelsjubilea 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.
Voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten) is Stichting Fioretti Teylingen sinds
1 juli 2007 eigenrisicodrager. Daarnaast is de stichting met ingang van 1 januari 2017 eveneens
eigenrisicodrager voor de WGA-flex. Er is voor gekozen om het totale WGA-risico vanaf 1 januari
2017 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
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afgesloten verzekering. De voorziening WGA-uitkeringen dekt de voor de stichting te verwachten
WGA-uitkeringslasten.
De langlopende schulden betreffen leningen van de gemeenten Hillegom en Lisse in het kader van
gerealiseerde nieuwbouwprojecten. Deze leningen worden in de komende jaren volgens een vooraf
vastgelegd schema afgelost.

In het schooljaar 2016/2017 nam het aantal leerlingen nog toe van 5.677 naar 5.855, maar in het
schooljaar 2017/2018 daalde het aantal leerlingen naar 5.701 en is de verwachting dat deze daling in
de komende jaren zal doorzetten. De terugloop van het aantal leerlingen vertaalt zich in dalende
rijksbijdragen, personeelslasten en materiële lasten zoals leermiddelen. De huisvestingslasten zijn
echter relatief ongevoelig voor een geleidelijke vermindering van het aantal leerlingen.
Het begrote resultaat voor de jaren 2018 tot en met 2020 slaat om van een licht positief resultaat in
2018 naar uiteindelijk een sterk negatief resultaat in 2020. Bestuur en directie van de stichting zullen
dit uiteraard scherp monitoren en met aanvullend beleid komen wanneer bij het opstellen van de
begrotingen 2019 en 2020 de nu berekende resultaten zich daadwerkelijk dreigen te manifesteren.
De Internationale Schakelklas, die sinds april 2016 onder de vlag van Stichting Fioretti Teylingen is
gestart, is succesvol. Het aantal leerlingen dat hier onderwijs is gegroeid, maar fluctueert
voortdurend, hetgeen leidt tot wisselende inkomsten. Ook is de bekostigingssystematiek gewijzigd:
de zogenaamde maatwerkbekostiging heeft plaats gemaakt voor de bekostiging eerste opvang
nieuwkomers. Deze bekostiging wordt per kwartaal verstrekt op basis van de leerlingen die op de
eerste dag van het kwartaal onderwijs volgen bij de Internationale Schakelklas en die voldoen aan de
criteria die van toepassing zijn om voor deze bekostiging in aanmerking te komen. Ondanks de
onzekere baten is het financiële risico van de Internationale Schakelklas beperkt. Bij terugloop van
het aantal leerlingen kunnen detacheringsovereenkomsten van medewerkers worden beëindigd en
kunnen medewerkers met een dienstverband in principe elders binnen de stichting worden ingezet.
Het gebouw waarin de Internationale Schakelklas is gehuisvest dient uiterlijk per 1 augustus 2019 te
zijn verlaten. Inmiddels is zicht op nieuwe huisvesting in de gemeente Lisse. Deze plannen worden de
komende verder uitgewerkt.
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De luchtbehandelingsinstallatie van het hoofdgebouw van het Fioretti College Hillegom werkt nog
steeds niet naar behoren. Het probleem is complex en de geraadpleegde deskundigen hebben geen
eenduidige oplossing kunnen aanreiken. Het is de bedoeling om de problematiek rondom de
luchtbehandelingsinstallatie in 2018 definitief op te lossen.
In 2017 is bij het Paviljoen naast het hoofdgebouw van het Fioretti College Lisse een extra
trappenhuis gerealiseerd. Daardoor beschikt dit gebouw nu over voldoende capaciteit om de
leerlingstromen adequaat te kunnen verwerken tijdens les-wisselingen.
In 2018 zal bij de locatie Leeuwenhorst worden gestart met de bouwactiviteiten om de huidige
noodlokalen te vervangen door permanente huisvesting en de gymvoorzieningen uit te breiden. De
nieuwe huisvesting zal in 2019 in gebruik kunnen worden genomen, waarna de school ruimte kan
bieden aan maximaal 1.450 leerlingen.
Stichting Fioretti Teylingen heeft alleen een doordecentralisatie-overeenkomst met de gemeente
Teylingen. Er bestaan geen concrete plannen om dergelijke overeenkomsten met andere gemeenten
af te sluiten.
In het eerste kwartaal van 2017 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld voor alle
locaties van de stichting, met uitzondering van de Internationale Schakelklas. Deze locatie is in april
2016 na een verbouwing in gebruik genomen en dient binnen 3 jaar weer te zijn verlaten. De plannen
zijn opgesteld door een externe partij en het management van de scholen heeft met de plannen
ingestemd. 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. Bij het opstellen van de begroting worden de plannen met
betrekking tot het begrotingsjaar waar nodig bijgesteld.
Nadat in 2016 een hoogwaardig wifi-netwerk is geïmplementeerd hebben de scholen in 2017 flink
geïnvesteerd in laptopkarren om in de lessen aan de slag te gaan met nieuwe
onderwijsontwikkelingen, zoals gepersonaliseerd leren. Ook in 2018 zullen daartoe nog de nodige
devices worden aangeschaft.
De prognoses van de leerlingaantallen laten zien dat de leerlingenpopulatie in de komende jaren zal
gaan dalen. Deze krimp zal zich ook moeten gaan voordoen in de formatie. Een formatie die kan
worden afgestemd op de omvang en samenstelling van de leerlingenpopulatie is de basis voor een
gezonde financiële situatie. De loonkosten vormen immers de belangrijkste kostenpost voor Stichting
Fioretti Teylingen. De leeftijdsopbouw van het huidige medewerkersbestand en de flexibele schil aan
tijdelijke contracten bieden op dit moment voldoende mogelijkheden om de formatie-inzet te
verlagen bij een dalend aantal leerlingen. Veel lastiger zal het zijn om de materiële uitgaven aan te
passen aan de dalende leerlingaantallen. Het betreft vaak vaste kosten die geen samenhang hebben
met de omvang van de leerlingen-populatie. De stichting staat de komende jaren voor de uitdaging
ook op dit vlak mee te bewegen met de ontwikkeling van het aantal leerlingen.
De komende jaren zal een aanzienlijk aantal oudere medewerkers met pensioen gaan. Voor zover
deze uitstroom de terugloop van het aantal leerlingen overtreft, zal dit leiden tot vacatureruimte voor
nieuwe medewerkers. Om nu geen afscheid te hoeven nemen van talentvolle medewerkers die de
stichting straks mogelijk weer hard nodig heeft, is de stichting voornemens een talentenpool te
starten. Dekking hiervoor wordt gevonden in het verlagen van de kosten van detachering in het kader
van vervangingen. Deze vervangingen worden dan zoveel mogelijk ingevuld door medewerkers uit de
talentenpool totdat voor hen een reguliere functie ter beschikking komt binnen de stichting. Wellicht
is het ook noodzakelijk om hiervoor een beroep te doen op de algemene reserve van de stichting.
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De (geprognosticeerde) kengetallen laten zien dat Stichting Fioretti Teylingen financieel gezond en
stabiel is.
B.

Overige rapportages

B1.

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
Stichting Fioretti Teylingen heeft aandacht voor (het managen van) risico’s waar zij mee
geconfronteerd wordt of kan worden.
Periodiek wordt door derden een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor de scholen van de
stichting opgesteld.
De afdeling bedrijfsvoering heeft zelf in 2015 het risicoanalyserapport uit 2012 van de Rabobank afdeling Corporate Insurance – aangevuld en geactualiseerd. Daarbij zijn diverse risico’s gedefinieerd
en beoordeeld, en is aangegeven welke beheersmaatregelen er mogelijk zijn. De risico’s zijn
onderverdeeld in verzekeringstechnische risico’s, materiële risico’s, personele risico’s en overige
risico’s. In 2018 vindt weer een update van deze risicoanalyse plaats. Expliciet wordt daarin de
frauderisicoanalyse betrokken.
We realiseren ons dat interne risicobeheersing en –controle in belangrijke mate wordt geëffectueerd
door functiescheiding, procedures, werkbeschrijvingen, automatisering van processen, etc. Een
adequate beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle is echter nog niet op
orde. De schriftelijke vastlegging van de belangrijkste bedrijfsprocessen, procedures en interne
controles vragen echter wel om enige uitbreiding van de bedrijfsvoering. Bij het opstellen van het
formatieplan 2017/2018 is rekening gehouden met uitbreiding van de formatie om de vastlegging
daadwerkelijk te faciliteren. Het invullen van de uitbreiding van de formatie is echter nog niet
gerealiseerd. Het is de bedoeling om de beschrijvingen eind 2018 op orde te hebben. Overigens acht
de stichting de praktische toepassing van interne risicobeheersing en de controle daarop belangrijker
dan de schriftelijke vastlegging van het achterliggende systeem.

B2.

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


Ontwikkeling aantal leerlingen



Internationale Schakelklas (huisvesting en exploitatie)



Onderwijsontwikkelingen



Eigenrisicodragerschap ziektevervanging en werkloosheid
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Onzekerheid over de hoogte van de rijksbijdragen



Bedrijfskritische leveranciers



Naleving van aanbestedingsprocedures



Frauderisico

Leerlingenaantal
Na een aantal jaren van gestage groei is het aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij het Fioretti
College en het Teylingen College in het schooljaar 2017/2018 voor het eerst teruggelopen. De
prognoses laten voor de komende jaren een verdere daling van het aantal leerlingen zien. Dit brengt
in eerste instantie vooral een formatief risico met zich mee. In hoeverre kan de formatie
“meekrimpen” met de leerlingendaling? Vooralsnog is binnen de formatie voldoende sprake van
natuurlijk verloop en is er tevens een flexibele schil van voldoende omvang in de vorm van tijdelijke
contracten. Constante monitoring door bestuur en directie is hierbij van groot belang. De sleutel tot
beheersing van dit risico ligt bij het opstellen van de formatie voor een nieuw cursusjaar. Overigens is
er altijd een risico dat er een knelpunt is op vakgroepniveau, zelfs als er binnen de stichting sprake is
van voldoende flexibiliteit. De daling van het aantal leerlingen zet in ieder geval direct de exploitatie
van schoolgebouwen onder druk. Om dit risico te beheersen zullen plannen moeten worden
opgesteld hoe de exploitatielast zo veel mogelijk naar beneden kan worden bijgesteld. Ook dient te
worden geanalyseerd wanneer een gebouw(deel) dient te worden afgestoten dan wel verhuurd aan
externe partijen. Aangezien het economisch claimrecht van de gebouwen bij de gemeenten berust,
dient over het laatste uiteraard overleg met gemeente(n) te zijn.
Internationale Schakelklas
In 2016 is Stichting Fioretti Teylingen gestart met een Internationale Schakelklas. Er is tijdelijk
huisvesting gevonden in een oude basisschool in Katwijk, maar deze dient uiterlijk per 1 augustus
2019 te worden verlaten. Hoewel er inmiddels zicht is op nieuwe huisvesting in de gemeente Lisse,
dienen de plannen de komende tijd eerst verder te worden uitgewerkt. Daarbij dient rekening te
worden gehouden met de moeilijk voorspelbare in- en uitstroom van dit type leerlingen en de actuele
ontwikkelingen ten aanzien van de Internationale Schakelklas in Leiden.
Onderwijsontwikkelingen
Er zijn veel verschillende ontwikkelingen op het snijvlak van ICT en onderwijs. Zo lopen er
verschillende pilotprojecten gericht op het gebruik van laptops, tablets en Chromebooks in de lessen,
bijvoorbeeld in het kader van gepersonaliseerd leren. Deze projecten worden regelmatig geëvalueerd
om de effecten op het onderwijsrendement te kunnen beoordelen. Na afloop van de pilotperiode zal
worden gekeken hoe deze ontwikkelingen schoolbreed kunnen worden ingezet. Aangezien hiermee
veel geld is gemoeid, is het essentieel degelijk onderzoek te doen naar de inzetbaarheid en
bruikbaarheid ervan in het onderwijs teneinde de leerlingen hier zo optimaal mogelijk van te laten
profiteren.
Eigenrisicodragerschap ziektevervanging en werkloosheid
De stichting is eigenrisicodrager ten aanzien van ziektevervanging en werkloosheid. In 2016 en 2017
ligt het ziekteverzuim binnen de stichting op een hoger niveau dat in de eraan voorafgaande jaren.
Dit vertaalt zich in hogere kosten van ziektevervanging alsmede in een hoger niveau van de
voorziening langdurig zieken. De afdeling Personeel & Organisatie ondersteunt het management
actief bij de analyse en terugdringing van het ziekteverzuim. Doelstelling is het ziekteverzuim van de
stichting niet hoger te laten uitkomen dan het gemiddeld percentage in het voortgezet onderwijs.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het “Eigen Regie Model”.
Voor de WW-lasten geldt dat deze voor 25% ten laste van de laatste werkgever komen. Om het
kostenrisico zo laag mogelijk te houden wordt door de stichting gezocht naar herplaatsing van
gewezen werknemers. Om op deze groep grip te houden is met een uitzendorganisatie en een aantal
andere scholenorganisaties een samenwerking aangegaan waarbij de betrokkenen weer naar werk
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worden begeleid. Er wordt geen ondersteuning in individuele trajecten meer geboden omdat dit in
het verleden niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. De overige 75% van de WW-lasten wordt
binnen het voortgezet onderwijs collectief verevend. Aan dit risico is weinig te doen, mede omdat nu
meer en meer krimpregio’s ontstaan. In 2017 zijn zowel de kosten van collectieve verevening als de
individuele WW-lasten afgenomen Voor wat betreft de collectieve verevening is hier sprake van een
breuk met het verleden. In 2016 waren de kosten van collectieve verevening nog fors toegenomen (+
€ 116.414). Het is onzeker hoe de collectieve verevening zich de komende jaren verder zal
ontwikkelen.
Rijksbijdragen
De grootste bron van inkomsten voor de stichting wordt gevormd door de subsidies van het
ministerie van OCW. Bij het opstellen van de begroting is vaak onbekend hoe de rijksbijdragen zich
zullen ontwikkelen. Daarom worden er aannames gedaan over bijvoorbeeld prijscompensatie, de
dekking van toenemende loonkosten en dergelijke. Dit geeft onzekerheid bij het nemen van
beleidsbeslissingen. Wanneer de realisatie in belangrijke mate afwijkt van de aannames kan
aanpassing van plannen gedurende het jaar noodzakelijk zijn.
Hoewel het al een tijdje stil is rond de vereenvoudiging van de bekostiging, is deze niet van de baan.
Wanneer de bekostigingssystematiek zal wijzigen is op dit moment onduidelijk, maar een eerste
voorlopige berekening van de financiële gevolgen toont een daling van de rijksbijdragen met bijna 1%
(circa € 400.000). Een exacte uitwerking is echter nog niet beschikbaar. Zodra inhoudelijk meer
duidelijk is over de nieuwe bekostigingssystematiek zullen de financiële consequenties ervan worden
doorgerekend en zal de stichting, indien noodzakelijk, haar exploitatie hier op (moeten) aanpassen.
De materiële bekostiging binnen het voortgezet onderwijs is grotendeels gebaseerd op oude
formules en aannames van herinvesteringen. De scholen komen met de materiële bekostiging al vele
jaren niet uit, maar kunnen dit nu nog opvangen met de personele bekostiging. Met name de
ontwikkelingen op het gebied van ICT, zoals digitale schoolborden in plaats van krijtjesborden en de
introductie van mobiele devices voor leerlingen en medewerkers, worden niet of slechts beperkt
vertaald in extra bekostiging. Verder worden schoolgebouwen veel meer dan in het verleden voorzien
van allerhande installaties en apparatuur om de veiligheid en het comfort op een acceptabel niveau te
krijgen en te houden. Ook dit heeft niet geleid tot extra bekostiging. Het risico van achterblijvende
bekostiging is echter niet eenvoudig te ondervangen. Uitgangspunt is dat de stichting steeds streeft
naar een sluitende begroting.
De afgelopen jaren is ook de balans tussen werkelijke personele kosten en bekostiging aan het
veranderen. Diverse maatregelen in de kostensfeer (bijvoorbeeld een stijging van de pensioenpremies
toen de dekkingsgraad onvoldoende bleek) werden niet of onvoldoende (structureel) gecompenseerd
door het Rijk. Het gevolg hiervan is dat de exploitatie verder onder druk is komen te staan. Dit wordt
ondervangen door de personele uitgaven te verlagen, bijvoorbeeld door grotere klassen te formeren
of door aanpassing van de lessentabel.
Bedrijfskritische leveranciers
Een aantal leveranciers is bedrijfskritisch voor de stichting zoals de externe ondersteuners van de
ICT, de leverancier van het leerlingenadministratiepakket en de leverancier van de ERP-software. De
stichting loopt altijd het risico dat een bedrijfskritische leverancier problemen krijgt. Vooraf kan de
stichting zich hiertegen niet heel sterk wapenen. Voor alle leveranciers zijn overigens wel
alternatieven. In de tussentijd kan er tijdelijk een probleem zijn.
Naleving van aanbestedingsprocedures
De stichting werkt met een Europese aanbestedingskalender. Er is echter behoefte aan een periodieke
spendanalyse, waarbij een check plaatsvindt op kostenniveau. Een goede en juiste aanbesteding
vereist ook duidelijke interne communicatie over aanbestedingsplicht zodat binnen de scholen ook
voldoende besef bestaat van de urgentie hiervan.
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Frauderisico
Binnen de stichting is er ook aandacht voor frauderisico. Fraude kan zich op verschillende manieren
manifesteren en het risico op fraude kan nooit geheel worden uitgebannen. Maar het frauderisico
wordt wel voor een groot deel beperkt door de volgende genomen maatregelen:


Functiescheiding op verschillende terreinen
Binnen de administratie (financiën, personeel) zijn de registrerende en de beherende functies
gescheiden.
Betalingen kunnen slechts door enkele hiervoor geautoriseerde personen gereed worden
gemaakt. De fiattering vindt vervolgens plaats door twee andere personen.
Controle op levering van goederen en dienstverlening door parafering van zowel de
ontvanger als de budgetverantwoordelijke.



Toegang tot diverse systemen is afgeschermd door een rechtenstructuur. Dit geldt voor zowel
het netwerk zelf als voor de gebruikte applicaties, zoals de leerlingenadministratie.



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

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

Rapportage Raad van Toezicht
In het jaar 2017 heeft de Raad van Toezicht (RvT) vijf keer vergaderd. Daarnaast was er het jaarlijkse
overleg met de GMR en het directieteam. In het vervolg wordt een beknopte weergave gegeven van
hetgeen besproken is.
Aanstelling nieuwe voorzitter College van Bestuur
Nadat Chris Kool had aangekondigd dat hij met ingang van het schooljaar 2017/2018 met pensioen
zou gaan, heeft de RvT voor de werving & selectie van zijn opvolger een sollicitatieprocedure gestart.
Daarbij is de ondersteuning ingeroepen van BeteoR, een adviesorganisatie met een specialisatie op
het gebied van het onderwijs. De sollicitatieprocedure is gevoerd door de
Benoemingsadviescommissie (BAC), waarin de Raad, de GMR, het Management Team en de Afdeling
Bedrijfsvoering vertegenwoordigd waren. Het was een intensieve procedure die uiteindelijk is
afgerond met de benoeming van Kees Vreugdenhil, die op 1 augustus 2017 officieel als voorzitter
van het College van Bestuur bij de stichting in dienst is getreden.
Op zijn verzoek heeft het afscheid van Chris Kool in kleine kring plaatsgevonden. Hem zijn veel
dankbetuigingen ten deel gevallen voor zijn inzet voor de organisatie en de wijze waarop hij leiding
gaf aan de stichting.
Financiën
De RvT heeft in 2017 reglementen vastgesteld voor de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De eerst genoemde commissie heeft bij de behandeling van de jaarrekening 2016 met de
accountants van Deloitte uitvoerig gesproken over de door hun in 2015 gedane aanbevelingen.
Thema’s die daarbij aan de orde kwamen hadden betrekking op de risico’s van een mogelijk
teruglopend leerlingenaantal, het opstellen van een risicoanalyse in relatie met het
weerstandsvermogen van de organisatie en de te volgen aanbestedingsprocedures. Tevens heeft de
auditcommissie verzocht om een investeringskader vast te stellen. De jaarrekening is vervolgens
uitgebreid behandeld en goedgekeurd door de voltallige RvT in haar vergadering van juni 2017.
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In de vergadering van december is de begroting voor 2018 aan de orde geweest. Ook daarbij is
aandacht gevraagd voor de consequenties van een daling van het aantal leerlingen. Daarnaast heeft
de RvT gevraagd naar de ontwikkelingen op het gebied van ICT. Het daarvoor beschikbare
investeringsbudget wordt niet volledig benut. Het traject behoeft verbetering en in 2018 zullen
daarvoor voorstellen worden gepresenteerd. Een groot aantal andere vragen is naar tevredenheid
beantwoord en de begroting voor 2018 is geaccordeerd.
Personeelszaken
Er is een nieuw Sociaal Statuut opgesteld naar aanleiding van een aantal wijzigingen die in de cao
waren doorgevoerd. De RvT heeft na een inhoudelijke toelichting het tekstvoorstel goedgekeurd.
Daarnaast heeft de RvT zich laten voorlichten over het protocol omgangsvormen, het privacy
reglement, het verzuimprotocol, het personeelsbeleid en de laatste ontwikkelingen met betrekking
tot het Lerarenregister. In een vergadering is in aanwezigheid van het Hoofd P&O, langer stilgestaan
bij de achtergronden van het ziekteverzuim, in het bijzonder bij het relatief hoge percentage op de
scholen in Hillegom en Lisse. Het hoofd P&O heeft de leden van de RvT geïnformeerd over de werking
van het Arbobeleidsplan, het overzicht van bevoegdheden van het onderwijzend personeel, incl. de
opleidingsmogelijkheden, het professionaliseringsplan, de werkdruk, het functiebouwwerk en de
wijze waarop jonge docenten worden begeleid.
Huisvesting
Voor de locatie Leeuwenhorst liggen uitbreidingsplannen klaar. De RvT heeft aandacht gevraagd voor
de mogelijke effecten van een verwachte daling van het aantal leerlingen op de omvang van de
benodigde capaciteit. Aanvankelijk is de verwachting uitgesproken dat met de bouw in 2018 kan
worden gestart. Lopende het jaar ontstonden er nieuwe discussiepunten: de gemeente
Noordwijkerhout legt de risico’s van de ontsluiting van het terrein en de mogelijke aanspraken op
planschade bij de stichting neer. De RvT vindt dat onterecht en in het licht hiervan is oplettendheid
geboden bij het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst. Nadat de raad eerder al had
ingestemd met het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage in de nieuwbouw van 1,2 miljoen
euro is ook ingestemd met een extra bijdrage van 0,25 miljoen euro voor de aanleg van een
fietsenstalling op Leeuwenhorst.
Onderwijs
De RvT laat zich jaarlijks door een directeur/rector van een tot de stichting behorende scholen - bij
voorkeur op locatie - voorlichten over de werkwijze van de school en de manier waarop het geboden
onderwijs en de onderwijsmethodiek aansluit bij de behoefte c.q. vraag van de leerlingen. In
december is daarvoor een bezoek gebracht aan het Teylingen College Duinzigt, waar de RvT gastvrij
werd ontvangen door de directeur, Jan van de Meerendonk.
In verschillende vergaderingen is gesproken over passend onderwijs, de kwaliteit van het onderwijs in
relatie tot de richtlijnen van de Onderwijsinspectie, sociale veiligheid en de tevredenheidonderzoeken
die jaarlijks onder leerlingen en ouders worden uitgezet.
Overige zaken
o

De RvT heeft kennisgenomen en ingestemd met het voornemen van de heer Vreugdenhil om het
bestuurssecretariaat te verplaatsen van Hillegom naar Voorhout (KTS). Het zal worden
ondergebracht bij de daar reeds bestaande afdeling Bedrijfsvoering, waarmee mogelijk ook
belangrijke efficiencyvoordelen zijn te behalen.
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o

Mede als gevolg van de tijdrovende sollicitatieprocedure voor de voorzitter van het CvB is de
zelfevaluatie van de RvT doorgeschoven naar 2018.

o

De gesprekken met de GMR en het Directieteam vonden in een prettige sfeer plaats. Er is terugen vooruitgeblikt in relatie tot de ambities en doelstellingen van de stichting en de daartoe
behorende scholen.

De leden van de RvT spreken hun dank en waardering uit voor de ondersteuning die zij vanuit de
organisatie krijgen om hun toezichthoudende taken optimaal te kunnen vervullen. Een bijzonder
woord van dank is gericht aan Marina Seerden voor de verslaglegging en de secretariële
ondersteuning en aan Marko de Haas in zijn rol als controller.
Henk Westerhof, Voorzitter
Overzicht leden Raad van Toezicht in 2017
Naam

Functie

Commissie

Nevenfunctie

Datum
benoeming

Dhr. M. Bogerd

Lid RvT

Auditcommissie



Directeur/bestuurder Habeko Wonen;

Nov. 2011.



Penningmeester Directeurenkring

2e termijn

kleine corporaties Zuid-Holland

m.i.v.

Voorzitter VVE Pr. Amaliastraat te

Nov. 2015



Benthuizen;


Voorzitter VVE ’t Regthuys te
Hazerswoude-Dorp;



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

Dhr. P. Bronstring

Vice

Remuneratie-

Voorzitter

commissie



Penningmeester HRW



lid college van bestuur Jong Leren,

Nov. 2011.

stichting voor confessioneel

2e termijn

basisonderwijs;

m.i.v.

lid bestuur stichting

Nov. 2015

RvT


onderwijsverzamelgebouw De Golf;


lid raad van toezicht stichting brede
scholen Haarlemmermeer.

Mevr. K.

Lid RvT

Senior adviseur bedrijfsvoering bij de Dienst

Grootendorst

Maart 2015

Uitvoering Onderwijs van het ministerie van
OCW.

De heer R.

Lid RvT

Manager Servicepunt Werk Duin- en Bollen-

Oomen

Jan. 2017

streek
Trainer/coach (vrijwillig en zonder bezoldiging)
bij JINC Amsterdam.

Dhr. H. Westerhof

Voorzitter

Auditcommissie en

RvT

remuneratiecommissie





Voorzitter van het Algemeen en

Nov. 2011.

Dagelijks Bestuur Anthos;

2e termijn

Voorzitter van het Bestuur

m.i.v.

Bloembollen van Anthos;

Nov. 2015

Voorzitter van het Bestuur
Boomkwekerijproducten Anthos.



Voorzitter van de Stichting iBulb;
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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.
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Hoofdstuk 4

Organisatie

§ 4.1 Organisatiegegevens
Samenstelling Raad van Toezicht:
De heer P. Bronstring
De heer M. Bogerd
De heer R. Oomen
Mevrouw K. Grootendorst
De heer H. Westerhof (voorzitter)

Samenstelling bestuur
De heer C. Kool (tot 31 juli 2017)

algemeen directeur/bestuurder

De heer C.H.P. Vreugdenhil
(per 1 augustus 2017)

Voorzitter College van Bestuur

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

directeur Teylingen College Duinzigt

De heer H. Wilmink (tot 30 november 2017) directeur kwaliteitszorg en professionalisering
Stichting Fioretti Teylingen

§ 4.2 Kerngegevens
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Fioretti Teylingen is het bevoegd gezag van het Teylingen College en
het Fioretti College.
Het adres van het secretariaat van het bestuur is:
Stichting Fioretti Teylingen
T.a.v. bestuurssecretariaat
Postbus 200
2215 ZL VOORHOUT
Bezoekadres: Van den Endelaan 5a, 2182 ES Hillegom
Telefoon: 0252 – 433491
Email: secretariaat@Stichtingfiorettiteylingen.nl
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§ 4.3

Scholen

Fioretti College
Fioretti College Lisse
Schooltype: gymnasium, atheneum, havo en mavo
Sportlaan 3
2161 VA LISSE

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

Teylingen College
KTS
Schooltype: Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en Technomavo.
Vakcollege voor HBR ( Horeca, bakkerij en recreatie), PIE, voorheen metaal-elektro
(Produceren, installeren en energie) en BWI ( Bouwen, wonen en interieur).
Leidsevaart 4
2215 RE VOORHOUT

ISK (Internationale Schakelklas)
De ISK is voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die woonachtig zijn in de Duin- en Bollenstreek. Deze
leerlingen zijn korter dan 2 jaar in Nederland en zij spreken de Nederlandse taal niet of onvoldoende om in te
kunnen stromen in één van de scholen uit het Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek.
Nolensstraat 1
2221 CE KATWIJK aan ZEE

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

Leeuwenhorst
Schooltype: mavo, havo, atheneum en gymnasium
Langelaan 1
2211 XT NOORDWIJKERHOUT
Postadres voor alle scholen: Postbus 200, 2215 ZL VOORHOUT
Grondslag: Rooms-katholiek
Brinnummers:
00UZ (Fioretticollege) – website: www.fioretti.nl
02KB (Teylingen College) – website: www.teylingen-college.nl
Inschrijfnummer KvK 41198151.
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Jaarrekening 2017 Stichting Fioretti Teylingen

A1

Grondslagen voor de jaarrekening

1

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

2

Grondslagen voor de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met
inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat Stichting Fioretti Teylingen
zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat schattingen worden gemaakt die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Er zijn in 2017 geen stelselwijzigingen toegepast. Er is in 2017 ook geen sprake van schattingswijzigingen.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of
invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. De toelichting betreft de aard en de omvang van de transactie en andere informatie
die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

3

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

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen op
basis van de economische levensduur en, indien van toepassing, verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen wordt
niet afgeschreven.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten onder aftrek van lineaire
afschrijvingen op basis van de economische levensduur en, indien van toepassing, verminderd met bijzondere waardeverminderingen.
De drempel voor het activeren van vaste activa bedraagt € 1.250.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
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De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Als de
verwachting over de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd verandert, wordt dit verantwoord als een
schattingswijziging. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.
Stichting Fioretti Teylingen houdt vanaf 2004 de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages aan:
• Gebouwen / verbouwingen: 2% tot 10%
• Meubilair en inrichting: 10%
• Machines en installaties: 10%
• Audiovisuele middelen: 20%
• Hard- en software: 25%
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De dotatie aan
deze voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

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

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

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

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

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

Reserve kwaliteitsimpuls
De reserve kwaliteitsimpuls is gevormd teneinde de scholen in staat te stellen bijzondere extra investeringen en bestedingen te doen
gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zoals bijvoorbeeld een extra computerlokaal of devices voor docenten
waardoor de digitale ontwikkeling van het onderwijs verder vormgegeven kan worden. De reserve valt vrij ten gunste van de algemene
reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt afgeschreven op de betreffende investeringen dan wel in het tempo waarin de scholen een
beroep doen op deze reserve vanuit de exploitatie.

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

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

Reserve nieuwbouw Leeuwenhorst
De reserve nieuwbouw Leeuwenhorst is in 2004 gevormd teneinde de nieuwbouw van Leeuwenhorst te realiseren. Het nieuwe
schoolgebouw is in 2006 in gebruik genomen. De reserve nieuwbouw Leeuwenhorst valt vrij ten gunste van de algemene reserve,
waarbij de vrijval gelijk is aan de afschrijving op de betreffende investering in het nieuwe gebouw.
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Reserve doordecentralisatie Lisse
In het kader van de doordecentralisatie met de gemeente Lisse is een bestemmingsreserve opgenomen. De doordecentralisatieovereenkomst is per 1 januari 2008 beëindigd. De betreffende reserve zal worden ingezet ten behoeve van de gerealiseerde nieuwbouw
van het Fioretti College Lisse.

Reserve doordecentralisatie KTS
De KTS heeft een doordecentralisatie-overeenkomst gesloten met de gemeente Teylingen. De door de gemeente verstrekte
doordecentralisatiegelden worden, na inhouding van verschuldigde OZB, premies voor de opstalverzekering en huur van het sportveld,
gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud kan echter nooit groter worden dan het actuele
meerjarenonderhoudsplan vereist. De resterende doordecentralisatiegelden worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve
doordecentralisatie KTS teneinde toekomstige nieuwbouw of renovatie mogelijk te maken.

Reserve huisvesting
Vanaf 2015 is de lumpsum opgehoogd door de overheveling van huisvestingsgelden vanuit het Gemeentefonds naar het onderwijs. Om
adequate huisvesting voor de scholen te realiseren is een 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.
De herwaarderingsreserve is in 1998 ontstaan als gevolg van de herwaardering van de ultimo 1997 aanwezige inventaris en valt vrij ten
gunste van de algemene reserve, waarbij de vrijval gelijk is aan de afschrijving op de betreffende inventaris.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.
Onder de voorzieningen zijn thans opgenomen de onderhoudsvoorziening, de voorziening spaarverlof, de voorziening LPB sparen, de
voorziening uitgestelde beloningen en de voorziening langdurig zieken.
De onderhoudsvoorziening is bedoeld om de kosten van gepland meerjaren groot onderhoud te dekken. De kosten van periodiek groot
onderhoud worden daardoor gelijkmatig verdeeld over een aantal boekjaren. Aan de onderhoudsvoorziening liggen actuele
meerjarenonderhoudsplannen uit 2017 ten grondslag. Voor de KTS is het plan opgesteld door KW Bouwkundig Bureau, voor alle andere
locaties door de Versluis Groep.
De voorziening spaarverlof is bedoeld om het recht op niet opgenomen spaarverlof van personeelsleden te dekken.
De voorziening LPB sparen is gevormd ter dekking van de gespaarde klokuren van het individueel basisbudget uit hoofde van het
levensfasebewust personeelsbeleid. Door te sparen bouwen werknemers het recht op om de gespaarde uren in de toekomst op te nemen
in de vorm van (doorbetaald) verlof.
De voorziening uitgestelde beloningen is opgenomen om het recht op opgebouwde jubileumgratificaties bij een 25-jarig en/of 40-jarig
dienstverband af te dekken.
De voorziening langdurig zieken dient ter dekking van de personele lasten van medewerkers die langer dan één jaar ziek zijn en bij wie
de kans op herstel gering is. Deze kosten komen voor rekening van Stichting Fioretti Teylingen omdat zij eigenrisicodrager is voor
ziektevervanging.
De voorziening WGA-uitkeringen is gevormd ter dekking van de toekomstige WGA-uitkeringslasten van (ex-)medewerkers die een WGAuitkering ontvangen. Stichting Fioretti Teylingen is eigenrisicodrager voor de WGA. Als een medewerker na 2 jaar ziekte in aanmerking
komt voor een WGA-uitkering is de stichting verplicht om deze uitkering de eerste 10 jaar te betalen. Na 10 jaar neemt UWV deze
verplichting over. Per 1 januari 2017 is opnieuw gekozen voor het eigenrisicodragerschap, nu voor zowel de WGA als de WGA-flex. Dit
risico is per die datum echter herverzekerd. De WGA-uitkeringen van medewerkers die na 1 januari 2017 ziek worden en na 2 jaar in
aanmerking komen voor een dergelijke uitkering worden ten laste van de verzekering gebracht.
Bij de voorziening uitgestelde beloningen is rekening gehouden met een disconteringsvoet van 0,45%.
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Langlopende schulden
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. De leningen worden opgenomen tegen
de geamortiseerde kostprijs van de overeenkomsten. Het aflossingsbedrag van het eerstvolgende jaar na balansdatum wordt onder de
kortlopende schulden opgenomen.

Kortlopende schulden
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet
gesaldeerd met activa. De kortlopende schulden worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, die niet zal afwijken van de
nominale waarde.
Overlopende passiva betreffen vooruitontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van
lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet
bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

4

Bepaling van het saldo van baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar worden in acht
genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdragen OCW
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder
verrekeningsclausule) worden volledig als bate in de staat van baten en lasten verwerkt in het jaar waarop de toekenningen betrekking
hebben. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule
heeft) staan verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het
deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum staan onder de overlopende passiva. Geoormerkte
OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) staan verantwoord ten gunste van de staat van baten en lasten in het jaar ten
laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen staan onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn
nog niet is verlopen. Wanneer de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum worden niet bestede middelen verantwoord onder de
kortlopende schulden.

Overige overheidsbijdragen
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn
gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als
onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Overige baten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit deelnemersbijdragen, ouderbijdragen, verhuur onroerende zaken, detachering en overige baten.
De opbrengst uit het verlenen van diensten worden toegerekend naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de geleverde
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de totaal te realiseren prestaties en diensten.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de economische gebruiksduur van het actief.
Op terreinen wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingspercentages staan vermeld bij de grondslag materiële vaste activa.

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 26 juni 2018
Grondslagen voor de jaarrekening

Pagina 66 van 96

Jaarrekening 2017 Stichting Fioretti Teylingen
Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze
verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
Stichting Fioretti Teylingen heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering.
Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing. Stichting Fioretti Teylingen
betaalt op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling
van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als
personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een
terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.
ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag en tracht ieder jaar het pensioen te verhogen met de gemiddelde
stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Het bestuur van ABP beoordeelt per jaar of het pensioen kan worden
verhoogd. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van ABP. De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP bedroeg ultimo 2017
104,4% (2016: 96,6%).

Financiële baten en lasten

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

5

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties
waarbij geen instroom of uitstroom van liquide middelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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A2

1

Balans per 31 december 2017

0,00

0,00

(na resultaatbestemming)

Activa

31 december 2017
€

31 december 2016
€

8.990.538
5.055.634

8.948.122
5.562.456

Vaste activa
1.2
1.2.1
1.2.2

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

14.046.172
14.046.172

14.510.578
14.510.578

Vlottende activa
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.4
1.5.5
1.5.6

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

1.7

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

88.204
44.850
216.704
443.465
1.852.846

2.646.069

33.178
269
304.260
445.885
1.871.738

2.655.330

8.349.952

7.407.625

10.996.021

10.062.955

25.042.193

24.573.533
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2

Passiva

2.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve

31 december 2017
€

31 december 2016
€

8.318.937
3.425.881
23.309

7.134.922
3.461.665
25.435

Totaal eigen vermogen

11.768.127

2.4
2.4.1
2.4.3

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Personele voorzieningen

2.013.353
2.096.751

2.5
2.5.4

Langlopende schulden
Overige langlopende schulden

1.507.640

2.6
2.6.1
2.6.3
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9

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

323.635
1.081.509
1.701.995
483.362
662.353
3.403.468

Totaal passiva

11.768.127

4.110.104

1.507.640

7.656.322

25.042.193

10.622.022
10.622.022

1.803.032
1.973.197

1.831.275

320.010
972.408
1.734.453
404.703
1.439.838
3.472.595

3.776.229

1.831.275

8.344.007

24.573.533
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A3

Staat van baten en lasten 2017

Realisatie 2017
€
3
3.1
3.2
3.5

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

48.699.060
399.073
3.124.435

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

40.497.334
1.922.268
2.700.972
5.967.067

Saldo baten en lasten
5

Saldo financiële baten en lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Totaal resultaat

52.222.568

51.087.641

Realisatie 2016
€

Begroting 2017
€
46.195.700
410.900
3.637.400

39.292.400
2.098.800
2.744.000
6.138.400

50.244.000

50.273.600

45.117.823
383.908
3.133.741

38.642.403
1.737.373
2.629.517
5.768.041

48.635.472

48.777.334

1.134.927

-29.600

-141.862

11.178

19.900

37.928

1.146.105

-9.700

-103.934

1.146.105

-9.700

-103.934
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A4

Kasstroomoverzicht 2017

0,00

2017
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen (4.2)
Mutaties voorzieningen (2.4)

Mutaties werkkapitaal:

- Vorderingen (1.5)
- Kortlopende schulden (2.6)

1.922.268
333.875

9.261
-687.685

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie overige langlopende schulden (2.5)

11.178
0

Eindstand liquide middelen

-678.424

1.737.373
338.758

-305.104
348.017

11.178

-1.457.862

-323.635

-1.457.862

-323.635

37.928
0

42.913

37.928
2.015.110

-4.626.332

-320.010

942.327

7.407.625
942.327

2.076.131

1.977.182

2.723.824

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen (1.7)
Mutatie liquide middelen

2.256.143

-141.862

2.712.646

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

2016
€
1.134.927

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten (5.1)
Rentelasten (5.2)

0,00

-4.626.332

-320.010
-2.931.232

10.338.857
-2.931.232
8.349.952

7.407.625
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A5

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1

Activa
Vaste activa

1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.2

Materiële vaste activa
Verkrijgingsprijs (vervaardigingsprijs)
t/m 2016

Waardeverminderingen
en afschrijvingen t/m
2016

Boekwaarde
31-12-2016

Investeringen
2017

Desinvesteringen
2017

Afschrijvingen
2017

Boekwaarde
31-12-2017

Gehanteerd
afschrijvingspercentage

€

€

€

€

€

€

€

%

Gebouwen en terreinen
Gebouwen
10.425.618
Terreinen
253.740

1.731.236
0

8.694.382
253.740

376.602
0

0
0

334.186
0

8.736.798
253.740

10.679.358

1.731.236

8.948.122

376.602

0

334.186

8.990.538

Inventaris en
apparatuur

12.082.767

6.520.311

5.562.456

1.081.260

0

1.588.082

5.055.634

Totaal

22.762.125

8.251.547

14.510.578

1.457.862

0

1.922.268

14.046.172

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

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

2-10%
0,00%

5-25%

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

Het Fioretti College Lisse heeft in 2017 een extra trappenhuis aan de buitenzijde van het Paviljoen gerealiseerd. Dit extra trappenhuis
vergde een bouwkundige investering van € 215.401.
De overige bouwkundige investeringen zijn kleiner van aard en opgesomd bij 1.2.1.1 op bladzijde 12.
Voor zover er door Stichting Fioretti Teylingen in voorgaande jaren financieel is bijgedragen aan de realisatie van diverse nieuwe
schoolgebouwen is deze bijdrage geactiveerd.
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.
Het gebouw van de KTS in Voorhout is verzekerd door Stichting Fioretti Teylingen zelf. De overige gebouwen zijn verzekerd door de
betreffende gemeenten.
De investeringen in 2017 in inventaris en apparatuur hebben voor een belangrijk deel betrekking op ICT (€ 735.365) en de inrichting
van vaklokalen (€ 131.695). Op ICT-gebied is er in 2017 vooral geïnvesteerd in laptopkarren en bijbehorende 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.
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1.2.1.1

Het totaal in gebouwen geïnvesteerde bedrag ad € 376.602 bestaat uit:
Hillegom
45.690 Verbouwing computerlokaal
Hillegom
37.653 Bouwkundige aanpassing forum
Hillegom
14.830 Scheidingswand lokalen
Hillegom
1.736 Wijziging opstelling trap
Lisse
215.401 Trappenhuis buitenzijde Paviljoen
KTS
30.250 Akoestische voorzieningen gymlokalen
Leeuwenhorst
31.042 Bouwkundige aanpassingen lokalen
376.602

1.2.a

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen
Bedrag
€

Peildatum

1.2.a.1

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

17.046.000
14.672.000
2.400.000
6.084.000
8.772.000
5.840.000
1.324.000

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

1.2.a.2

Verzekerde waarde gebouwen
Hillegom
Lisse
Duinzigt
KTS
Leeuwenhorst
ISK

17.666.000
19.849.988
11.805.000
27.552.500
14.869.308
1.953.000

01-01-2017
01-01-2017
01-01-2017
01-01-2018
01-01-2017
01-01-2017

:
:
:
:
:
:

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

Vlottende activa
1.5

Vorderingen

1.5.1
1.5.2
1.5.4

Debiteuren
Ministerie van OCW
Deelnemers/cursisten

1.5.5

Overige vorderingen

Voorschotten personeel
Voorschotten salaris
Levensloopregeling
Fietsplan personeel
Pro memorie
Emballage
Waarborgsommen
Assurantie
Nieuwbouw gemeente Noordwijkerhout
Verbouw gemeente Katwijk
Gemeente Hillegom
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Noordwijkerhout
UWV
Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek
ROSRijnland
Doorberekende personeelskosten
Afrekeningen energiekosten
Bank- en depositorente
Verhuur lokalen/gymzalen
Overig

31-12-2017
€

31-12-2016
€

88.204
44.850
216.704

33.178
269
304.260

1.420
184
12.730
0
43.550
2.878
2.500
14.763
61.083
0
11.134
7.563
703
5.790
114.442
99.812
8.404
27.451
10.837
7.104
11.117

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

443.465

445.885
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31-12-2017
€
1.5.6

Overlopende activa

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

Totaal vorderingen

31-12-2016
€

1.001.171
137.894
1.361
5.129
22.417
196.043
106.112
382.719

1.024.128
208.337
2.175
2.204
2.633
187.971
134.384
309.906

1.852.846

1.871.738

2.646.069

2.655.330

Bij de debiteuren is in 2017 rekening gehouden met een mogelijk oninbaar bedrag ad € 422 (2016: € 669).
De vordering op het Ministerie van OCW ultimo 2017 heeft betrekking op nog te ontvangen bekostiging eerste opvang nieuwkomers.
Ultimo 2016 had de vordering betrekking op onterecht verrekende WW-uitkeringen.
Bij de vordering op deelnemers/cursisten is rekening gehouden met mogelijk oninbare posten ad € 100.896 (2016: € 98.384). Om het
betalen van facturen te stimuleren zal in 2018 een koppeling tussen per mail verstuurde facturen en iDeal gerealiseerd worden.
De post "Pro memorie" bestaat ultimo 2017 voor een aanzienlijk deel uit een vordering op de gemeente Katwijk voor investeringen in
inventaris voor de Internationale Schakelklas (€ 37.366). Ultimo 2016 was dit eveneens het geval (€ 61.975).
De post "Nieuwbouw gemeente Noordwijkerhout" betreft facturen die betrekking hebben op voorbereidende werkzaamheden inzake
de te realiseren permanente uitbreiding van Leeuwenhorst.
De vordering op het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek betreft gelden samenhangend met de agenda Paasend
Onderwijs voor het Fioretti College Lisse over de periode augustus tot en met december 2017.
De vordering op ROSRijnland heeft betrekking op vergoedingen voor opleidingscoördinatoren, schoolopleides en werkplekbegeleiders.
Ultimo 2017 was dit bedrag nog niet ontvangen.
Ultimo 2017 was het bedrag van de betaalde voorschotten inzake gas, elektriciteit en water hoger dan de daadwerkelijke kosten. Eind
2016 waren de betaalde voorschotten juist lager dan de werkelijke kosten.
Alle vorderingen hebben een looptijd van minder dan één jaar.

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

31-12-2017
€

31-12-2016
€

6.045
11.807
87.090
11.526
4.292
5.005
4.091
13.247
14.128
7.979
640.903
24.400
2.500.000
5.000.000

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

8.330.513

7.401.854
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1.7.2

Kasmiddelen

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

Totaal liquide middelen

328
1.095
194
150
89
316
24
17.243

125
2.897
96
150
1.075
1.292
136
0

19.439

5.771

8.349.952

7.407.625

De liquide middelen betreffen de direct opeisbare saldi bij de ING en Rabobank alsmede de kasmiddelen.
Ultimo 2017 beschikt Stichting Fioretti Teylingen over een bedrijfsspaarrekening (€ 5.000.000) en een BedrijfsBonusRekening bij de
Rabobank (€ 2.500.000).
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.

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen
Saldo
31-12-2016

€
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Herwaarderingsreserve
Totaal eigen vermogen

2.1.3

Bestemmingsreserves

Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve

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

Mutaties
Bestemming
Overige
saldo van
mutaties
baten
2017
en lasten
2017

€

Saldo
31-12-2017

€

€

7.134.922
3.461.665
25.435

1.184.015
-35.784
-2.126

0
0
0

8.318.937
3.425.881
23.309

10.622.022

1.146.105

0

11.768.127

482.546
162.556
432.842
196.841
65.567
771.875
513.996
140.619
694.823

-76.446
-27.653
-25.015
-32.807
-21.413
-19.500
-11.014
87.495
90.569

0
0
0
0
0
0
0
0
0

406.100
134.903
407.827
164.034
44.154
752.375
502.982
228.114
785.392

3.461.665

-35.784

0

3.425.881

De algemene reserve wordt gebruikt voor de positieve en negatieve resultaten van het Fioretti College en het Teylingen College.
Verder komt de vrijval van de verschillende bestemmingsreserves ten goede aan de algemene reserve.
Met de reserve uitgestelde bapo zijn de uitgestelde bapo-rechten van personeelsleden gedekt. Het is de verwachting dat nagenoeg
alle personeelsleden de uitgestelde bapo-rechten te zijner tijd zullen aanspreken. De vrijval van de reserve uitgestelde bapo wordt
toegevoegd aan de algemene reserve.
De reserve jonge leerkrachten is bedoeld om in de komende jaren jonge leerkrachten te behouden en/of extra jonge leerkrachten aan
te trekken. De reserve valt vrij ten gunste van de algemene reserve in het tempo waarin de scholen een beroep doen op de in
december 2013 verstrekte subsidie.
De reserve kwaliteitsimpuls is gevormd teneinde de scholen in staat te stellen bijzondere extra investeringen en bestedingen te doen
gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zoals bijvoorbeeld een extra computerlokaal of devices voor docenten
waardoor de digitale ontwikkeling van het onderwijs verder vormgegeven kan worden. De reserve valt vrij ten gunste van de
algemene reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt afgeschreven op de betreffende investeringen dan wel in het tempo waarin de
scholen een beroep doen op deze reserve vanuit de exploitatie.
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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 doordecentralisatie van huisvestingsgelden door de gemeente Lisse. In dat kader is destijds een
bestemmingsreserve gevormd vanuit de niet bestede middelen van doordecentralisatie. De doordecentralisatie-overeenkomst is per
1 januari 2008 beëindigd. De betreffende reserve is ingezet ten behoeve van de gerealiseerde nieuwbouw van het Fioretti College
Lisse. De reserve doordecentralisatie Lisse valt vrij ten gunste van de algemene reserve in hetzelfde tempo als waarin wordt
afgeschreven op de betreffende vaste activa.
Voor de KTS wordt vanaf 2016 een soortgelijke bestemmingsreserve gevormd. De gemeente Teylingen verstrekt doordecentralisatiegelden ten behoeve van de KTS. Deze gelden werden tot 2016, na inhouding van verschuldigde OZB, premies voor de opstalverzekering en huur van het sportveld, gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud kan echter
nooit groter worden dan het actuele 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.

2.4

Voorzieningen

2.4.1

Onderhoudsvoorziening

2.4.3

Personele voorzieningen

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

Totaal voorzieningen

Saldo
31-12-2016

Dotaties
2017

Mutaties
Onttrekkingen
2017

Vrijval
2017

Saldo
31-12-2017

€

€

€

€

€

1.803.032

510.000

299.679

0

2.013.353

368.261
619.290
394.146
320.600
270.900

0
256.149
27.300
168.600
4.700

3.886
84.885
34.024
114.700
65.372

0
0
0
30.100
228

364.375
790.554
387.422
344.400
210.000

1.973.197

456.749

302.867

30.328

2.096.751

3.776.229

966.749

602.546

30.328

4.110.104

Aan de voorziening groot onderhoud liggen meerjarenonderhoudsplannen ten grondslag, die in het eerste kwartaal van 2017 door
externe partijen zijn opgesteld. Het management van de 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 2017 volledig.
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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 2017 volledig. Bij de voorziening uitgestelde beloningen is rekening gehouden met een
disconteringsvoet van 0,45% (2016: 0,40%).
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. Dit risico is niet herverzekerd.
Voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten) is Stichting Fioretti Teylingen sinds 1 juli 2007 eigenrisicodrager.
Daarnaast is de stichting met ingang van 1 januari 2017 eveneens eigenrisicodrager voor de WGA-flex. Er is voor gekozen om het
totale WGA-risico vanaf 1 januari 2017 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 WGA-uitkeringen dekt de voor
de stichting te verwachten WGA-uitkeringslasten per 31 december 2017 volledig.
< 1 jaar
Onderhoudsvoorziening
Voorziening spaarverlof
Voorziening LPB sparen
Voorziening uitgestelde beloningen
Voorziening langdurig zieken
Voorziening WGA-uitkeringen

2.5

2.5.4

Langlopende schulden

Overige langlopende schulden

Gemeente Hillegom
Gemeente Lisse

Naar kortlopende schulden

Totaal langlopende schulden

Lening

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

1.059.024
25.600
0
64.588
236.600
57.100

954.329
150.120
790.554
148.092
107.800
134.800

0
188.655
0
174.742
0
18.100

2.013.353
364.375
790.554
387.422
344.400
210.000

1.442.912

2.285.695

381.497

4.110.104

Bedrag lening
31-12-2016

Aangegane
leningen o/g
2017

Aflossingen
2017

Bedrag lening
31-12-2017

Rente
percentage

€

€

€

€

%

926.285
1.225.000

0
0

145.010
175.000

781.275
1.050.000

2.151.285

0

320.010

1.831.275

320.010

323.635

1.831.275

1.507.640

1.831.275

1.507.640

Resterende
looptijd in
jaren

0,00%
0,00%

5,0
6,0

Met de gemeente Hillegom is overeengekomen dat het Fioretti College Hillegom € 1.313.720 bijdraagt aan de algehele stichtingskosten van het nieuwe schoolgebouw. Dit bedrag wordt verdeeld over een periode van 10 jaar waarbij rekening is gehouden met een
veronderstelde jaarlijkse inflatie van 2,5%. Daardoor betaalt het 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.
< 1 jaar
Gemeente Hillegom
Gemeente Lisse

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

0
0

632.640
700.000

0
175.000

632.640
875.000

0

1.332.640

175.000

1.507.640
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2.6

Kortlopende schulden

2.6.1
2.6.3
2.6.6
2.6.7

Kredietinstellingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen

2.6.8

Overige kortlopende schulden

2.6.9

ROSRijnland
ROSRijnland academische opleidingsschool
Regionaal Platform Rijnstreek
Ons Platform
Federatie VMBO Techniek
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

Overlopende passiva

Vakantie-uitkering personeel
Verlofdagen personeel
Bindingstoelage personeel
Vooruitontvangen subsidies Ministerie van OCW
Vooruitgefactureerde deelnemersbijdragen
ROSRijnland
Sovolho
Vooruitontvangen bedragen

Totaal kortlopende schulden

31-12-2017
€

31-12-2016
€

323.635
1.081.509
1.701.995
483.362

320.010
972.408
1.734.453
404.703

0
0
0
77.447
8.554
4.936
23.860
644
11.369
45.450
14.000
153.131
53.743
0
12.690
2.157
19.569
250
234.553

228.024
274.925
101.422
138.697
0
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

662.353

1.439.838

1.258.482
136.497
118.495
1.234.673
617.147
0
0
38.174

1.243.045
142.853
117.290
1.243.421
627.066
30.610
20.569
47.741

3.403.468

3.472.595

7.656.322

8.344.007

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar.
Het penvoerderschap van ROSRijnland en ROSRijnland academische opleidingsschool is in augustus 2017 overgedragen aan Stichting
Confessioneel Onderwijs Leiden.
Stichting Fioretti Teyliingen was ook penvoerder voor het project Regionaal Platform Rijnstreek. Dit project is eind 2016 beëndigd en
de resterende middelen zijn in 2017 terugbetaald het Ministerie van OCW.
De verschuldigde vakantie-utikering personeel betreft de reservering voor de vakantie-uitkering van het personeel over de maanden
juni tot en met december per ultimo boekjaar. De verplichting inzake de bindingstoelage personeel heeft betrekking op de reservering
voor de bindingstoelage over de maanden september tot en met december per ultimo boekjaar. Deze reserveringen zijn inclusief een
opslag voor werkgeverslasten.
De vooruitontvangen subsidies van Ministerie van OCW bestaan onder andere uit nog niet bestede subsidie lesmateriaal
(€ 1.059.349), nog niet bestede subsidie zij-instromer (€ 31.383), nog niet bestede subsidie studieverlof (€ 46.278) en nog niet
bestede subsidie in het kader van het convenant bestrijding vroegtijdig schoolverlaten (€ 44.762). Deze vooruitontvangen bedragen
zullen worden besteed in 2018. In de jaarrekening 2016 stonden de betreffende subsidies nog gebrubriceerd als kortlopende schuld
onder de post 2.6.4 Ministerie van OCW.
De afname van de vooruitgefactureerde deelnemersbijdragen hangt vooral samen met de terugloop van het aantal leerlingen.
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A6

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De volgende verplichtingen uit hoofde van afgesloten overeenkomsten zijn niet in de balans opgenomen:
Bijdrage sciencevleugel, tot 1 januari 2053; jaarlast € 25.000 (Teylingen College - 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 2022; jaarlast circa € 78.006 (Stichting Fioretti Teylingen).
De overeenkomst met Canon is op 1 september 2017 ingegaan en bevat een optie tot verlenging met 2 maal 1 jaar tot uiterlijk 31
augustus 2024.
< 1 jaar
Bijdrage sciencevleugel
Gebruik glasvezelnetwerk
Print- en kopieervoorzieningen

1 - 5 jaar

> 5 jaar

Totaal

25.000
151.000
78.006

100.000
572.542
286.022

750.000
0
0

875.000
723.542
364.028

254.006

958.564

750.000

1.962.570
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A7

Overzicht verbonden partijen

Overige verbonden partijen (minderheidsdeelneming en geen beslissende zeggenschap)
Naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Stichting Ondersteuning
Voortgezet Onderwijs
in Lisse en Hillegom en
Omgeving

Stichting

Lisse

4

Stichting
Samenwerkingsverband
V(S)O
Duin- en Bollenstreek

Stichting

Katwijk

4

Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs VO
2801

Stichting

Leiden

4

Betekenis code activiteiten:

Code
activiteiten

1
2
3
4

=
=
=
=

contractonderwijs
contractonderzoek
onroerende zaken
overig

Stichting Fioretti Teylingen is vertegenwoordigd in de besturen van Stichting Samenwerkingsverband
V(S)O Duin- en Bollenstreek en Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801, zonder beslissende
zeggenschap.
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A8

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

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen OCW

3.1.1
3.1.2
3.1.3

2017
€

2016

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

42.042.212
133.114
5.065.486
1.458.248

40.112.556
131.277
4.421.230
452.760

Totaal rijksbijdragen OCW

48.699.060

45.117.823

€

De (normatieve) rijksbijdrage OCW in een kalenderjaar wordt mede bepaald door het aantal en soort leerlingen dat ingeschreven staat
op 1 oktober van het hieraan voorafgaande jaar. Doordat het aantal ingeschreven leerlingen op 01-10-2016 hoger lag dan het aantal
leerlingen op 01-10-2015 is de (normatieve) rijksbijdrage OCW in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Daarnaast zijn de tarieven van
de materiële bekostiging en de personele vergoeding per FTE toegenomen. Ook dit draagt bij aan de toename van de (normatieve)
rijksbijdrage OCW. De tarieven van de bekostiging voor de materiële exploitatie zijn in 2017 met 1,47% geïndexeerd ten opzichte van
2016. Voor het onderwijzend personeel steeg de personele vergoeding per FTE met 2,69%, voor de directie en het onderwijsondersteunend personeel met 2,50%. De verhoging van deze GPL is het gevolg van verschillende maatregelen. Zo is de GPL gewijzigd in
verband met compensatie voor contractloonontwikkeling voor primaire arbeidsvoorwaarden, de premiekostenontwikkeling en de
gewijzigde overige sociale werkgeverslasten. Ook werkt de taakstelling in het kader van het Lenteakkoord door. Specifiek voor de
personeelscategorie leraren zijn er daarnaast extra middelen toegevoegd aan de personele bekostiging in het kader van het Convenant
Leerkracht van Nederland. Het betreft hier de extra middelen ten behoeve van de financiering van de afspraken inzake de landelijke
functiemix die in het kalenderjaar 2017 via de reguliere bekostiging worden verstrekt.
Het bedrag van de niet-geoormerkte subsidies OCW is in 2017 sterk toegenomen ten opzichte van 2016. Deze toename wordt vooral
veroorzaakt door de hogere subsidie Prestatiebox VO (+ € 384.862) en de toegenomen bekostiging eerste opvang nieuwkomers
(+ € 216.200). Deze laatste subsidie komt voornamelijk ten goede aan de Internationale Schakelklas in Katwijk. De subsidies functiemix
Randstadregio’s en de bekostiging in het kader van het gratis verstrekken van lesmateriaal zijn in 2017 ook hoger uitgevallen dan in
2016 (respectievelijk + € 20.914 en + € 51.119). De subsidie in het kader van de bestrijding van voortijdig schoolverlaten is in 2017
daarentegen op een lager bedrag uitgekomen (- € 29.140).
De doorbetalingen rijksbijdrage SWV betreffen de bedragen die worden ontvangen van de samenwerkingsverbanden V(S)O Duin- en
Bollenstreek en Passend Onderwijs VO 2801 in het kader van het Passend Onderwijs.
Het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollensteek heeft ervoor gekozen om vanaf 2017 de reserves die zijn opgebouwd voor de
komst van Passend Onderwijs in drie jaar tijd uit te keren aan de scholen die in die tijd deel uitmaakten van dit samenwerkingsverband.
Dit levert in 2017 een extra bate op van € 236.917. Daarnaast heeft dit samenwerkingsverband over het kalenderjaar 2016 een positief
resultaat gehaald, dat in 2017 is uitgekeerd aan de deelnemende scholen. Dit levert in 2017 een eenmalige bate op van € 233.288. De
agenda Passend Onderwijs leidt in 2017 tot € 449.792 extra baten. Verder ontvangt de KTS in 2017 € 50.208 hogere baten ten behoeve
van de symbiose-leerlingen en ontvangt de Internationale Schakelklas voor haar leerlingen € 22.000 extra baten.
Vanuit het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 worden vanaf het schooljaar 2016/2017 baten ontvangen. Hierdoor en
omdat het uitgekeerde bedrag per leerling met ingang van het schooljaar 2017/2018 is verhoogd van € 75 naar € 100 nemen de baten
in 2017 met € 43.183 toe.

3.2
3.2.1

Overige overheidsbijdragen
Gemeentelijke bijdragen

2017
€

2016
€

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

346.647
28.076
0
11.707
6.467
6.176

322.517
28.528
6.469
15.494
4.827
6.073

Totaal overige overheidsbijdragen

399.073

383.908
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Met de gemeente Teylingen is een doordecentralisatie-overeenkomst afgesloten. Op grond van deze overeenkomst is in 2017 een
bedrag ontvangen ad € 346.647 (2016: € 322.517).
Vanaf augustus 2014 beschikt het Fioretti College Hillegom over tijdelijke huisvesting. De 3 extra lokalen zijn noodzakelijk gelet op het
aantal leerlingen dat onderwijs volgt op deze locatie. In overleg met de gemeente Hillegom is de tijdelijke huisvesting destijds 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 indertijd overeengekomen dat de gemeente gedurende 2 schooljaren de helft van de
kosten van deze tijdelijke huisvesting zou betalen (met een maximum van € 9.703 per schooljaar). Vanaf het schooljaar 2016/2017
wordt geen bijdrage meer ontvangen.
De capaciteit van de eigen gymzalen van Leeuwenhorst is te klein in relatie tot het aantal leerlingen. Er wordt daarom regelmatig
gebruik gemaakt van zaalruimte in sportcomplex De Schelft. De huurkosten die dit met zich meebrengt zijn afhankelijk van het aantal
leerllngen en het aantal gegeven lessen, maar 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
3.5.1
3.5.2
3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

Overige baten

2017
€

2016

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

1.219.701
442.589
209.254
217.873
543.728
78.117
30.100
228
7.576
375.269

1.109.689
474.519
199.321
190.896
535.306
76.554
0
164.268
1.034
382.154

Totaal overige baten

3.124.435

3.133.741

52.222.568

48.635.472

Totaal baten

€

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. De totale deelnemersbijdragen zijn in 2017 met € 110.012 toegenomen ten opzichte van 2016. Er is door
meer leerlingen deelgenomen aan studiereizen en werkweken (+ € 59.684), profielklassen / talentklassen (+ € 4.703) en excursies
(+ € 4.434). Ook zijn er meer baten uit hoofde van vakkleding door grote belangstelling voor het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie
op de KTS en doordat bij het Fioretti College Hillegom jasjes voor Zorg en Welzijn nu via de school worden aangeschaft (+ € 9.416).
Bij het Fioretti College Hillegom wordt vanaf het schooljaar 2016/2017 apart een bijdrage gevraagd voor het introductiekamp in
Vogelenzang (+ € 5.408). Vanaf het schooljaar 2017/2018 vraagt deze locatie ook een bijdrage voor projectdagen/sportactiviteiten
(+ € 5.988). De gemiddelde deelnemersbijdrage steeg van € 194 in 2016 naar € 214. Wanneer de studiereizen en internationaliseringsprojecten buiten beschouwing worden gelaten, is de gemiddelde deelnemersbijdrage van € 87 naar € 96 per leerling gestegen.
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 2017 gedaald ten opzichte van
2016, mede veroorzaakt doordat het gemiddelde aantal leerlingen in 2017 licht is afgenomen ten opzichte van 2016. De belangrijkste
oorzaak is echter dat minder ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage hebben overgemaakt. In 2016 werd 74% van de vrijwillige
ouderbijdrage ontvangen, in 2017 daalde dit percentage naar 70%.
De verhuuropbrengsten zijn in 2017 met name toegenomen doordat er meer huurbaten werden ontvangen vanuit de verhuur van de
sportaccommodatie bij het Fioretti College Hillegom (+ € 5.890) en de verhuur van het zwembad bij de KTS (+ € 3.271).
De baten voortvloeiend uit de detachering van personeel zijn in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Hier heeft vooral de nieuwe
detachering van een medewerker voor 0,4 FTE vanaf schooljaar 2017/2018 bij het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek
aan bijgedragen (+ € 12.138).
Bij een drietal medewerkers trad toch binnen twee jaar na de ziekmelding herstel op, waar dit bij het bepalen van de voorziening
langdurig zieken per 31 december 2016 niet was verwacht. Dit leidt tot vrijval van de voorziening langdurig zieken (€ 30.100).
De vrijval van de voorziening WGA-uitkeringen in 2016 is het gevolg van herkeuring van een aantal voormalig medewerkers in dat jaar.
De herkeuring leidde bij twee personen 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
Deloitte Accountants B.V.
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De post "Overige" bestaat voor een belangrijk deel uit de opbrengst van verkochte producten van de winkel en het restaurant van de
KTS (€ 296.620 in 2017 tegenover € 298.584 in 2016). Naast deze lichte daling is de lagere bate in 2017 te verklaren doordat in 2016
een eenmalig bedrag is ontvangen van de gemeente Hillegom ad € 4.906 in het kader van de slotverrekening van het projectresultaat
nieuwbouw Fioretti College Hillegom.

4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.1.1
4.1.2

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

4.1.3
4.1.3.1
4.1.3.2
4.1.3.3

4.1.4

2017
€

2016
€
29.177.044
3.562.612
4.213.071

456.749
-203.471
350.297
532.279
1.546.897
652.721

Uitkeringen
Totaal personele lasten

3.335.472

28.643.483
3.477.680
3.501.575
604.132
-101.386
311.290
428.855
1.055.131
392.677

2.690.699

209.135

328.966

40.497.334

38.642.403

De lonen en salarissen zijn in 2017 gestegen met 1,9% ten opzichte van 2016 (+ € 533.561). De bruto salarissen namen met € 471.133
toe, de vakantie-uitkeringen met € 46.517 en de eindejaarsuitkeringen met € 45.725 (exclusief de uitruil eindejaarsuitkering voor
reiskosten woon-werkverkeer). De ontslagvergoedingen daalden in 2017 met € 44.616 ten opzichte van 2016.
Het gemiddelde aantal FTE nam toe met 1,0% (van 522,04 FTE in 2016 naar 527,24 FTE in 2017). De toename van de lonen en
salarissen is voor het resterende deel toe te schrijven aan een verdere versterking van de functiemix alsmede de tredeverhoging die
per 1 augustus van het kalenderjaar wordt toegepast.
Ook de sociale lasten zijn in 2017 gestegen ten opzichte van 2016. Dit geldt zowel voor de som van premiepercentages als voor de
maximum grondslag per jaar:

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

2017
6,65%
6,66%
0,00%
0,78%
14,09%

2016
6,75%
6,38%
0,13%
0,78%
14,04%

% mutatie

53.701

52.763

1,78%

2017
14,77%
0,28%
0,35%
2,60%
18,00%

2016
12,99%
0,21%
0,35%
2,30%
15,85%

% mutatie

13.150

13.000

1,15%

0,36%

De pensioenpremies zijn in 2017 eveneens aanmerkelijk verhoogd, vergeleken met 2016:

ABP KeuzePensioen - OP/NP %
Anw-compensatie %
ABP ArbeidsOngeschiktheidsPensioen %
Inkoop voorwaardelijk pensioen %
Franchise per jaar

13,56%

Het percentage ABP Keuzepensioen - OP/NP over 2016 betreft overigens een gemiddeld percentage omdat het ABP in april 2016 de
premie voor het ouderdomspensioen had verhoogd met een herstelopslag van 1%-punt. Door de verhoging van de pensioenpremies
zijn de pensioenlasten in 2017 sterk gestegen ten opzichte van 2016 (+ € 711.496). De pensioenlasten zijn ook toegenomen doordat in
2017 meer bruto salarissen zijn betaald.
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De dotatie en onttrekking aan de personele voorzieningen omvat de dotaties en onttrekkingen aan de voorziening LPB sparen, de
voorziening langdurig zieken, de voorziening uitgestelde beloningen, de voorziening WGA-uitkeringen 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 2017 is aan deze voorziening € 256.149 gedoteerd, in 2016 € 276.059.
Daarnaast heeft in 2017 een dotatie aan de voorziening langdurig zieken plaatsgevonden ad € 168.600 op basis van het aantal langdurig
zieken ultimo 2017 bij wie de kans op herstel naar verwachting gering is (2016: € 241.800).
Verder is € 27.300 gedoteerd aan de voorziening uitgestelde beloningen tegenover € 84.612 in 2016. De hogere dotatie in 2016 werd
met name veroorzaakt door de aanzienlijke verlaging van de disconteringsvoet bij de berekening van de vereiste hoogte van deze
voorziening.
De dotatie aan de voorziening WGA-uitkeringen bedroeg in 2017 € 4.700 (2016: € 0).
In 2017 heeft geen dotatie plaatsgevonden aan de voorziening spaarverlof (2016: € 1.661).
De onttrekkingen aan de verschillende voorzieningen worden bepaald door de mate waarin deze voorzieningen worden aangesproken.
Aan de voorziening LPB sparen is in 2017 € 84.885 onttrokken (2016: € 46.786). Deze voorziening bestaat sinds 2014. Medewerkers die
in het verleden uren hebben gespaard, beginnen daar inmiddels steeds meer aanspraak op te maken.
Aan de voorziening langdurig zieken is in 2017 € 114.700 onttrokken (2016: € 54.600) en aan de voorziening spaarverlof € 3.886
(2016: € 0).
De werkzaamheden derden omvatten onder andere de kosten van tussentijdse overplaatsingen van leerlingen naar andere scholen.
Deze kosten zijn in 2017 beduidend hoger uitgevallen dan in 2016 (+ € 20.918). Vanaf 2017 wordt ook gebruik gemaakt van
ondersteuning, middels een Service Level Agreement, van Brite Wireless Expertise Buro (+ € 34.139) ten behoeve van service en
support op het wifi-netwerk.
In de 2017 is er bewust voor gekozen om meer budget voor nascholing vrij te maken ten opzichte van 2016. De hogere kosten van
nascholing in 2017 zijn de vertaling van deze beleidskeuze.
De kosten van detachering zijn in 2017 met 46,6% gestegen ten opzichte van 2016 (+ € 491.776). Ook in 2016 waren de detacheringskosten al fors toegenomen. Het wordt steeds lastiger om personeel te werven voor tekortvakken als wiskunde, natuurkunde,
scheikunde, Engels en Duits. Vaak is het inschakelen van detacheringsbureaus de enige optie om een vacature, regulier of ter
vervanging, ingevuld te krijgen. Deze oplossing is echter aanzienlijk duurder dan het zelf in dienst nemen van personeel.
De overige personele lasten betreffen kosten van dienstreizen, consumptieve verstrekkingen aan het personeel, personeelsactiviteiten,
begeleiding van personeel en werving en selectie van personeel. Deze kosten zijn in 2017 ook fors toegenomen ten opzichte van 2016
(+ € 260.044). De kostenstijging is in belangrijke mate toe te schrijven aan de herverzekering per 1 januari 2017 van het risico op
instroom in de WGA en WGA-flex. Voorheen was dit risico niet bij een verzekeraar ondergebracht. Met deze herverzekering is in 2017
een bedrag gemoeid van € 169.175. De werving en selectie van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur (+ € 39.974)
alsmede de hogere kosten van de begeleiding van personeel, waaronder begrepen coaching en counselling, om uitval te voorkomen
(+ € 44.735) verklaren eveneens de stijging van de overige personele lasten in 2017.
De post "Uitkeringen" is het saldo van betaalde en ontvangen uitkeringen. Ten opzichte van 2016 is een lager bedrag aan WWuitkeringen betaald (- € 38.193). 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 lagere bedrag ad € 38.193 is € 29.849 toe te wijzen aan de kosten van collectieve verevening
en € 8.344 aan de WW-uitkeringen van voormalige medewerkers van de stichting.
In 2017 is verder een veel hoger bedrag aan WAZO-uitkeringen ontvangen (+ € 94.444). Eveneens is een hoger bedrag aan ZWuitkeringen ontvangen (+ € 8.074).

Gemiddeld aantal werknemers

Directie / onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

Aantal FTE

Directie / onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

2017

2016

514,77
149,51

510,35
143,51

664,28

653,86

421,8976
105,3427

420,8364
101,2045

527,2403

522,0409
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Gemiddeld aantal werknemers werkzaam buiten Nederland

Directie / onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

4.2
4.2.2
4.2.3

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7

Afschrijvingen

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2017
€

2016

Gebouwen
Inventaris en apparatuur

334.186
1.588.082

282.987
1.454.386

Totaal afschrijvingen

1.922.268

1.737.373

Huisvestingslasten

2017
€

2016

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

€

€

67.101
224.238
510.000
601.225
604.157
610.491
59.020
24.740

70.942
264.453
441.600
548.779
616.873
609.646
58.952
18.272

2.700.972

2.629.517

De kosten van de gesubsidieerde huur zijn in 2017 licht gedaald ten opzichte van 2016. Er is door Leeuwenhorst in 2017 minder gebruik
gemaakt van sporthal De Schelft dan in 2016 (- € 3.806).
De niet gesubsidieerde huurkosten van gebouwen/terreinen betreffen de kosten van het huren van sportzalen en onderwijsruimten.
Deze huurkosten betreffen ook de huur die aan de gemeente Hillegom moet worden afgedragen voor de in het schoolgebouw van
Fioretti College Hillegom aanwezige ruimten ten behoeve van de balletschool Martha de Rijk en Hillegomse muziekschool. De kale huur
die deze partijen hiervoor in rekening gebracht krijgen, wordt één op één doorgesluisd naar de gemeente Hillegom. Datzelfde geldt voor
het op het terrein aanwezige Voorhuis waar Stichting Fioretti Teylingen zelf huurder van is. De jaarlijkse bijdrage die Leeuwenhorst
betaalt aan de gemeente Noordwijkerhout met betrekking tot de sciencevleugel is eveneens onderdeel van deze post.
Het Fioretti College Lisse beschikt niet over eigen sportzalen en maakt daarom gebruik van een viertal sportzalen van het naast de
school gelegen sportcentrum De Waterkanten. Voor het gebruik van deze zalen is een huurvergoeding verschuldigd. Hoewel de
vergoeding nog niet definitief is bepaald, ligt er een principe-afspraak dat de vergoeding voor de vier zalen € 80.000 op jaarbasis zal
bedragen. Omdat in de jaarrekening 2015 nog rekening was gehouden met een lagere huurvergoeding is in de jaarrekening over 2016
een navordering over 2015 opgenomen ad € 32.000. Hierdoor komen de huurkosten inzake het gebruik van De Waterkanten in 2017
€ 32.000 lager uit dan in 2016.
In de eerste helft van 2016 stonden er nog gehuurde portakabins op het terrein van de KTS waarin de symbioseleerlingen tijdelijk waren
gehuisvest. De portakabins zijn in april verwijderd van het terrein om plaats te maken voor het nieuwe bijgebouw van de KTS. Met de
huur van deze portakabins was in 2016 een bedrag gemoeid van € 12.363. Deze kosten deden zich in 2017 niet meer voor.
Begin 2017 zijn nieuwe meerjarenonderhoudsplannen opgesteld voor alle locaties van de stichting, met uitzondering van de
Internationale Schakelklas. Deze locatie is in april 2016, na een verbouwing, in gebruik genomen en dient uiterlijk in augustus 2019 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. Bij het opstellen van de begroting worden de plannen met betrekking tot het begrotingsjaar waar nodig
bijgesteld. Op basis van de actuele meerjarenonderhoudsplannen valt de dotatie in 2017 substantieel hoger uit dan in 2016.
De kosten van onderhoud aan gebouwen en terreinen zijn in 2017 hoger uitgevallen dan in 2016 (+ € 52.446). Er waren in 2017 de
nodige herstelkosten voortvloeiend uit de schouwing van de gebouwen in het kader van het opstellen van de meerjarenonderhoudsplannen (nulbeurten) en incidentele kosten zoals het herstellen van thermische balans van de Warmte Koude Opslag bij het Fioretti
College Hillegom, verzakte bestrating als gevolg van vorstschade bij de KTS en niet in het onderhoudsplan voorzien schilderwerk bij de
KTS.
De kosten van energie en water zijn in 2017 gedaald ten opzichte van 2016 (- € 12.716). Het tarief voor gas is gedaald, maar het
verbruik is gestegen. Per saldo zijn de kosten met betrekking tot het gasverbruik licht gestegen (+ € 2.770). De kosten van het
elektriciteitsverbruik zijn juist gedaald (- € 16.690), ondanks de hogere tarieven voor elektriciteit. De kosten met betrekking tot het
waterverbruik vallen in 2017 iets hoger uit dan in 2016 (+ € 1.204).
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De schoonmaakkosten betreffen de kosten die externe schoonmaakbedrijven in rekening brengen alsmede de kosten van
schoonmaakartikelen en kwaliteitscontroles. De kosten van eigen schoonmaakpersoneel vallen niet onder de schoonmaakkosten maar
onder de personele lasten. De schoonmaakkosten zijn in 2017 nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2016.
Vanaf september 2017 is de schoonmaak bij het Fioretti College Hillegom en de KTS niet langer uitbesteed. Leeuwenhorst maakt al een
aantal jaren gebruik van eigen schoonmaakpersoneel. Het Fioretti College Lisse en Duinzigt blijven wel gebruik maken van de
dienstverlening van een extern schoonmaakbedrijf. Deze dienstverlening is in 2017 Europees aanbesteed. Het nieuwe schoonmaakcontract valt met name voor Duinzigt aanmerkelijk duurder uit. Daardoor zijn de schoonmaakkosten voor deze locatie in 2017 hoger dan
in 2016. Omdat de Internationale Schakelklas gestart is in april 2016 vallen de schoonmaakkosten met betrekking tot deze locatie in
2017 ook hoger uit dan in 2016. De post schoonmaakkosten van het Fioretti College Hillegom valt door de insourcing in 2017 lager uit.
Dit effect doet zich in 2017 nog niet voor bij de KTS, omdat in augustus 2016 de schoonmaakkosten van de KTS nog zijn toegenomen in
verband met de realisatie van het nieuwe bijgebouw. Op stichtingsniveau middelen de veranderingen van de kosten per locatie elkaar
uit, waardoor de post schoonmaakkosten in 2017 min of meer gelijk is aan het bedrag van 2016.
Specialistische schoonmaakwerkzaamheden als vloerenreiniging en ramen wassen blijven op alle locaties overigens wel uitbesteed.
De overige huisvestingslasten betreffen in hoofdzaak de opstalverzekering van de KTS. In 2017 zijn de gebouwdelen van de KTS door de
verzekeringsmaatschappij opnieuw getaxeerd. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verhoging van de te betalen verzekeringspremie ten
opzichte van 2016.

4.4

Overige instellingslasten

4.4.1

Administratie en beheerslasten

4.4.2

4.4.3

4.4.4

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

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

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

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
Overige

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

Totaal lasten

2017
€
58.546
689.981
55.764
33.443
120.093
140.939
28.074
110.965
45.448
162.870

34.191
30.300
2.532.556
247.656

6.104

20.305
58.866
1.509.085
51.681
30.200

2016
€

1.446.123

2.844.703

6.104

1.670.137

57.563
631.110
61.284
34.653
117.368
104.507
26.724
152.198
57.515
99.862

34.585
37.357
2.526.918
214.345

11.951

22.545
55.367
1.435.601
47.163
39.425

1.342.784

2.813.205

11.951

1.600.101

5.967.067

5.768.041

51.087.641

48.777.334

De kosten van systeembeheer zijn in 2017 hoger dan in 2016 (+ € 58.871). Vooral de kosten van licenties zijn gestegen (+ € 45.006). In
2017 is een nieuwe licentie Quarantainenet in gebruik genomen (€ 21.552) en zijn verschillende licenties duurder geworden door
updates, uitbreidingen en indexatie, zoals Zermelo (+ € 6.283), Topicus / SOMtoday (+ € 5.982), AFAS (+ € 5.296) en RCDevs / tokens
(€ 2.091). Er is in 2017 ook meer klein materiaal aangeschaft dan in 2016 (+ € 10.978).
De kosten van publiciteit en reclame zijn in 2017 veel hoger dan in 2016 (+ € 36.432). Door verschillende locaties zijn extra middelen
ingezet om te proberen de instroom van leerlingen op peil te houden (+ € 23.279). Daarnaast is in 2017 deelgenomen aan de VO-gids
(+ € 5.278) en heeft in 2017 voor het eerst styling van het bestuursverslag plaatsgevonden (+ € 4.231).
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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 2017 € 161.290 en in 2016 € 203.763. De afname van reproductiekosten wordt
enerzijds veroorzaakt doordat de huur van multifunctionals en het onderhoud hierop vanaf september 2016 tot en met juli 2017 zijn
komen te vervallen. In het betreffende contract was vastgelegd dat deze kosten in het laatste contractjaar niet meer betaald hoeven te
worden (- € 28.937). Vanaf augustus 2017 is er een nieuwe leverancier van de multifunctionals (Europees aanbesteed). In 2017 is
daarnaast het aantal afdrukken en het papierverbruik afgenomen ten opzichte van 2016 (- € 20.752). Aan de ouders wordt via de
deelnemerslasten in 2017 nagenoeg hetzelfde bedrag doorberekend als in 2016, dus de lagere kosten van reproductie komen nagenoeg
geheel tot uitdrukking in de post reproductie.
De accountantshonoraria zijn in 2017 substantieel lager dan in 2016. De accountantscontrole over het boekjaar 2016 is gepaard gegaan
met meerwerk (€ 9.731). Deze kosten zijn opgenomen in 2016. Ook leidde in 2016 de aanscherping van het controleprotocol van het
Ministerie van OCW tot hogere accountantskosten (+ € 1.644).
De toename van de overige beheerslasten (+ € 63.008) wordt veroorzaakt door de hogere kosten van externe adviseurs in 2017
(+ € 82.729). In 2017 liepen onder andere verschillende Europese aanbestedingstrajecten, is het strategisch beleidsplan 2016-2020
afgerond, is een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Duin- en Bollenstreek opgesteld en is een onderzoek naar de samenwerking
tussen directie en bedrijfsvoering uitgevoerd. Hier tegenover stonden lagere kosten in het kader van veiligheid en milieu (- € 13.473),
onder andere doordat in 2016 kosten zijn gemaakt in het kader van legionellapreventie.
De kosten van aanschaf van kleine inventaris en reparatie en onderhoud van inventaris zijn in 2017 niet gedaald, maar anders
gerubriceerd. In 2017 zijn de kosten van reparatie en onderhoud van inventaris van vakgroepen ten laste van het vakgroepbudget
gebracht (leermiddelen).
De kosten van materialen en grondstoffen ten behoeve van de winkel en het restaurant van de KTS zijn in 2017 sterk gestegen ten
opzichte van 2016. Dat geldt echter niet voor de opbrengst van de verkochte producten. Hoewel deze baten de kosten van materialen en
grondstoffen in ruime mate dekken, is de marge wel aanzienlijk kleiner geworden.
De stijging van de deelnemerslasten (+ € 73.484) wordt voor het grootste deel veroorzaakt door hogere kosten van de
studiereizen/werkweken (+ € 66.024) en internationaliseringprojecten (+ € 13.766). Hier staan echter ook hogere baten tegenover.

Specificatie accountantshonoraria
2017
€
Controle van de jaarrekening
Andere controlewerkzaamheden
Fiscale adviezen (opgenomen onder overige personeelskosten)
Fiscale adviezen (opgenomen onder overige beheerslasten)

2016
€

42.350
3.098
0
0

53.726
3.789
0
0

45.448

57.515
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WNT-verantwoording 2017 Stichting Fioretti Teylingen
Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Stichting Fioretti
Teylingen. Het voor Stichting Fioretti Teylingen toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2017 € 141.000. Dit geldt naar rato van de duur
en/of omvang van het dienstverband. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Fioretti Teylingen van
toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende
1a. topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
bedragen x € 1

C. Kool

C. Kool

College van Bestuur
01-01/31-07
1,0
Nee
Ja

Docent LB
01-08/31-12
0,3522
Ja
Ja

80.769
10.227
90.996

8.205
1.162
9.367

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

81.896

59.104

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

0
90.996

0
9.367

Overgangsregeling

N.v.t.

01-01/31-12
1,0

N.v.t.

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

139.181
14.989
154.170

C.H.P. Vreugdenhil
College van Bestuur
01-08/31-12
1,0
Nee
Ja
49.939
7.098
57.037

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

59.104

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

0
57.037

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 (in fte)

N.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016
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De heer Kool heeft per 31 juli 2017 zijn werkzaamheden als voorzitter van het College van Bestuur beëindigd. Hij is op 01-08-2018
opgevolgd door de heer C.H.P. Vreugdenhil.
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

H. Westerhof

M. Bogerd

Voorzitter Raad van Toezicht
01-01/31-12

Lid Raad van Toezicht
01-01/31-12

8.250

5.750

21.150

14.100

0
8.250

0
5.750

N.v.t.

N.v.t.

01-01/31-12

01-01/31-12

8.250
0
8.250

5.750
0
5.750

P.G.M. Bronstring

L.J. van Dijk

Lid Raad van Toezicht
01-01/31-12

Lid Raad van Toezicht
N.v.t.

5.750
14.100
0
5.750
N.v.t.
01-01/31-12

01-01/31-12

5.750
0
5.750

5.750
0
5.750

J.C.N. Grootendorst

R.C. Oomen

Lid Raad van Toezicht
01-01/31-12

Lid Raad van Toezicht
01-01/31-12

5.750

5.750

14.100

14.100

0
5.750

0
5.750

N.v.t.

N.v.t.

01-01/31-12

N.v.t.

5.750
0
5.750
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Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband zijn in 2017 en in 2016 niet van
toepassing geweest binnen Stichting Fioretti Teylingen. Datzelfde geldt voor bezoldiging of ontslaguitkeringen van niettopfunctionarissen.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een
bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

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
2) 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).
De criteria kunnen als volgt worden samengevat in tabelvorm, met bijbehorende complexiteitspunten:

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:

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

5.1
5.1.1

Financiële baten
Rentebaten

11.178

5.2
5.2.1

Financiële lasten
Rentelasten

0

Saldo financiële baten en lasten

2017
€

2016
€
11.178

0
11.178

37.928

37.928

0

0
37.928
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Model G verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Toewijzing
kenmerk

Zij-instromer 2011 (02KB)
Zij-instromer 2016 (00UZ)
Zij-instromer 2016 (02KB)
Zij-instromer 2017 (02KB)
Studieverlof 2013 (00UZ)

386552-1
777436-1
778298-1
863737-1
548737-1

Studieverlof 2016 (00UZ)

774995-1
779788-1
785504-1
775176-1
779831-1
852097-1
851962-1
855166-1

Studieverlof 2016 (02KB)
Studieverlof 2017 (00UZ)
Studieverlof 2017 (02KB)

Toewijzing
datum
20-10-2011
20-09-2016
20-10-2016
19-12-2017
20-08-2013
20-09-2013
20-11-2013
20-09-2016
22-11-2016
20-12-2016
20-09-2016
22-11-2016
20-09-2017
20-09-2017
20-10-2017

Prestatie
afgerond?
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee

G2A Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend
Omschrijving

Toewijzing
(kenmerk
en datum)

Bedrag
van de
toewijzing
€

Ontvangen
t/m
2016
€

Lasten
t/m
2016
€

Stand
begin
2017
€

Ontvangst
in
2017
€

Lasten
in
2017
€

Te verrekenen
ultimo
2017
€

Bedrag
van de
toewijzing
€

Ontvangen
t/m
2016
€

Lasten
t/m
2016
€

Stand
begin
2017
€

Ontvangst
in
2017
€

Lasten
in
2017
€

Stand
ultimo
2017
€

Totaal

G2B Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend
Omschrijving

Toewijzing
(kenmerk
en datum)

Saldo nog te
besteden ultimo
2017
€

Totaal
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Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen met belangrijke financiële gevolgen voor de jaarrekening 2017 plaatsgevonden.
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(Voorstel) bestemming van het saldo van baten en lasten

Vooruitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat over 2017 als volgt bestemd en in de jaarrekening
verwerkt:
2017
€
Toegevoegd aan de algemene reserve
Onttrokken aan de reserve uitgestelde bapo
Onttrokken aan de reserve jonge leerkrachten
Onttrokken aan de reserve kwaliteitsimpuls
Onttrokken aan de reserve nieuwbouw Hillegom
Onttrokken aan de reserve nieuwbouw Lisse
Onttrokken aan de reserve nieuwbouw Leeuwenhorst
Onttrokken aan de reserve doordecentralisatie Lisse
Toegevoegd aan de reserve doordecentralisatie KTS
Toegevoegd aan de reserve huisvesting
Onttrokken aan de herwaarderingsreserve

1.184.015
-76.446
-27.653
-25.015
-32.807
-21.413
-19.500
-11.014
87.495
90.569
-2.126
1.146.105

Wij verwijzen hierbij naar punt 2.1.

Voorhout, 26 juni 2018
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Goedkeuring en vaststelling
De jaarrekening 2017 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op haar vergadering d.d. 26 juni 2018

H. Westerhof (voorzitter)

M. Bogerd (lid)

P.G.M. Bronstring (lid)

J.C.N. Grootendorst (lid)

R.C. Oomen (lid)

De jaarrekening 2017 is vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 26 juni 2018

C.H.P. Vreugdenhil (voorzitter College van Bestuur)
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Overige gegevens

B1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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