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1. VOORWOORD

Bavo bedankt!

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Sint Bavo over 2019. De stichting was in 2019

verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan ruim 2.000 leerlingen op 12 scholen voor

primair en speciaal onderwijs in de regio Haarlem en Spaarndam. In dit jaarverslag leggen wij

verantwoording af over de behaalde resultaten op onderwijskundig, financieel en organisatorisch

gebied.

Centraal staat dat onze inzet gericht is op het verzorgen van goed onderwijs aan de kinderen die ons

zijn toevertrouwd. Professionele leerkrachten, leidinggevenden, ondersteunende staf en bestuur:

samen dienen we dat doel.

We kijken tevreden terug naar het jaar 2019. Alle scholen hebben een basisarrangement,

onderwijskwaliteit wordt geborgd en ambities gestimuleerd. Daarop aansluitend zijn wederom

succesvolle acties ondernomen gericht op behoud en ontwikkeling van medewerkers. Verder zijn de

middelen die ons ter beschikking zijn gesteld evenwichtig ingezet voor goed onderwijs.

Onze dank gaat uit naar iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

Het motto “Bavo wil samen ontwikkelen voor blijvend goed onderwijs” werd medio 2017

geformuleerd als antwoord op de “Waarom” vraag in het kader van de ontwikkelingsrichting van

Sint Bavo en van een mogelijke fusie. Samen met stichting Salomo is in 2018 een gedegen

fusieonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat een samengaan voor beide partijen aanmerkelijke

voordelen zal opleveren. In 2019 is dit nader uitgewerkt en is een voorstel tot fusie voorgelegd aan

de Gezamenlijke Medezeggenschapsraden, Gemeenten, Vakbonden, OCW en de NKSR. Alle partijen

hebben positief geadviseerd waarna met ingang van 1 januari 2020 de stichtingen Salomo en Sint

Bavo zijn samengegaan.

Geïnspireerd door de “sustainable development goals” van de United Nations richt de nieuwe

stichting in eerste instantie haar blik op het jaar 2030. In de komende 10 jaar worden 10.000 nieuwe

kinderen aan ons toevertrouwd en in dezelfde periode verlaten 10.000 kinderen, 8 jaar ouder,

vaardiger, aardiger en waardiger, onze scholen. Samen ontwikkelen we bij de kinderen de wijsheid

om hun plaats in de wereld te vinden. Met ruim 800 medewerkers en 31 scholen zijn we trots dat we

dit mogen doen. Die trots komt terug in onze nieuwe naam: TWijs. Tienduizend kinderen

Wereldwijs.

Stichting Sint Bavo zag het licht in 1983. In de 37 jaar dat de Stichting Sint Bavo heeft bestaan

hebben we jaarlijks ongeveer 275 kinderen laten doorstromen naar het voortgezet onderwijs, de

wijde wereld in. Het kan bijna geen toeval zijn dat de nieuwe naam van de Stichting ook de

opbrengst van Sint Bavo in zich heeft. Immers 36 x 275 is ook (ongeveer) 10.000.

Op 11 december 2019 kwamen de directeuren, raad van toezicht en staf bijeen in de Kathedrale

Basiliek Sint Bavo. Daar werd geen punt, maar een uitroepteken achter de Stichting gezet. Diverse

sprekers gaven aan dat Bavo een speciale groep van scholen was met als voornaamste kenmerken:

• Het hart voor onderwijs van alle medewerkers;

• Een hoge onderwijskwaliteit;

• Ambitie en lef;
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• De korte lijnen in de organisatie, met veel aandacht voor de menselijke maat;

• Er “zijn” voor alle kinderen;

• Het omarmen van diversiteit;

• En een unieke kwaliteit die samengevat kan worden onder de noemer VEERKRACHT.

De geschiedenis van Bavo is er mee doordrenkt en het zit ook in veel van de medewerkers. Juist in

tijden van tegenslagen hebben de directeuren, stafleden, leerkrachten, ondersteuners, bestuurders

en raadsleden hun schouders eronder gezet om ervoor te blijven zorgen dat er goed onderwijs

gegeven kon worden aan de kinderen die ons zijn en waren toevertrouwd.

Alle genoemde kwaliteiten zitten in onze mensen en gaan mee naar de nieuwe Stichting.

Bavo bedankt, op naar TWijs!
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2. SAMENVATTING

2.1 Kernactiviteit en belangrijke ontwikkelingen

De kernactiviteit van Stichting Sint Bavo is het aanbieden van onderwijs aan kinderen in de leeftijd

van 4 tot 12 jaar op basisscholen en van 4 tot 18 jaar op de SO/VSO school.

Daarnaast is een belangrijke activiteit het onderwijs aan nieuwkomers op de Internationale Taalklas

Haarlem (ca. 200 leerlingen). Deze voorziening wordt door diverse gemeenten en schoolbesturen in

stand gehouden.

2.2 Doelstellingen

Besturen in de Haarlemse regio ambiëren een niveau van passend onderwijs en duiding van

onderwijsresultaten op de basisschool waardoor leerlingen in het voortgezet onderwijs minder

onvoorziene afstroom laten zien. Dit met de kanttekening dat na het verlaten van het basisonderwijs

kinderen uiteraard ieder een eigen ontwikkeling doormaken in hun eigen context op een voor hen

nieuw schooltype. De regionale schoolbestuurders hebben in het kader van kansengelijkheid

opdracht gegeven tot verder onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de op en afstroom van

leerlingen in het VO.

Uit dit kwantitatief en kwalitatief onderzoek (waarbij ook leerlingen zijn geïnterviewd) kwam naar

voren dat gewichtenleerlingen (leerlingen met laagopgeleide ouders) gemiddeld minder vaak

opstromen, vaker afstromen en vaker doubleren dan niet gewichtenleerlingen (zie ook par. 3.3.2).

2.3 Continuïteit

De inspanningen om de onderwijskwaliteit te borgen zijn gelijk aan die van 2018:

"Voor alle scholen geldt dat de continuïteit van de onderwijskwaliteit gewaarborgd wordt door:

het 2 keer per jaar voeren van bestuursgesprekken over de kwaliteit van het onderwijs en de

ambities van de school. De volgende vijf kwaliteitsvragen staan hierbij centraal: doen we de goede

dingen? Doen we de dingen goed? Hoe weten we dat? Vinden anderen dat ook? Wat doen we met

die wetenschap?;

het gezamenlijk maken van een analyse per school door stafmedewerkers, waarbij risico’s en

kansen worden geformuleerd. Dit ter voorbereiding op de bestuursgesprekken;

het met het gehele team op groeps en schoolniveau analyseren van de resultaten behaald op de

CITO toetsen en sociale veiligheidsbeleving;

het op bestuurs en schoolniveau inrichten van de kwaliteitscyclus, die gekenmerkt wordt door een

PDCA (Plan Do Check Act) structuur."

De continuïteit van de bedrijfsvoering is op orde en wordt doorontwikkeld.

In 2019 is t.b.v. het financieel beheer het programma Capisci verder verkend en is besloten tot

implementatie over te gaan.

Het lage verzuimpercentage van 3,11% draagt belangrijk bij aan de continuïteit van onderwijs en aan

kostenbeheersing.

De continuïteit van de stichting als geheel van onderwijsdoelstellingen en bedrijfsvoering

(waaronder personeelsbeleid, ICT, huisvesting etc.) is gediend door het onderzoek naar fusie met

Stichting Salomo en de resultaten die in dat traject in 2019 zijn behaald: draagvlak voor fusie,

instemmingen vanuit de medezeggenschap, gemeenten, NKSR enz. Zie ook het voorwoord.
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2.4 Risico's, onzekerheden en kansen

Het lerarentekort levert nog steeds een risico op voor de onderwijskwaliteit. In het voorjaar van

2019 kwamen er regelmatig meldingen binnen van de onmogelijkheid een groep onderwijs te

kunnen aanbieden, waarop ouders is verzocht hun kinderen een dag(deel) thuis te houden.

In paragraaf 4.2.4 wordt de positie van A poolers in dit verband belicht.

Terwijl de groei van het inwoneraantal in Haarlem, dus kinderen, zich als een kans voordoet, is het

voor een aantal wijken onzeker waar deze groei zich precies zal realiseren en vertalen naar

woningbouw. In het Strategisch Huisvestingsplan van de Gemeente Haarlem zijn de nieuwbouw

resp. Uitbreiding van de Talenten en de Mgr. Huibersschool opgenomen.

Onduidelijk is nog waar en op welk moment gemeente Haarlem en woningbouwcorporaties

investeringen zullen doen in woningbouw en waar er dientengevolge ook voor de schoolhuisvesting

ruimte komt voor nieuwbouw of aanpassing. Zie ook paragraaf 6.2.
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3 ONDERWIJS

3.1 Professionalisering

3.1.1 Scholing

Intern begeleiders en directieleden zijn uitgebreider geschoold in het werken met referentieniveaus

(rekenen 1F en 1S en taal 1F en 2F). De referentieniveaus horen bij de nieuwe manier waarop de

inspectie vanaf schooljaar 2020 2021 de eindopbrengsten gaat waarderen. De referentieniveaus zelf

zeggen iets over het niveau (van de leerling). Waarbij het de ambitie is dat kinderen het

referentieniveau behalen, passend bij hun eindadvies. Dit om hiaten in het VO te voorkomen.

Directies zijn geschoold in het opstellen van ambitiewaarden (welke ambitie hebben zij ten aanzien

van het eindniveau). Intern begeleiders hebben een eerste scholing gehad op het afstemmen van

leerstofaanbod op de referentieniveaus.

Doorgaande lijn in referentieniveaus in het Nederlandse onderwijssysteem

cluster Naam BGNR schoolweging

05BC C1 R.K. Basisschool St. Adalbertus 83163 28,6

12KZ C1 Basisschool De Meer voor interconfessioneel onderwijs 83163 36,7

12KZ C2 icbs De Meer, locatie Bavoschool 83163 28,2

16GV C1 Katholieke Basisschool Sint Bernardus 83163 32,4

16IC C1 Rk Basisschool Don Bosco 83163 38,1

16IC C2 Internationale Taalklas Haarlem 83163 37,8

16LQ C1 r.k. Basisschool Franciscus Xaverius 83163 33,3

16LQ C2 Rkbs De Talenten 83163 35,3

16MO C1 Rk Basisschool Mgr.Huibers 83163 35,4

16MO C2 Rk Basisschool De Brandaris 83163 33,7

16XC C1 Veronica Jenaplanschool 83163 24,2
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Nieuwe schoolweging passen bij vernieuwd waarderingskader inspectie. Score is te vertalen naar wat

procentueel behaald moet worden op niveau 1F en 1S/2F.

3.1.2 IB netwerk

In 2019 hebben 3 netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten is ruimte geweest

voor scholing, uitwisseling en verdieping. Aan de hand van casuïstiek hebben we verschillende

thema’s kunnen bespreken, waaronder leerlingenzorg en coachen van leerkrachten door de intern

begeleider. Ook De Versterking is opnieuw onder de aandacht gebracht, middels een presentatie van

mensen die onderdeel uitmaken van De Versterking.

3.1.3 Bavo academie

De Bavo academie draagt bij aan professionele ontwikkeling door

workshops te verzorgen waarin teamleden op grond van noodzaak

en interesse zich kunnen verdiepen in uiteenlopende thema’s.

De Bavoacademie werkt sinds 2015 samen met de academies van de besturen van Stichting Salomo

en Stichting Spaarnesant. De samenwerking tussen deze stichtingen voldoet aan de verwachtingen

en wordt daarom voortgezet. Naast workshops en trainingen faciliteren de academies

netwerkbijeenkomsten van professionals voor kennisuitwisseling.

In de afgelopen jaren zijn de volgende bedragen besteed aan teamscholing, individuele scholing,

coaching en begeleiding:

Jaar 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Besteed € 247.260 € 225.104 € 210.312 € 176.219 € 215.420 € 173.005

3.1.4 Herinrichting De Versterking

De Versterking – een bovenschoolse voorziening heeft als doel dat de leerling (weer) graag naar

school gaat, de leerkracht met plezier lesgeeft, ouders beter samenwerken met de school en de

school een slag kan maken in de schoolontwikkeling. Uitgangspunt is dat veel deskundigheid al in de

school aanwezig is en de Versterking deze expertise versterkt.

In 2019 is gemiddeld 28 uur per week (0,7 fte) vast aan versterking ingezet en bedroegen de

loonkosten ca. € 65.000, .

De Versterking bestaat nu uit twee specialisten leerlingbegeleiding, drie

coaches en een specialist jonge kind. De inzet van expertise van deze

deelnemers zal de komende jaren blijven bijdragen aan het vergroten

van de prestaties van leerlingen, leraren en schoolleiders. Coaches en specialisten worden voortaan

grotendeels ingezet op oproepbasis bij leer en ondersteuningsvragen.

3.2 Onderwijsresultaten

3.2.1 Tussenresultaten en eindresultaten

Het monitoren van de resultaten (eindtoetsing CITO) en de kwaliteit van analyse (groeps en

schoolniveau) is gebeurd middels een schoolzelfevaluatie en in de bestuursgesprekken. Nu de

inspectie de tussenopbrengsten (van de medio toetsen) niet langer waardeert, hebben wij besloten
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ons op de eindresultaten van de groepen te richten en erop toe te zien dat er n.a.v. de resultaten en

conclusies nieuwe acties en doelen worden gesteld voor het volgende schooljaar.

De eindresultaten behaald door de verschillende scholen is als volgt:

School Toets Score
Landelijk
gem. alg.

% gewichten
leerlingen

Ondergrens

Sint Adalbertusschool IEP 82,3 81,8 4% 79,4

Bavo Jenaplanschool IEP 85,1 81,8 0% 80

Sint Bernardus IEP 82,2 81,8 11% 78,3

Brandaris IEP 76,2 81,8 15% 77,7

Don Bosco IEP 82,3 81,8 29% 75,5

Franciscus Xaverius (FX) IEP 90,8 81,8 10% 78,5

De Meer IEP 82,9 81,8 24% 76,3

De Talenten IEP 76,8 81,8 20% 76,9

Veronica IEP 84,8 81,8 0% 80

3.2.2 Sociale veiligheid

Op acht basisscholen is het afgelopen jaar de sociale veiligheidsbeleving van de leerlingen in groep 7

en 8 gemeten. De resultaten van deze meting hebben op verschillende scholen geleid tot een plan

van aanpak. De instrumenten (ZIEN, Viseon 2.0, KanVAS, KIVA en Scol) die voor de meting worden

gebruikt verschillen tussen de scholen. Alle instrumenten zijn COTAN gecertificeerd.

3.3 Onderzoek en ontwikkeling

Tussen de scholen zijn er verschillen in onderzoek en ontwikkeling. Vanuit de bestuursgesprekken en

de gesprekken met de teams worden onderwerpen meegenomen en bij belangstelling van meerdere

scholen wordt er scholing (Bavo academie, directieberaad en IB netwerkbijeenkomst) en begeleiding

ingekocht. Deze zijn veelal gericht op (het aanbieden van) de lesstof, omgaan met bepaald gedrag,

kennis gericht op specifieke leeftijdsgroepen zoals kleuters en persoonlijke ontwikkeling.

Hieronder een korte toelichting van ontwikkelingen die zich op meerdere Bavo scholen voordoen.

3.3.1 Spelend leren is in de groepen 3 op zes Bavo basisscholen ingezet: een netwerk is opgestart

voor uitwisselen van kennis, alsmede scholing (uitgevoerd maart 2019) uitgezocht en ingepland.

3.3.2 Gelijke kansen. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) overleg tussen Besturen PO en VO is

voor de zomervakantie 2018 de onderzoeksafspraak gemaakt om met een aantal PO en VO scholen

leerlingen te volgen in hun schoolloopbaan. Aanleiding voor het project is dat in de Regionale

Onderwijsmonitor Zuid Kennemerland van 2017 en 2018 wordt geconstateerd dat

gewichtenleerlingen (leerlingen met laagopgeleide ouders) gemiddeld minder vaak opstromen,

vaker afstromen en vaker doubleren dan niet gewichtenleerlingen. Dit onderzoek is in 2018 gestart

en liep door tot in 2019. De resultaten zijn gepresenteerd in een brochure en onderwerp van

gesprek geweest in onder andere het RBO (middels presentatie) en directieberaad. In 2020 zal

worden verkend welk vervolg dit onderwerp gaat krijgen.

3.3.3 Inrichting ICT, veiligheid, privacy

In het kader van de voorgenomen fusie is regelmatig overleg gevoerd met de fusiepartner over

(her)inrichting of vernieuwen van de website, inrichting van het online platform Office 365(zowel op

bovenschools als op schoolniveau), de keuze voor een netwerkbeheerder, de keuze voor een LAS
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e.d. In 2020 zullen keuzes tot realisatie moeten leiden. Een beperking hierbij is dat er door

bestuurlijke keuzes pas in de loop van 2020 (voor netwerkbeheer pas in de loop van 2021), dus ná de

verwachte fusiedatum, kan worden overgegaan naar één werkomgeving voor alle personeelsleden.

Dit houdt ook in dat dan pas kan worden overgegaan naar één domein voor alle leerkrachten binnen

TWijs, namelijk het @twijs.nl domein.

Verder zijn in 2019 verdere stappen gezet naar het digitaliseren van het onderwijs. Denk hierbij aan

het online verwerken van opdrachten door leerlingen en het starten van een pilot voor Google for

Education op twee scholen. Het laatste om het online (samen)werken verder te kunnen

optimaliseren en werk voor leerlingen online klaar te kunnen zetten. Ook is in 2019 het ICT

beleidsplan goedgekeurd en vastgelegd voor de periode tot 2022.

Ook in 2019 is overleg gevoerd met de functionaris gegevensbescherming, m.n. over de 'awareness'

van de problematiek rondom veiligheid van persoonsgegevens. Hoewel de FG op schoolbezoeken

constateert dat er zeker aandacht is voor bescherming van gegevens, blijkt soms dat eenvoudig te

voorkomen risico's niet altijd voldoende afgedekt worden, ondanks de bereidheid daarvoor wel

aandacht te hebben. De rapportages van de FG aan het bestuur geven een goed beeld van de

praktijk. In 2020 zal mede in het licht van de fusie de voorlichting aan teamleden verder worden

ontwikkeld en beleid worden geharmoniseerd dan wel geformuleerd.

3.3.4 Gedifferentieerde instructie. Op verschillende scholen is in 2019 een start gemaakt met of

vervolg gegeven aan de gedifferentieerde instructie. De scholen hanteren hiervoor min of meer

dezelfde opzet (die bekend staan onder DPL, EDI en IGDI). Doel van deze opzet is het faciliteren van

onderwijs op maat. Waarbij de kinderen duidelijk weten wat het doel is van de les, de kern bestaat

uit begeleidde inoefening (ik doe voor en jullie doen na) en er aan het einde van de les een

terugblik/evaluatiemoment is.

3.3.5 Kwaliteitscultuur. Op verschillende scholen is in 2019 een start gemaakt met of vervolg

gegeven aan het verbeteren van de kwaliteitscultuur. Een onderdeel hiervan is het geven van

feedback (aan elkaar), het doen van klasbezoeken bij je collega’s en ook het gezamenlijk analyseren

van de resultaten en opstellen van verbeteracties.

3.4 Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

Alle kinderen in wier onderwijsbehoefte de scholen kunnen voorzien zijn welkom. Hun ouders zijn

welkom indien zij verklaren te handelen naar de gedragscode van de school en de grondslag te

respecteren. Het gemeentelijk plaatsingsbeleid is in 2018 ingegaan en doorontwikkeld in 2019.

De meerlaagsgebouwde basisscholen hebben geen (werkzame) lift en zijn beperkt toegankelijk.

SO/VSO De Schelp heeft voorzieningen voor kinderen met diverse beperkingen, vallend binnen de

definitie van een cluster III school en passend binnen het schoolondersteuningsprofiel.

3.5 Maatschappelijke betrokkenheid

Scholen onderhouden in verschillende mate samenwerking en contact met nabijgelegen instellingen

(bv. voor dagbesteding, ouderenzorg, wonen, sport) en organiseren kleinschalige acties voor de

buurt/samenleving. Binnen het reguliere onderwijs besteden scholen aandacht aan water, groen

(groene schoolplein), schone omgeving etc.
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4 PERSONEEL

4.1. Mutaties

4.1.1 Directiemutaties

In 2019 hebben de volgende directiewisselingen plaatsgevonden. Het bestuur en collega directeuren

zien deze mutaties als evenzovele kansen op doorgroei van eigen medewerkers, vernieuwing van het

handelingspalet van leidinggevenden en ook als kansen om van elkaar te leren.

School Omschrijving

Don Boscoschool
Januari

Een interim directeur is gestart en tot eind

2019 werkzaam voor Stichting Sint Bavo.

Z.M.L.K. de Schelp
Augustus

De tijdelijke benoeming van de directeur

onderwijskwaliteit naast de benoeming van een

directeur wordt gecontinueerd.

RKBS De Talenten
Augustus

Een teamlid is benoemd als directeur na een

periode als locatieleider werkzaam te zijn

geweest. De taken met betrekking tot

huisvesting worden net als in 2018 uitgevoerd

door een andere schooldirecteur van de

stichting.

Franciscus Xaveriusschool
Oktober

Een interim directeur is gestart, nadat de

directeur ontslag heeft genomen per 1 oktober

2019.

4.1.2 Adjunct directeur mutaties

In 2019 zijn op diverse scholen adjunct directeuren benoemd. Met het formeren van adjunct

directeur functies op verschillende scholen worden de doorgroeimogelijkheden van personeelsleden

vergroot en wordt een stapsgewijze ontwikkeling tot schooldirecteur mogelijk gemaakt.

School Omschrijving

Bavoschool
Augustus

Een teamlid is benoemd als adjunct directeur.

Internationale Taalklas
Augustus

Via externe werving is een adjunct directeur

benoemd.

Mgr. Huibersschool
Augustus

Een teamlid is benoemd als adjunct directeur.
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4.2 Personeel in cijfers

4.2.1 Gewogen gemiddelde leeftijd
De gewogen gemiddelde leeftijd van personeel (GGL) is een grondslag voor de bekostiging.

Bij de stichting is de GGL als volgt:

 Sint 
Bavo 

Landelijk 

   

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 
Basis 
scholen 

40,3 40,14 39,76 39,57 39,62 39,95 

SO/VSO 
De 
Schelp 

44,8 43,50 42,62 41,57 40,94 41,17 

Gewogen gemiddelde leeftijd van het personeel per jaar (GGL 01 10 2018 is grondslag voor bekostiging 2019

2020)

Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte stijging van de GGL te zien. De landelijke cijfers over 2019

betreffen een raming.

4.2.2 Leeftijdsopbouw (ultimo)

Het personeelsbestand van Stichting Sint

Bavo is met uitzondering van de categorieën 15 25 jaar en 65+ gelijkmatig verdeeld. Dit komt

overeen met de landelijke leeftijdsopbouw in het primair onderwijs. Ten opzichte van vorig jaar is

een lichte stijging van het aantal personeelsleden ouder dan 65 jaar te zien. Deze toename kan

verklaard worden door de verhoging van de AOW gerechtigde leeftijd. Doordat personeelsleden pas

later recht hebben op een AOW uitkering, zullen zij geneigd zijn langer te blijven werken.

Leeftijdscategorie 2019 (%) 2018 (%) 2017 

15 tot 25 jaar 3 (1) 8 (3) 8  

25 tot 35 jaar 76 (27) 71 (28) 78  

35 tot 45 jaar 62 (22) 54 (21) 61  

45 tot 55 jaar 61 (22) 59 (23) 62 
55 tot 65 jaar 66 (24) 57 (22) 61 
65+ jaar 10 (4) 8 (3) 3 
totaal 278 (100) 257 273 

Leeftijdsopbouw in aantal personen op peildatum 31 12 2018.
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4.2.3 Verdeling man/vrouw naar voltijd/deeltijd 

De beperkte diversiteit op het gebied van 
sekse binnen Stichting Sint Bavo komt overeen met het landelijke beeld. Het blijkt ondanks 
verschillende landelijke initiatieven zeer beperkt mogelijk om de man-vrouw verdeling in het primair 
onderwijs gelijkmatiger te krijgen. 
208 van de 247 vrouwen en 16 van de 31 mannen werkten in 2019 parttime. Onder hen waren 146 
leerkrachten.  

Maatregel: Het stimuleren van deze parttime leerkrachten om extra te werken, kan een oplossing 
zijn voor het lerarentekort. Wanneer zij bijvoorbeeld een dag extra per week zouden werken, heeft 
dit als gevolg dat aan leerkrachten 29 fte extra beschikbaar is. 

voltijd deeltijd 2019 2018 2017 2016 

Vrouw Personen 39 208 247 226 238 237 
WTF 172 161 173 170 

Man Personen 15 16 31 31 35 35 
WTF 23 24 27 29 
Totaal 
personen 

54 224 278 257 273 272 

Totaal 
WTF 

54 142 196 185 200 199

Verdeling man/vrouw naar voltijd/deeltijd op peildatum 31 12 2019 (excl. SBO de Satelliet in 2018). 
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4.2.4 Vervangingspool
In 2019 hebben in totaal 14 personeelsleden gedurende het jaar gewerkt voor de interne

vervangingspool. Gemiddeld ging het om een totale werktijdfactor van 2,82 voor 2019.

Ondanks extra wervingsacties is het in 2019 niet gelukt de A pool te vergroten. Als gevolg van het

lerarentekort stromen A poolers snel door in reguliere vacatureruimte of langdurige vervangingen.

Hierdoor kan de vervangingspool niet of nauwelijks voorzien in de vraag naar vervangers voor

kortdurende vervangingen.

Maatregel: Komend jaar zal het werken in de A pool binnen TWijs worden vormgegeven en zullen

huidige personeelsleden gestimuleerd worden hun benoeming uit te breiden met een of meerdere

dagen in de vervangingspool.

4.2.5 Functiemix leerkrachten
Met de komst van de CAO PO 2018 2019 is de verplichte functiemix komen te vervallen. Daarnaast

zijn met de komst van de nieuwe CAO PO de functiebeschrijvingen en functiezwaarte (en als gevolg

daarvan de inschaling) van leerkrachten aangepast en gelijkgetrokken waardoor de functie van

leerkracht binnen beide onderwijssoorten wordt gehonoreerd in salarisschaal L10 wanneer geen

specifieke taken worden uitgevoerd en wanneer geen sprake is van bijzondere expertise. Door deze

wijziging is de verwachting dat op termijn geen verschil meer bestaat tussen het aandeel L10, L11 en

L12 leerkrachten in het basisonderwijs en in het speciaal (basis)onderwijs. Aangezien deze wijziging

pas recent is ingevoerd en binnen de stichting nog een duidelijk verschil is te zien tussen beide

onderwijssoorten, wordt in onderstaand overzicht het aandeel per schaal ook per onderwijssoort

weergegeven.

Hoewel het aantal dienstverbanden in L11 is gestegen van 38 in 2018 naar 40 in 2019, is het aandeel

in de totale werktijdfactor gelijk gebleven (26% in 2018 en in 2019). Net als in 2018 is het aandeel

leerkrachten in L11 op basisscholen van Stichting Sint Bavo lager dan het landelijk gemiddelde

(28,1%). Hoewel de verplichte functiemixpercentages zijn komen te vervallen, onderschrijft Stichting

Sint Bavo het belang van het creëren van doorgroeimogelijkheden voor leerkrachten.
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Maatregel: De komende jaren zal dit gerealiseerd en gestimuleerd worden. De verwachting is dat

het aandeel leerkrachten in L11 de komende jaren zal stijgen.

4.2.6 Verzuim Op het moment van schrijven waren de landelijke verzuimcijfers over 2019 nog niet bekend

Stichting Sint Bavo streeft naar een verzuimpercentage van maximaal 4% inclusief langdurig verzuim.

Het verzuimpercentage is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren en ligt lager dan het landelijk

gemiddelde (5,9% in 2018 en 6,0% in 2017). Ook de meldingsfrequentie is ten opzichte van vorig jaar

gedaald en is lager dan het landelijk gemiddelde (2018; 1,18 en 2017; 1,0).

Jaar Verzuimpercentage Meldingsfrequentie  

2019 3,11 1,15 
2018 4,76 1,24 
2017             5,43           1,13 

2016 4,93 1,10 
Verzuimpercentage en meldingsfrequentie per jaar (excl. zwangerschap incl. langdurig verzuim).

Een analyse van het verzuim per functiecategorie laat zien dat het verzuimpercentage en de

meldingsfrequentie bij alle functiecategorieën zijn gedaald ten opzichte van 2018. Een mogelijke

verklaring hiervoor kan gevonden worden in het tijdig bespreekbaar maken van

gezondheidsklachten en ervaren werkdruk en het benutten van verlofregelingen. Het afgelopen jaar

is er veel aandacht geweest voor het behoud van personeel en het belang van gesprekken met

personeel over ambities en welbevinden. Door klachten tijdig te bespreken en in overleg met de

leidinggevende op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen kan verzuim worden voorkomen.

In onderstaande tabel is het verzuim per verzuimduurklasse weergegeven. Hoewel het aantal

verzuimgevallen tot 1 week gelijk is gebleven is het aantal verzuimgevallen van 1 tot 6 weken

afgenomen. Zoals hierboven vermeld kan dit mogelijk verklaard worden doordat meer frequent

gesprekken met personeel gevoerd worden en welbevinden bespreekbaar wordt gemaakt.

Over het algemeen geldt dat kort verzuim beter beïnvloedbaar is dan langdurig verzuim. Bij

langdurig verzuim kan sprake zijn van ernstige of complexe, chronische medische of psychosociale

problematiek. Uit zijn aard is die problematiek niet of nauwelijks door de werkgever positief te

beïnvloeden.

Verzuimd
uurklasse 

2019 2018 2017 2016 

Tot 1 
week 

271 271 248 239 

1 week – 
6 weken 

24 38 38 51 

6 weken- 
13 weken 

11 7 11 14 

13 weken 
- 26 
weken 

7 10 6 6 

26 weken 
- 52 
weken 

5 10 8 14 

langer 
dan 52 
weken 

2 5 6 2 

Totaal 319 341 317 312 
Aantal verzuimgevallen per verzuimduurklasse per jaar. 
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4.2.7 Arbeidsongeschiktheid Op het moment van schrijven waren de landelijke WGA cijfers over 2019 nog

niet bekend

In 2019 zijn geen personeelsleden ingestroomd in de WIA/WGA in verband met

arbeidsongeschiktheid.

 2019 2018 2017 2016 

Aantal 
werknemers 

278 257 272 272 

WGA-
instroom 
(aantal Bavo) 

0 1 1 0 

WGA-
instroomcijfer 
(% Bavo) 

0 0,38 0,36 0 

WGA-
instroomcijfer 
sector  

 0,24 0,22 0,22 

WGA-
instroomcijfer 
alle sectoren 
samen  

 0,26 0,24 0,24 

4.2.8 Uitstroom
In 2019 hebben 25 personeelsleden de organisatie verlaten. Van de personeelsleden die de stichting

hebben verlaten deden 24 personeelsleden dit op eigen verzoek. Hoewel dit aantal vergelijkbaar is

met 2018, was er in 2019 vaker sprake van ontslag op eigen verzoek in verband met pensionering.

Het uitdiensttreden in verband met pensionering biedt de organisatie de kans om nieuw personeel

aan te trekken en aan zich te binden. Het aantal ontslagen op eigen verzoek, niet zijnde

pensionering, is in 2019 gedaald ten opzichte van 2018. Dit kan mogelijk verklaard worden door het

handhaven en optimaliseren van het beloningsbeleid en het in gesprek gaan met personeel over hun

wensen en ambities.

Maatregel: Het beloningsbeleid en het in gesprek gaan met personeel over wensen en ambities

zullen de komende jaren gehandhaafd worden en indien nodig geoptimaliseerd worden om zo het

aantal ontslagen op eigen verzoek verder terug te dringen.

 2019 2018 2017 2016 2015 

Totaal 25 29 37 29 29 
Op eigen 
verzoek 

24 25 30 19 23 

waarvan 
pensioen 

5 2 2 3 6 

Beëindiging 1 4 5 9 6 
Waarvan 
ontbinding 

0 4 3 4 6 

Overige 
gronden 

0 0 2 1 0 

Uitstroom van personeelsleden in aantallen per jaar. In bovenstaand overzicht zijn de uitdienst getreden

personeelsleden in verband met de overgang van SBO de Satelliet niet meegerekend.

De verwachte uitstroom in verband met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd lijkt de

komende 4 jaar beperkt. Door talent te binden en intern op te leiden, kan een duurzaam en

kwalitatief goed personeelsbestand gewaarborgd blijven. De werkelijkheid kan echter afwijken van
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onderstaande tabel. Uitstroom wegens pensionering kan, wellicht zelfs in overwegende mate,

gestuurd worden door individuele loopbaanwensen en daardoor toch eerder plaatshebben dan het

overzicht suggereert.

AOW-
leeftijd 
bereikt 
in: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Verwach
ting op 
1.1.2020 

6 3 6 4 5 8 5 

Waarvan: 
DIR 1 1 

OOP 1 1 1 4 1 
OP 5 2 6 3 4 4 3 

Verwachte uitstroom in verband met het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd.

4.2.9 Bestuursbureau
Het Bestuursbureau ondersteunt met 5,1 fte de bestuurder en directies in het uitoefenen van hun

taken, zowel beleidsvoorbereidend, adviserend en uitvoerend, op de domeinen onderwijs,

personeel, ICT, financiën en bestuur. Gebouwenonderhoud is uitbesteed.

Gezien de toenemende bestuurlijke verantwoordelijkheid en de effecten van CAO aanpassingen,

wet en regelgeving (AVG) en digitalisering neemt de druk op de bovenschoolse ondersteuning toe.

Functies Bestuursbureau Fte

Onderwijskwaliteit 0,4

ICT Digitalisering 0,4

Personeelsadviseur 0,9

HRM ondersteuning 0,2 Zzp

Bestuurssecretaris 1,0

Secretaresse 0,6

Controller 1,0

Fin. Ondersteuner 1 0,2 Via Adm. Kantoor

Fin. Ondersteuner 2 0,2 Via Adm. Kantoor

Huisvesting/Meerjarenonderhoud 0,2 Via onderhoudscontract

Totaal 5,1 Waarvan 0,8 niet in eigen dienst

4.3 Wachtgelders
Medewerkers kunnen uitstromen door bijvoorbeeld het vervallen van een functie of problemen

inzake het functioneren. De oud collega's voor wie dit van toepassing is, hebben recht op wachtgeld.

Hiervoor is Stichting Sint Bavo bij wet verzekerd bij het Participatiefonds. Conform reglement van dit

fonds wordt bij het invullen van vacatures eerst gekeken of deze ingevuld kunnen worden met eigen

wachtgelders, tenzij er een getekend formulier is van de ontheffing herbenoemingsplicht.
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5 FINANCIËN

5.1 Treasurybeleid

Het schoolbestuur voert een zeer terughoudend financieel beleid. Stichting Sint Bavo heeft

(spaar)rekeningen bij de ING en de ABN Amro bank. Deze instanties voldoen aan de eisen van de

"Regeling Beleggen en Belenen" van OCW 2016. De tegoeden op deze rekeningen zijn in principe

direct opeisbaar (ofschoon niet altijd kosteloos). Het schoolbestuur handelt conform haar eigen

Treasurystatuut, dat begin 2017 is opgesteld.

Ruim voor de fusie tussen het Ondersteuningsfonds en Stichting Sint Bavo, die plaats heeft

gevonden in september 2019, heeft het Ondersteuningsfonds al haar beleggingen (aandelen,

obligaties en overige effecten) verkocht (eind 2018). Dit houdt in dat er geen sprake meer is van

beleggingen met het privaatrechtelijk vermogen.

De negatieve rente, die banken sinds het 2e kwartaal van 2020 in rekening brengen bij overschrijding

van bepaalde saldi, dwingt het schoolbestuur echter wel om andere opties te gaan verkennen

(schatkistbankieren, duurzaam beleggen, etc.).

5.2 Prestatiebox

Bovenop de lumpsum (voor personeel en materialen) is er voor basisscholen jaarlijks geld via de

zogenaamde Prestatiebox. Deze Prestatieboxgelden kunnen worden gebruikt voor cultuureducatie,

taal en rekenen, wetenschap en techniek, talentontwikkeling en professionalisering van leerkrachten

en schoolleiders. Het algemene doel van de regeling is om de prestaties van leerlingen, leraren en

schoolleiders te vergroten. Meer in het bijzonder is het doel om de samenhang binnen het

leergebied kunstzinnige oriëntatie te vergroten en de kwaliteit van cultuureducatie te verhogen.

In 2019 heeft Stichting Sint Bavo in totaal € 389.991, (7/12 x € 381.710,34 + 5/12 x € 401.584,68)

aan Prestatieboxgelden ontvangen.

Stichting Sint Bavo heeft deze gelden als volgt ingezet:

Scholing (waaronder Bavo academie): € 247.260,

Eigen bijdrage De Versterking: € 17.635,

Eigen bijdrage Culturele vorming: € 55.696,

Vakliteratuur: € 13.836,

Totaal: € 334.427,

(excl. taal en rekenen, wetenschap en techniek)

Taal en rekenen maken deel uit van het reguliere lesprogramma van de scholen. Ook wordt er op

veel scholen aandacht besteed aan wetenschap en techniek. De hiermee gemoeide kosten zijn

onderdeel van investeringen in OLP (Onderwijsleermiddelenpakket) en verbruiksmaterialen. Verder

krijgen leerkrachten binnen het taakbeleid de mogelijkheid om op andere scholen rond te kijken.

5.3 CAO

Op 10 januari 2020 is de nieuwe CAO voor het Primair Onderwijs officieel ondertekend door de

vakbonden en de PO Raad. Deze CAO heeft een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020. In

deze CAO zijn onder meer de volgende afspraken gemaakt:

- Twee eenmalige uitkeringen. In februari 2020 ontvangt iedereen die in januari 2020 in

dienst is, een eenmalige uitkering van 33% van het maandsalaris en een eenmalige
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uitkering van € 875, naar rato van de werktijdfactor. Voor iedereen die niet de hele

maand januari in dienst is, geldt een uitkering naar rato (de eenmalige uitkering van €

875, komt voort uit de € 150 miljoen uit in november 2019 bereikte Convenant “

Aanpak lerarentekort”. De uitkering van 33% van het maandloon vanaf januari 2020

dient als compensatie voor de CAO loze periode maart december 2019.

- Alle werknemers binnen het primair onderwijs delen in een generieke loonstijging van

4,5% per 1 januari 2020;

- Nieuwe salarisschalen directie. Werkgever en werknemer dienen afspraken hierover

voor 1 augustus 2020 vast te leggen in een addendum bij de arbeidsovereenkomst;
- Actualiseren functiegebouw voor directie en OOP.

De middelen voor de twee eenmalige uitkeringen heeft Stichting Sint Bavo in 2019 ook van het Rijk

ontvangen middels de personele bekostiging (t.b.v. de eenmalige uitbetaling van 33% van het

maandsalaris januari 2020) en de bijzondere en aanvullende bekostiging PO, die in december 2019

van het Rijk is ontvangen (t.b.v. de eenmalige uitbetaling van € 875, bruto per fte). Voor de

uitbetaling van deze gelden heeft Stichting Sint Bavo in overleg met de accountant in 2019 een

schuld opgenomen. Kortlopend voor de bruto uitbetaling (uitbetaling in 2020) en langlopend voor

het pensioenaandeel (2021).

Aan de uitbetalingen zijn de volgende restricties verbonden:

- medewerkers moeten ultimo 2019 in dienst zijn van Stichting Salomo en in januari 2020 van

Stichting TWijs;

- medewerkers, die in januari 2020 uit dienst gaan van Stichting TWijs ontvangen naar rato

van hun diensttijd de eenmalige uitkering;

- medewerkers, die in januari 2020 meer of minder zijn gaan werken in vergelijking met

ultimo 2019 (d.w.z. hogere of lagere WTF) ontvangen o.b.v. hun nieuwe WTF hun aandeel in

de eenmalige uitkering.

- medewerkers, die op 01/01/2020 uit dienst gaan (pensionering, andere werkgever, etc.)

kunnen geen aanspraak maken op de eenmalige uitkering.

5.4 Participatiefonds

Het bestuur is aangesloten bij het Participatiefonds dat – na een toegekend verzoek daartoe –

voorziet in uitkeringskosten, die d.m.v. het innen van premies van de schoolbesturen bekostigd

worden. In 2019 bedroeg de premie voor het Vervangingsfonds 4% (brutoloon + 8% vakantie

uitkering).

In 2019 zijn 2 verzoeken gedaan: 1 verzoek is ingetrokken en 1 verzoek is afgehandeld.

Het Participatiefonds is bezig met het hervormen en verbeteren van de dienstverlening (“

Modernisering Participatiefonds”). De streefdatum om deze in te voeren is 1 januari 2021.

Het motto van het Participatiefonds is dat ieder schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om de

eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Is ontslag toetsbaar onvermijdbaar, dan worden de

kosten grotendeels vergoed door het Participatiefonds. Ieder schoolbestuur betaalt een eigen

bijdrage in geval van een beëindiging van een dienstverband. Standaard betaalt ieder schoolbestuur

een eigen bijdrage van 50% en wordt 50% vergoed vanuit het fonds. Dit geldt bij elk ontslag (einde

dienstverband) dat tot werkloosheidskosten leidt. Indien het ontslag voldoet aan een van de

beëindigingsgronden in het reglement en het schoolbestuur voldoet aan de inspanningsverplichting

om het ontslag te voorkomen kan de werkgever een verzoek indienen om de eigen bijdrage te

verlagen tot 10%. Ieder ontslag, dat tot werkloosheidskosten leidt, gaat het schoolbestuur dus

minimaal 10% en maximaal 50% kosten.
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6. HUISVESTING

6.1 Doel, onderhoud en maatregelen

De stichting stelde zich ook voor 2019 ten doel te voorzien in doelmatige huisvesting die aan de

eisen (vanuit diverse wetgeving) voldoet en bijdraagt aan de doelstellingen en eigenheid van de

scholen. Het beleid is daarom gericht op het binnen het vastgestelde jaarplan in stand houden van

schoolgebouwen en –terreinen en, waar mogelijk op het “natuurlijke vervangingsmoment”, een

verbetering of verduurzaming door te voeren.

Daarnaast stelde de stichting ten doel het beter inzichtelijk krijgen van de veelal langdurig lopende

onderhoudscontracten en zou aandacht worden gegeven aan de energieverbruiken, energielasten

en mogelijkheden voor besparingen. In 2019 is de informatieplicht voor grootverbruikers

ingetreden; voor deze locaties dient controle plaats te vinden op uitvoering van door de overheid

opgelegde erkende maatregelen. Als bijzonderheid mag worden vermeld dat door de beheerder van

de VVE waarvan ICBS De Meer deel uitmaakt, is voorzien in de meldplicht.

Het onderhoud is conform het jaarplan uitgevoerd. De onderhoudscontracten zijn geïnventariseerd

en overzichtelijk gemaakt. Alle locaties zijn gecontroleerd op informatieplicht voor grootverbruikers,

enkel de locatie voor de ITK was informatieplichtig en hier hebben we aan de informatieplicht

voldaan. Alle locaties met grootverbruik gasaansluitingen zijn beoordeeld op mogelijk verkleinen van

de aansluiting; als gevolg hiervan zijn de gasmeters van de Bernardus en de Brandaris verkleind naar

kleinverbruik aansluiting wat besparingen oplevert ten aanzien van o.a. het vastrecht en de

vervallen plicht van de inzet van een meetdienst.

(Verwachte) Maatregelen voor de volgende verslagperiode zijn o.a. het samenvoegen van de

onderhoudsplannen en methodiek met die van fusiepartner stichting Salomo; daarnaast zullen de

onderhoudscontracten voor de gehele stichting in kaart worden gebracht en waar nodig herzien.

Tevens zullen de locaties van Sint Bavo aansluiten bij het verduurzamingstraject dat voor de locaties

van Salomo reeds is opgestart. Hierbij zullen de locaties m.b.t. de gebouwschil/isolatie, installatie en

verbruiken in kaart worden gebracht en zal per locatie een plan voor mogelijke verduurzaming

worden uitgewerkt.

6.2 Huisvestingsbeleid

Naast het onderhoud zijn er bij diverse locaties ontwikkelingen die samenhangen met

demografische ontwikkelingen en strategisch huisvestingsbeleid van de gemeenten Haarlem en

Haarlemmermeer en gezamenlijke schoolbesturen en woningcorporaties.

In enkele Haarlemse wijken wordt vanwege toestroom van nieuwe Haarlemmers door de gemeente

en woningcorporaties nieuwbouw van woningen overwogen. Gevolgen daarvan voor

scholenhuisvesting zijn te verwachten al is nog niet duidelijk waar precies de gezinnen met (op

termijn te verwachten) leerplichtige kinderen zullen komen te wonen.

6.2.1 De Adalbertusschool (Spaarndam) verwacht, mede door de vele nieuwbouw in de omgeving,

een groei in het leerlingenaantal, die nog onvoldoende is opgenomen in de leerlingprognoses van de

gemeente. Hiervoor heeft de stichting in 2019 zelf een nieuwe leerlingprognose laten opstellen.

Deze prognose kwam wel hoger uit dan de prognose van de gemeente maar onvoldoende om

uitbreiding van de locatie te onderbouwen. We blijven de ontwikkeling m.b.t. de leerlingaantallen,

net als voor alle locaties, nauwgezet volgen en zullen indien nodig de gesprekken met de gemeente

weer opstarten.
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6.2.2 Voor de Bavo Jenaplanschool wordt in overleg met de gemeente Haarlem gekeken naar de

mogelijkheden voor nieuwbouw op een nabijgelegen herontwikkellocatie. Als gevolg hiervan

worden posten groot onderhoud heroverwogen.

6.2.3 RKBS De Talenten is gehuisvest in buurtcentrum de Hamelink. In samenspraak met de

gemeente en de gebouweigenaar oriënteren we ons gezamenlijk op mogelijke nieuwbouw. De

nieuwbouw is door de gemeente opgenomen in het IHP voor medio 2023.

6.2.4 De Mgr. Huibersschool heeft in 2017 de gerenoveerde locatie aan de Vilniusstraat betrokken.

Op basis van leerlinggroei is er in 2019 een 5e tijdelijk lokaal bijgeplaatst. De verwachting is dat er

vanaf het schooljaar 2020/2021 uitbreiding met een 6e lokaal noodzakelijk is, hiervoor is een

aanvraag ingediend bij de gemeente. Naast de tijdelijke uitbreiding wordt voor de langere termijn

met de gemeente gesproken over permanente uitbreiding en de nieuwbouw van de gymzaal. Naar

verwachting zal de gemeente in deze trajecten optreden als bouwheer.

6.2.5 ZMLK de Schelp heeft eind 2017 de uitgebreide en gerenoveerde locatie aan de Nieuwe

Landstraat in gebruik genomen. De Schelp en Kinderdagcentrum De Hermelijn (Hartekampgroep)

beogen op deze locatie samen te werken door kennisuitwisseling en door onderwijs en

zorgverlening ten behoeve van de doelgroepen van de organisaties. Daartoe is door de

Hartekampgroep voor De Hermelijn een gebouwdeel aangebouwd aan De Schelp dat in 2019 in

gebruik is genomen.

6.2.6 Het schoolbestuur is doorlopend in gesprek met de gemeente over passende huisvesting voor

de Internationale Taalklas(sen) Haarlem. De huidige locatie van de ITK staat op een

herontwikkellocatie wat gesprekken over nieuwe permanente huisvesting noodzakelijk maakt.

Daarnaast is er de actuele ruimtebehoefte waarin de gemeente moet voorzien.

6.2.7 Voor Don Bosco wordt conform het IHP in overleg met de gemeente Haarlem gekeken naar de

mogelijkheden voor nieuwbouw in combinatie met IKC vorming in Schalkwijk. Als gevolg hiervan

worden posten groot onderhoud heroverwogen.
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7. BEDRIJFSVOERING

7.1 Risicomanagement

De bestuurder en staf inventariseren periodiek de mogelijke risico's waarmee het schoolbestuur de

komende jaren geconfronteerd zou kunnen worden. Op externe risico's wordt zoveel als mogelijk

geanticipeerd in de (meerjaren)begroting. Voor interne risico's worden beheersmaatregelen

genomen. Al lang bestaande procedures (AO/IC) dragen bij aan het voorkomen van fraude en

onrechtmatige besteding, alsmede aan het zorgvuldig beheer van budgetten en personele

verplichtingen.

Risico’s:

In onderstaande tabel zijn de verwachte risico’s benoemd voor Stichting Sint Bavo en is een

inschatting gemaakt van de kans en impact van deze risico’s. Dit heeft geresulteerd in een

berekening van de minimale en maximale omvang. Om de verwachte risico’s te ondervangen is

minimaal € 611.000, en maximaal € 1.460.000, aan Eigen Vermogen benodigd. Het Eigen

Vermogen van € 2.872.000, ultimo 2019 is dan ook voldoende om de verwachte risico’s te

ondervangen.

Inschatting risico's (kans en impact) voor Sint Bavo Impact Kans x impact

Kans Min Max Min Max

Tekort aan leerkrachten en er is onvoldoende vervanging 90% € 132.300 € 150.000 € 119.070 € 135.000

Bankrekeningen ouderraad / ouderbijdragen / TSO: de bestuurskantoren hebben

onvoldoende zicht op de mutaties. Risico bestaat dat de besturen voor

onrechtmatige uitgaven aangesproken kunnen worden 50% € 0 € 155.000 € 0 € 77.500

Ontbreken van een inkoopkalender: risico dat inkopen niet (tijdig) Europees worden

aanbesteed 25% € 0 € 25.000 € 0 € 6.250

Er heeft geen inventarisatie van fraude & corruptierisico’s plaatsgevonden 35% € 10.000 € 60.000 € 3.500 € 21.000

Huisvesting: verduurzaming is niet in MJOP meegenomen 50% € 437.500 € 875.000 € 218.750 € 437.500

Financiële impact onvoldoende onderwijskwaliteit / zwakke scholen? 25% € 0 € 50.000 € 0 € 12.500

Toename ziekteverzuim boven 5% 50% € 0 € 500.000 € 0 € 250.000

Ontbreken van een mandaatregeling: risico dat de instellingen door

schooldirecteuren ongeautoriseerde verplichtingen aangaan 25% € 0 € 110.000 € 0 € 27.500

Relatief veel kleine scholen: risico van te weinig financiële middelen om beleidsrijk te

kunnen begroten. 90% € 300.000 € 500.000 € 270.000 € 450.000

Mogelijk fiscaal risico uit hoofde van BTW (geen afdracht) 25% € 170.000 € 0 € 42.500

Omvang risico's € 611.320 € 1.459.750
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Financiële positie:

De financiële positie van Stichting Sint Bavo is goed te noemen. Alle kengetallen komen hoger uit

dan de gestelde signaleringswaarden door de Onderwijsinspectie. Wel liggen de kengetallen lager

dan 2018 (mede veroorzaakt door het negatieve exploitatieresultaat in 2019). Hoewel Stichting Sint

Bavo boven de ondergrenzen zit, komt zij zeker niet uit boven de bovengrenzen. Vanwege de

gunstige liquiditeit worden investeringen uit eigen middelen gedaan. Het beleid is als in enig jaar of

maand een te groot beslag op de liquiditeit plaatsvindt een spreiding in de aanschaf van nieuwe

investeringen wordt aangebracht.

Wet en regelgeving:

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Opvolging van de AVG bevordert de veiligheid van informatie en vermindert het risico op

(identiteits)fraude, dataverlies of andere vormen van schade en benadeling.

Invoering van de AVG heeft in 2018 geleid tot scholing, voorlichting aan ouders en personeel en

diverse organisatorische en technische beheers en beveiligingsmaatregelen.

Met bijna alle verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Het dataregister is ontwikkeld en gevuld. De in 2018 aangestelde (externe) Functionaris

Gegevensbescherming (FG) heeft enkele maken overleg gevoerd met de AVG verantwoordelijken. Zij

is betrokken bij voorlichtingsactiviteiten over informatieveiligheid, adviseert over de AVG en

beantwoordt vragen n.a.v. casussen. In 2019 heeft de FG scholen bezocht in het kader van

voorlichting, advisering en toezicht.

Communicatie tussen scholen en ouders vindt plaats met tools die AVG proof zijn. Voor alle

communicatie geldt dat de richtlijnen van de AVG in acht worden genomen.

Aanbesteding
In het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337) zijn de nieuwe

drempelbedragen voor Europese aanbestedingen voor de periode 01 01 2018 t/m 31 12

2019 bekendgemaakt. Het drempelbedrag voor werken bedraagt € 5.548.000, en voor leveringen

en diensten € 221.000, .

Voor levering van elektriciteit (DEVEP), gas (Eneco), beveiligingsdiensten (NVD) en straks

afvalverwerking (Renewi) wordt opgetrokken met andere stichtingen in Haarlem e.o. Verder

wordt bij veel opdrachten (bv. schoonmaak, leermiddelen, meubilair, ICT) de keuze voor de

leverancier aan de afzonderlijke school overgelaten, waardoor er geen sprake is van verplichting tot

Europese aanbesteding.

7.2 Toekomstige ontwikkelingen

7.2.1 Fusie
Zowel de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden als beide Raden van Toezicht van Stichting

Sint Bavo en Stichting Salomo hebben ingestemd met de fusie (tot Stichting TWijs). Ook de

betrokken gemeenten, de Minister van Onderwijs (fusietoets), de onderwijsvakbonden (Decentraal

Georganiseerd Overleg) en de Nederlandse Katholieke Schoolraad hebben een positief advies

afgegeven. De fusiedatum is 1 januari 2020.

In het besluitvormingstraject is door diverse betrokkenen, zoals de GMR en, aan de besturen

aanbevolen aandacht te hebben voor
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 Behoud van de menselijke maat;

 Behoud van de mate van zelfstandigheid van de scholen;

 Tempo van het fusietraject;

 Serviceverlening van het stafbureau naar de scholen;

 Inrichten en borgen van de medezeggenschap;

 Borgen van onderwijskwaliteit en –beleid;

 Het verankeren van de levensbeschouwelijke identiteit.

De besturen onderschrijven deze aanbevelingen van harte.

7.2.2 Wijkgebonden ontwikkelingen
Zie hoofdstuk 6.2.

7.2.3 Personeel
Het lerarentekort zal de komende jaren een belangrijk thema blijven voor de organisatie. De eerder

genoemde maatregelen zullen de komende jaren dan ook gecontinueerd worden om de gevolgen

van dit tekort voor de organisatie te minimaliseren.

7.2.3.1 Krachtig werven
Omgaan met het lerarentekort vraagt om krachtiger en originelere manieren van werven, ook van

stagiaires.

Maatregelen (voortzetting): Net als in 2018 is dit gedaan door de vacaturevideo te verspreiden via

social media. Daarnaast is een speeddate middag georganiseerd, zodat geïnteresseerden in gesprek

konden gaan met vertegenwoordigers van verschillende scholen. Het met een dinerbon belonen van

personeelsleden bij het aandragen van een nieuw personeelslid is in 2019 gecontinueerd. Deze

dinerbon is in 2019 aan 2 personeelsleden verstrekt.

7.2.3.2 Terugdringen van verzuim

Hoewel het verzuimpercentage in 2019 lager is dan het streefpercentage van 4% blijft het van

belang dat er veel aandacht uitgaat naar het beperken van verzuim. Het lerarentekort en het

verhogen van de AOW gerechtigde leeftijd kan een hoger verzuim tot gevolg hebben.

Maatregel (voortzetting): Leidinggevenden worden bij verzuim ondersteund door P&O

medewerker(s) en de bedrijfsarts. Doordat de bedrijfsarts sinds 2015 wekelijks spreekuur houdt, is

interventie in een vroege verzuimfase mogelijk. Ook het onderscheid tussen ziekteverzuim t.o.v.

andere verzuimredenen kan in een vroeg stadium gemaakt worden, zodat ook die andere vormen

van verzuim effectief benaderd kunnen worden. De aanpak van de stichting bestaat hierin dat

vooruitlopend op mogelijk verzuim, op basis van signalen, vroegtijdig een afspraak voor het

spreekuur van de bedrijfsarts wordt ingepland. Daarnaast worden maatwerkafspraken gemaakt

tussen directeuren en teamleden over taakaanpassing en soms aanpassing van werktijd. Soms wordt

gekozen voor andere verlofvormen.

Maatregel (voortzetting): Een vroegtijdige signalering van de bedrijfsarts op

functioneringsproblemen, die oorzaak zijn van verzuim, voorkomt mogelijk langdurig werk

gerelateerd verzuim.

7.2.3.4 Aantrekkelijk werkgeverschap
Aantrekkelijk werkgeverschap is een belangrijke factor bij de werving en bij het behoud van

kwalitatief goed personeel. De Stichting zal daartoe bestaande en nieuw te ontwikkelen

loopbaanpaden zichtbaar maken.

Maatregel: In 2019 is gestart met het talentontwikkelprogramma. Personeel dat deelneemt aan dit

trainingsprogramma wordt begeleid en ondersteund bij het realiseren van ambities.
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Maatregel (voortzetting): Het in 2018 verbeterde beloningsbeleid blijft van toepassing.

Personeelsleden of groepen personeelsleden kunnen een eenmalige gratificatie ontvangen als blijk

van waardering voor een bijzondere inzet gedurende een langere periode. In 2019 is in totaal €3.900

bruto aan eenmalige gratificaties uitgekeerd, verdeeld over 8 personeelsleden.

Maatregel (voortzetting): Het stimuleren van excellent beoordeelde onderwijsassistenten, die de

potentie hebben om door te groeien tot leerkracht, om de lerarenopleiding te volgen, is in 2019

gecontinueerd.

7.2.4 Fusie Stichting Ondersteuningsfonds
De aan Stichting Sint Bavo gerelateerde Stichting Ondersteuningsfonds heeft eind 2018 het

voornemen kenbaar gemaakt om als ‘verdwijnende instelling’ te willen fuseren met Stichting Sint

Bavo als verkrijgende instelling. In september 2019 is deze fusie daadwerkelijk geëffectueerd, zodat

de afronding van deze fusie voor de fusie van Stichting Sint Bavo met Stichting Salomo (1 januari

2020) heeft plaatsgevonden. Sinds september 2019 heeft Stichting Sint Bavo dan ook de beschikking

over alle middelen (bankrekeningen, gebouw Baan 47, te Haarlem) die voorheen door Stichting

Ondersteuningsfonds werden beheerd.

7.2.5 Continuïteit personeel

In de ontwikkeling van het personeelsbestand is de fusie met Stichting Salomo nog niet verwerkt.

Deze fusie zal per 1 januari 2020 worden geëffectueerd.

Directie OP OOP Totaal

2018 (aantal) 13 185 60 258

2018 (wtf) 10,50 137,39 38,76 186,64

2019 (aantal) 16 188 73 277

2019 (wtf) 11,97 138,07 46,03 196,07

2020 (aantal) 16 190 74 280

2020 (wtf) 12 140 47 199

2021 (aantal) 16 189 73 278

2021 (wtf) 12 139 46 197

2022 (aantal) 16 188 72 276

2022 (wtf) 12 138 45 195

2023 (aantal) 16 187 71 274

2023 (wtf) 12 137 44 193

Stand ultimo

Verwacht aantal personen per functiecategorie per jaar.

7.2.6 Duurzaamheid
De stichting is als juridisch eigenaar niet gerechtigd tot het doen van investeringen in gebouwen ten

laste van de Rijksmiddelen. Dit betekent dat verduurzaming van gebouwen alleen als onderdeel van

gebouwenonderhoud, renovatie en nieuwbouw kan worden gerealiseerd dan wel uit private

middelen moet worden bekostigd.

De verwachting is dat in die situaties in overleg met de betreffende gemeente (en mogelijk ook met

woningcorporaties) verduurzaming in enigerlei vorm in het programma van eisen kan worden

opgenomen.
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8. MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

8.1 Strategisch personeelsbeleid

Stichting Sint Bavo ziet zich geconfronteerd met een aantal ontwikkelingen, die het noodzakelijk

maken om actief en strategisch personeelsbeleid te hanteren.

Belangrijke ontwikkelingen zijn:

 Voortdurende groei van het totale leerlingenaantal, waardoor ook het aantal medewerkers

groeit;

 Toename van het lerarentekort, waardoor het lastiger wordt nieuwe leerkrachten te

werven;

 Toenemende mobiliteit, omdat er veel keuze uit banen is;

 Schaarste aan goede schoolleiders;

 Onverminderd hoge werkdruk.

Het strategisch personeelsbeleid van Stichting Sint Bavo kent een aantal speerpunten:

 Aantrekkelijk werkgeverschap;

 Terugdringen/beheersen van werkdruk;

 Gevarieerd en goed toegankelijk scholingsaanbod voor personeel;

 Investeren in aankomend talent, zowel leerkrachten als toekomstige schooldirecteuren;

 Versterken van de interne Vervangingspool en het organiseren van leer/werk trajecten

gericht op instroom van nieuwe leerkrachten;

Aantrekkelijk werkgeverschap komt o.a. tot uitdrukking door het zorgdragen en bewaken van de

‘menselijke maat' binnen de organisatie. De lijnen zijn kort, waardoor medewerkers zich gezien en

gehoord kunnen voelen en snel met hun vragen terecht kunnen. Verder het “maatjes/buddyproject”

voor nieuwe directeuren en het vergroten van kennis bij HR in de mogelijkheden voor werving en

acquisitie. Goed werkgeverschap is nu, in een periode van lerarentekort, extra van belang. Niet

alleen wervingskracht is belangrijk, behoud van personeel is minstens zo essentieel.

De werkdruk staat op de agenda, niet alleen door gerichte inzet op de scholen van de zgn.

werkdrukmiddelen, maar ook door de plan en verantwoordingslast zo efficiënt mogelijk in te

richten (met zo weinig mogelijk “dubbel werk").

De Bavo Academie omvat diverse scholingsbijeenkomsten waaraan personeel kosteloos kan

deelnemen. Het voorziet in een grote behoefte en draagt bij aan het al genoemde aantrekkelijk

werkgeverschap.

In schooljaar 2019/2020 is een aantal adjunct directeuren benoemd als mogelijke opstap naar

toekomstig schoolleiderschap. Verder wordt actief invulling gegeven om onderwijsassistenten met

potentie en ambitie de mogelijkheid een PABO opleiding te volgen om zodoende door te kunnen

groeien naar de functie van leerkracht.

8.2 Passend onderwijs

Stichting Sint Bavo heeft algemene afspraken gemaakt rondom de onderwijskwaliteit met haar

scholen. Schoolteams maken gezamenlijk een analyse van de schoolresultaten. Op groepsniveau

worden gesprekken gevoerd over leerresultaten en SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling). Hier

hoort ook bij dat er zicht is op de ontwikkeling van leerlingen. Wanneer een ontwikkeling niet naar
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verwachting verloopt maakt de school een analyse en kijkt het hoe het onderwijs (4L en: leerkracht,

lesstof, leertijd en leerling) aangepast kan worden.

Gelden vanuit het Passend Onderwijs worden op verschillende scholen ook ingezet op

groepsformatie. Dit met als doel de zorgzwaarte in de groepen behapbaar te houden. Een andere

opdracht aangaande het realiseren van Passend Onderwijs is het vernieuwen van het

schoolondersteuningsprofielen (SOP) van de scholen. Middels een maatjessysteem zijn de scholen

bij het opstellen van elkaars ‘SOP’ betrokken geweest.

Het beeld van kwaliteit van Passend Onderwijs op de scholen is dat Passend Onderwijs een

dagelijkse uitdaging is voor leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. Het is op maat zoeken

naar aanpak en aanbod. Dit beeld strookt met het beeld van voorgaande jaren. Leerkrachten en

ander onderwijspersoneel zetten zich dagelijks met grote betrokkenheid in voor de kinderen in hun

klas/op de school. De werkdruk die ervaren wordt is regelmatig hoog. Dit is een veelgehoord

(landelijk) probleem en de vraagstukken rondom Passend Onderwijs dragen hier regelmatig aan bij.

Deze inzet is mooi, maar de keerzijde is ook dat leerkrachten regelmatig teveel van zichzelf vragen

en handelingsverlegenheid verwarren met falen. Hierdoor worden leerlingen regelmatig te laat

verwezen, waardoor er verschuivingen plaatsvinden in de populatie die doorstroomt naar SBO of SO

scholen. Scholen zijn zoekend naar grenzen, die vaak ook niet zo zwart / wit zijn.

Er is een drietal scholen waarvan de kwaliteit van Passend Onderwijs nog niet op voldoende niveau

zit. Deze scholen hebben moeite met het herkennen van de juiste ondersteuningsbehoeften bij

leerlingen, maar ook om het tijdig (h)erkennen van handelingsverlegenheid. De ontwikkeling van de

kwaliteit van Passend Onderwijs is contant. De interne expertise op de scholen neemt wel zichtbaar

toe. Ook weten scholen verschillende (hulp)organisaties goed te vinden, als ook de consulenten van

het samenwerkingsverband en de interne Versterking.

Ondanks de zorgplicht lukt het scholen nog niet altijd om te voorkomen dat een leerling

daadwerkelijk (even) thuis komt te zitten. Wanneer scholen met deze situatie te maken krijgen is de

band met ouders vaak ook beschadigd. Hierdoor is het voor scholen een pittige opdracht om het

onderwijs zoveel mogelijk te continueren. De ervaring is dat school en Samenwerkingsverband vaak

wel op één lijn zitten, maar dat ouders soms een andere mening zijn toegedaan.

8.3 Allocatie van middelen naar schoolniveau

Alle middelen, die gealloceerd worden naar het BRIN nummer (zie DUO Instellingsinformatie)

worden o.b.v. leerlingaantal verdeeld naar de desbetreffende school/scholen. Hiermee wordt

bereikt dat er op BRIN nummer aansluiting is met de ontvangen middelen. Alleen groeibekostiging

wordt bovenschools geboekt. Ook gelden van het Samenwerkingsverband en Gemeenten worden

zoveel mogelijk geboekt op schoolniveau. Op kostenniveau geldt dat alle kosten zoveel mogelijk

toegerekend worden naar de desbetreffende school. Alleen kosten, die de Stichting gezamenlijk

maakt (vervangingspool, bedrijfsarts, inhuur administratie, dotatie voorzieningen etc.) worden

bovenschools geboekt. Dit geldt eveneens voor kosten van het Bestuurskantoor (m.n. personele

kosten vast personeel, inhuur bestuurder a.i., inhuur OCS Maatschappelijk Vastgoed en inhuur Aan

de Vaart) en kosten voor onder meer de Bavo academie. Omdat bijna alle opbrengsten op de school

worden verantwoord, is het de bedoeling dat scholen een positief exploitatieresultaat laten zien om

zo de bovenschoolse kosten (gezamenlijke kosten en kosten Bestuurskantoor) te kunnen dekken.

Vanwege de groei van het aantal leerlingen en het feit dat Stichting Sint Bavo relatief veel kleine

scholen telt, is dit voor m.n. de kleine scholen niet haalbaar.
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De formatie wordt bepaald o.b.v. een Formatieberekeningsmodel. Hierbij wordt o.b.v. de T 1

bekostiging en de ontvangen bijdragen van het Samenwerkingsverband en Gemeenten en de GPL

berekend op welke formatie een school recht heeft. Deze berekening wordt naast de benodigde

formatie door de scholen gelegd. Idealiter wordt een overschrijding op de ene school

gecompenseerd door een onderschrijding op een andere school. Hierbij gaat Stichting Sint Bavo uit

va het solidariteitsprincipe. Daar waar een school formatief meer aanvraagt/benodigd heeft dan

waar zij volgens het model recht op heeft, beslist de bestuurder of de aanvraag van de schooldirectie

wordt gehonoreerd.

De totale kosten van het Bestuurskantoor in 2019 bedroegen € 635.000, . Dit bedrag is exclusief de

inhuur van het administratiekantoor (€ 146.000, ).

8.4 Werkdruk

In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf schooljaar 18/19 extra middelen

ontvangen om de werkdruk te verlagen. Op BRIN nummer niveau betekent dit een extra bedrag van

€ 155,55 per leerling voor schooljaar 18/19 en een bedrag van € 220, voor schooljaar 19/20.

Op de scholen van Stichting Sint Bavo zijn de teamleden met elkaar in gesprek gegaan over de

besteding van deze middelen. Het plan dat op basis van dit gesprek is opgesteld is ter instemming

aan de P MR voorgelegd en na instemming tot uitvoering gebracht.

De ontvangen middelen zijn voornamelijk besteed aan personeel onder andere door de benoeming

van onderwijsassistenten, leraarondersteuners of door de uitbreiding van een benoeming van een

leerkracht.

Jaarrekening 2019, Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs Sint Bavo

Versie: Definitief 33



In onderstaande tabel is aangegeven welke bedragen er per BRIN nummer in 2019 zijn ontvangen

aan werkdrukmiddelen en hoe deze bedragen zijn besteed.

BRIN nummer
Toegekend
bedrag
(18/19)

Toegekend
bedrag
(19/20)

Toegerekend
aan 2019
(7/12 x
18/19 en
5/12 x
19/20)

Besteed
2019

Bestedingscategorie

05BC Adalbertus € 28.155 € 42.680 € 34.207 € 34.207 Personeel (formatief)

12KZ De Meer/Bavo € 41.065 € 60.280 € 49.071 € 49.071
De Meer: Personeel (onderwijsassistent)

Bavo: Personeel (formatief)

16GV Bernardus € 48.843 € 72.160 € 58.558

€ 4.740 Personeel: TSO (vrijwilligers)

€ 32.110
Personeel: Sport Support

(buurtsportcoaches, lunchactiviteiten)

€ 21.708 Personeel (formatief)

16IC Don

Bosco/Internationale

Taalklas

€ 54.754 € 83.820 € 66.865 € 66.865

Don Bosco: Personeel (formatief)

Internationale Taalklas: Personeel

(onderwijsassistent, extra leerkracht)

16LQ Franciscus

Xaverius/De Talenten
€ 44.487 € 61.380 € 51.526 € 51.526

Franciscus Xaverius: Personeel

(formatief).

De Talenten: Personeel (formatief)

16MO Mgr.

Huibers/De Brandaris
€ 36.088 € 53.020 € 43.143 € 43.143

Mgr. Huibers: Personeel (formatief)

Brandaris: Personeel (vakleerkracht)

16XC Veronica € 35.465 € 51.920 € 42.321 € 42.321 Personeel (formatief)

09QN De Schelp € 17.422 € 24.420 € 20.338

€ 2.882 Materieel: Koffiemachine

€ 7.502 Materieel: I pads 12x

€ 9.954 Personeel (formatief)

Totaal € 306.279 € 449.680 € 366.029 € 366.029

8.5 Onderwijsachterstanden

Sinds 2019 (Gemeenten) en schooljaar 2019 2020 (DUO) worden de onderwijsachterstands

middelen op een andere manier verdeeld dan voorheen. Waar eerst het, door de scholen,

ingevoerde gewicht van een leerling 0/0,3/1,2 en de ligging van de school bepalend waren, is dat nu

een berekening van het CBS.

Het kabinet heeft gekozen voor een verdeelsleutel waarmee de onderwijskansen worden vergroot

van kinderen die dit het hardst nodig hebben. In het nieuwe systeem telt ook minder hard mee waar

een kind woont: er wordt meer gekeken naar het risico op een achterstand dan of het kind in een

kleine of grote gemeente woont. Er wordt eveneens niet meer alleen gekeken naar het

opleidingsniveau van ouders om te bepalen welk kind een risico heeft op een achterstand. Ook

weegt de verblijfsduur in Nederland mee en het herkomstland van de ouders, evenals of ouders in

de schuldsanering zitten.

Door bovenstaande wijzigingen zal de verdeling van het budget elk jaar worden aangepast aan de

ontwikkelingen op de betreffende school of binnen de gemeenten. Vanzelfsprekend betekent dit

voor Stichting Sint Bavo een groter financieel risico, omdat de toekomstige te ontvangen Onderwijs

Achterstandsgelden zich minder gemakkelijk dan voorheen laten voorspellen. Het te ontvangen

budget is nl. afhankelijk van een indicator van het CBS (achterstandsscore). Of de behaalde

achterstandsscore toereikend is om budget te ontvangen, is nu (in tegenstelling tot het verleden)
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mede afhankelijk van de behaalde achterstandsscore op andere scholen (of beter gezegd BRIN

nummers) in Nederland.

Hier staat echter wel tegenover dat met de invoering van de nieuwe indicator en de

verdeelsystematiek de daling van het budget (door de stijging van het opleidingsniveau van

ouders) wordt gestopt, waardoor het geld behouden blijft voor de scholen.

De andere verdeling zorgt ervoor dat sommige gemeenten en scholen minder budget

krijgen.

Hierom wordt een overgangsregeling toegepast van 3 jaar. Concreet houdt dit het volgende

in:

 in het 1e jaar wordt het verschil tussen het oude en nieuwe budget voor 75%

meegenomen;

 in het 2e jaar wordt het verschil tussen het oude en nieuwe budget voor 50%

meegenomen;

 in het 3e jaar wordt het verschil tussen het oude en nieuwe budget voor 25%

meegenomen;

 het 4e jaar is gebaseerd op de nieuwe regeling.

Indien er met de andere verdeling juist meer budget wordt verkregen dan onder de oude

regeling wordt in het 1e jaar (2019 2020) 51% (100% 49%) van het verschil tussen het oude

en het nieuwe budget meegenomen. In het 2e jaar is dit percentage 73,45% (100% 26,55%).

In onderstaand overzicht staan de achterstandsscores per BRIN nummer, zoals deze door het CBS

zijn berekend.

BRIN

Achterstandsscore
per
basisschoolvestiging,
1 oktober 2018

Achterstandsscore
per
basisschoolvestiging,
1 oktober 2018
herzien *

Achterstandsscore
per
basisschoolvestiging,
1 oktober 2019

12KZ De Meer/Bavo 436,63 458,34 369,66

16GV Bernardus 287,91 275,83 235,96

16IC Don Bosco/ITK 1 215,12 1 215,24 997,42

16LQ FX/De Talenten 299,69 304,06 308,56

16MO Huibers/Brandaris 302,31 328,47 500,86
*De achterstandsscores over 2018 zijn door het CBS herzien, omdat naderhand is geconstateerd dat bij de berekening van deze

scores de invloed die kinderen ondervinden van de verblijfsduur van moeders in Nederland gedeeltelijk onjuist is verwerkt.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de meeste scholen een lagere achterstandsscore hebben dan in

2018. Een andere samenstelling van de leerling populatie (bij de ITK bv. meer hoger opgeleide

Syrische vluchtelingen) en meer of minder leerlingen dan het jaar ervoor (bv. Mgr. Huibers en de

Wadden) zijn hierop van invloed. Een lagere achterstandsscore betekent een lagere bijdrage

Onderwijs Achterstandenbeleid.

De Onderwijsachterstandsmiddelen worden (zoals eerder vermeld onder “Allocatie van middelen

binnen het schoolbestuur”) verdeeld naar BRIN nummer en daarna verdeeld over de desbetreffende

scholen o.b.v. leerlingaantal. Deze laatste verdeling geniet bepaald niet de voorkeur binnen het

schoolbestuur en de schooldirecties, maar is vanwege het ontbreken van de CBS score per school de
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enige objectieve maatstaf, die het schoolbestuur kan hanteren voor de verdeling van de middelen

over de scholen. Idealiter komen de directies van de scholen onder hetzelfde BRIN nummer tot een

reële verdeling van de Onderwijsachterstandsmiddelen over de scholen.

De Onderwijsachterstandsmiddelen worden m.n. formatief gebruikt door de scholen (kleinere

groepen, inzet onderwijsassistenten). Ook worden de gelden gebruikt voor het afnemen van toetsen

en testen om zodoende het onderwijsaanbod gericht in te kunnen zetten. Voor deze inzet is

gekozen, omdat de doelgroep hier het meest bij gebaat is en de beperkte middelen effectief kunnen

worden ingezet.
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9. VISIE EN BESTUUR

9.1 Visie en cultuur

9.1.1 Motto
"Bavo wil samen ontwikkelen voor blijvend goed onderwijs" is het motto van de stichting. De

begrippen samen, blijvend en goed onderwijs zullen voortdurend van actuele inhoud moeten

worden voorzien. Op langere termijn beoogt de stichting onderwijsaanbod nog meer aangepast op

leerbehoefte en –mogelijkheden op maat te kunnen leveren, bijvoorbeeld door beter gebruik te

maken van de diversiteit aan digitale leermiddelen. Tegelijk is leren ook een sociale activiteit: je leert

van en met elkaar. Op maat is niet te verwarren met strikt individueel.

9.1.2 Organisatiecultuur
De stichting staat voor korte lijnen en een informele cultuur waar collega’s elkaar makkelijk weten te

vinden. Deze cultuur wordt o.a. gefaciliteerd en gestimuleerd door interne netwerkbijeenkomsten

van vakgenoten (Intern begeleiders, intern cultuurcoördinatoren, leerkrachten bewegingsonderwijs,

specialisten Jonge Kind, onderwijsassistenten, administratief medewerkers, ICT coördinatoren,

conciërges, directieleden). Communicatie met ouders is zo ingericht dat deze in gebruikte media

divers en laagdrempelig is. Dit bevordert de toegankelijkheid van scholen. Ontwikkelpunt hierbij is

het toegankelijker maken van schriftelijke informatie door het gebruik van tekst in diverse

landstalen.

9.2 Governance

9.2.1 Doelmatig bestuur
Inzet is de stichting doelmatig te besturen binnen de bandbreedte van onze waarden en normen.

Daartoe is het bevoegd gezag samengesteld uit een Bestuur en een intern toezichthoudend orgaan:

de Raad van Toezicht. De Raad is werkgever van de bestuurder. De relatie tussen Bestuur en Raad

van Toezicht is gedefinieerd in de statuten en in een reglement Bestuur en Toezicht.

In het kader van de fusievoornemens is in 2019, binnen de Raad en samen met de Raad van Stichting

Salomo, door het bestuur uitgebreid gesproken over de besturingsfilosofie en daarbij passende

statuten en reglementen. Uitwerkingen hebben hun beslag gekregen in het fusierapport en in een

ontwerp statutenwijziging van Stichting Salomo.

Eind 2019 was de harmonisatie van opvattingen over de wenselijke statutaire regelingen zover, dat

een concept van "TWijs statuten" aan de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) ter goedkeuring

en aan belangenvereniging VERUS voor advies konden worden aangeboden. Dit traject is in 2020

afgerond met een goedkeuring van de NKSR, een advies tot vaststelling van statuten door VERUS en

het realiseren van de fusie en het notarieel vastleggen van nieuwe statuten.

De raden en besturen van beide stichtingen hebben – nu als één Raad en één Bestuur in 2020 tot

taak hun visie op goed bestuur verder te ontwikkelen en neer te leggen in een beleidsdocument.

9.2.2 Verantwoord bestuur
Het bevoegd gezag handelt binnen de kaders van de Code “Goed Bestuur Primair Onderwijs” die

voor de sector is vastgesteld. Verantwoording vindt plaats door publicatie van het bestuursverslag

op de website van de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht in gesprek met de GMR en tijdens

periodieke schoolbezoeken met teamleden. Een RvT audit/ zelfevaluatie was voorzien in 2020. Door

de fusie en gewijzigde samenstelling van de Raad van Toezicht, en doordat deze als zodanig

uiteraard in tijdspanne nog beperkt heeft gefunctioneerd, zal in 2020 geen audit worden uitgevoerd.
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9.2.3 Gedragen besluiten
De besturingsfilosofie gaat uit van dienend leiderschap daar waar passend en mogelijk.

De formele relatie tussen bestuur en directeuren is geregeld in het managementstatuut (2014).

Doel van de medezeggenschap is tot gedragen beleid van goede kwaliteit te komen en dit goed te

verankeren in de organisatie. De medezeggenschap is formeel geregeld in een

medezeggenschapsstatuut, het GMR reglement en het MR reglement. GMR leden worden gekozen

door en uit de medezeggenschapsraden van de scholen. De GMR agenda van 2019 kende naast de

reguliere thema’s van de planning en controlcyclus uiteraard veel thema's die met de voorgenomen

fusie samenhingen.

9.2.4 Verbonden bestuur Omgang en communicatie met belanghebbenden

9.2.4.1 Karakter van communicatie
De stichting hecht aan laagdrempeligheid en nabijheid. Dit wordt gerealiseerd door een grote mate

van bereikbaarheid van bestuurder, directies en staf voor teamleden en ouders en een relatief korte

reactietijd op proces of inhoud.

De stichting onderhoudt een website voor informatie, verstuurt bestuursbrieven, brochures e.d. De

fusieplannen hebben tot gevolg dat de doorontwikkeling van de website is stilgevallen. In plaats

daarvan wordt de aandacht gericht op de keuze voor nieuwe platforms voor onderlinge en externe

communicatie.

De scholen communiceren schriftelijk met ouders en via diverse instrumenten, digitaal met tools die

AVG proof zijn. Daarnaast worden video’s gemaakt, brochures uitgegeven en andere

profileringsactiviteiten ondernomen. Ook hierbij worden richtlijnen van de AVG betrokken.

Rechtstreekse communicatie gaat via gespreksavonden en inloopmomenten.

9.2.4.2 Formele interne communicatie
De formele communicatie tussen bestuur en ouders en teamleden verloopt via de

Medezeggenschapsraden en de GMR (5 á 6 keer per jaar overleg met de bestuurder). De Raad van

Toezicht bezoekt jaarlijks de voltallige GMR en onderhoudt daarnaast, in 2019 telefonisch, contact

met de GMR voorzitter.

9.2.4.3 Formele externe communicatie

De stichting bestuurt samen met andere schoolbesturen het Samenwerkingsverband Passend

Onderwijs Zuid Kennemerland. De consulenten van het SWV ondersteunen ouders en besturen bij

het vinden van een passende school voor een kind.

Samen met andere schoolbesturen en diverse gemeenten overlegt het bestuur over de

instandhouding van de Internationale Taalklas(sen) Haarlem, waarvan Sint Bavo bevoegd gezag is.

Communicatie met andere besturen en gemeente Haarlem gaat zowel rechtstreeks als via het

periodieke Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs Haarlem en Bestuurlijk Overleg Voortgezet

Onderwijs Haarlem en het Regionaal Besturen Overleg.

Daarnaast is er overleg met de gemeente Haarlem over huisvestingsaangelegenheden, zowel 1 op

1 als in breder bestuurlijk verband. Onder de noemer Lokale Educatieve Agenda worden tussen

gemeente, schoolbesturen en andere instellingen lokale thema's m.b.t. onderwijs besproken,

voorbereid en uitgewerkt door werkgroepen.
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Door gemeentelijke herindeling valt de St. Adalbertusschool te Spaarndam sinds 1 januari 2019 niet

meer onder de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude maar onder de gemeente

Haarlemmermeer, zodat laatstgenoemde gemeente nu gesprekspartner is geworden voor de

stichting.

9.2.5. Klachten en geschillen
De stichting heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder

Onderwijs.

In 2019 is een klacht door de landelijke klachtencommissie deels gegrond verklaard zonder advies

aan het bestuur. De afronding van het geschil zal naar verwachting in 2020 zijn beslag krijgen.

9.3 Verbonden partijen en partners

Verbonden partij:

9.3.1 Stichting Ondersteuningsfonds Stichting Katholiek onderwijs Sint Bavo.

In 2019 is het Ondersteuningsfonds, volgens planning, opgeheven waarbij stichting Sint Bavo de

verkrijgende stichting is.

Partners:

9.3.2 Stichting Sint Bavo is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid

Kennemerland. Het samenwerkingsverband kent reguliere ondersteuningsmiddelen toe aan scholen

van Stichting Sint Bavo, alsmede TLV’s (Toelaatbaarheidsverklaringen). Tevens financiert het

Samenwerkingsverband bepaalde onderwijsprojecten.

9.3.3 Stichting Sint Bavo is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid

Kennemerland.

9.3.4 In 2018 is een Functionaris gegevensbescherming aangesteld per

dienstverleningsovereenkomst en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij was in 2019

bereikbaar via FG@stichtingsintbavo.nl. Dit adres is in 2020 nog bruikbaar.

9.3.5. Verder zijn met diverse dienstverleners inkoopcontracten afgesloten. Samen met de andere

schoolbesturen in Haarlem e.o. zijn twee inkoopcontracten Europees aanbesteed, te weten elektra

(DVEP) en gas (Eneco). M.i.v. mei 2020 kan de afvalinzameling van papier, plastic, restafval en GFT

(Renewi) hier aan worden toegevoegd.
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9.4 Bestuur en Raad van Toezicht

9.4.1 Bestuur

In 2019 was het bestuur als volgt samengesteld:

Rol Naam Functies en nevenfuncties

Bestuurder a.i. P.N.J. Velseboer MBA  Lid (qq) bestuur Samenwerkingsverband

Passend Onderwijs Zuid Kennemerland

 Zelfstandig interim bestuurder en adviseur

 Coach voor ondernemers en bestuurders

 Workshopinleider “governance by meaning”

 Vice voorzitter RvT ASKO

 Lid Platform Jongens in Balans

9.4.2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht was in 2019 als volgt samengesteld:

Rol Naam Functies en nevenfuncties

Voorzitter Th.W.J. Krom

Vicevoorzitter Drs. B.M.J.

Savelsbergh

 Bestuurder (voorzitter) Stichting

Ondersteuningsfonds.

Lid O.J.M. Ostendorf

Harmsen

Lid B. Gün  Sr. Projectmedewerker UWV;

 Raadslid gemeente Haarlem;

 Bestuurder Stichting Ondersteuningsfonds.

Lid M.J. Kruijer  Bestuurder Stichting Ondersteuningsfonds.

9.5 Verslag Raad van Toezicht

In 2019 heeft de Raad van Toezicht vijf reguliere vergaderingen met de bestuurder (a.i.) gehad en

van de twee geplande vergaderingen met de GMR is er één niet door gegaan. In plaats daarvan heeft

er telefonisch contact plaatsgevonden tussen de beide voorzitters. De eerste vergadering van de

Raad van Toezicht met de bestuurder, die normaal gesproken in februari zou plaatsvinden, is

vervallen omdat enkele belangrijke agendapunten rond de fusie door vertraging onvoldoende waren

uitgewerkt.

Daarnaast is er een bijeenkomst geweest van de Raden van Toezicht van de Stichtingen Sint Bavo en

Salomo.

Er is een aantal zaken dat buitengewone aandacht heeft gekregen in het afgelopen jaar:

 De voorbereidingen op de fusie met Stichting Salomo die aan het einde van het jaar de

daadwerkelijke fusie heeft opgeleverd;

 De fundamentele discussie die geleid heeft tot het opheffen van de Stichting

Ondersteuningsfonds en de integratie daarvan in stichting Sint Bavo;

 Het lerarentekort en alle maatregelen die zijn bedacht en ingezet om dat te beperken;

 De onderwijskwaliteit van alle scholen en enkele in het bijzonder;

 De communicatie m.b.t. deze zaken.
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In de aanloop naar 2019 hebben de bestuurders met elkaar gesproken over de wens te fuseren en

ook de voorzitters van de Raden van Toezicht hebben elkaar opgezocht om kennis te maken en

gedachten uit te wisselen. Het zijn de bestuurders en de staf geweest die met externe begeleiding de

noodzakelijke stappen hebben beschreven, besproken en uitgewerkt. De beide Raden van Toezicht

en de Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raden zijn daarin zeer zorgvuldig meegenomen. Qua

duidelijkheid en tempo liet dat niets te wensen over. Waarvoor hulde!

In onderling overleg hebben de leden van de Raad besloten wie plaats zou nemen in de toekomstige

Raad na de fusie. Governance regels maakten dat eigenlijk niet mogelijk omdat alle leden van de

Raad aftredend waren na een tweede termijn. Toch hebben we omwille van de continuïteit samen

met de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Salomo afgesproken dat hier het principe “leg

uit” toegepast kan worden. De leden Odylia Ostendorf Harmsen, Burhan Gün en Dick Krom gaan

door en Matthijs Kruijer en Ben Savelsbergh nemen afscheid.

Na een diepgaande discussie over het zelfstandig voortbestaan of het fuseren van de steunstichting

met de reguliere stichting is besloten tot het laatste. Enerzijds omdat al heel lang sprake is van een

geconsolideerde jaarrekening, anderzijds omdat de Stichting Salomo de publieke en private

middelen al onder één stichting gebracht hadden. Het maakte tevens dat beide stichtingen zo zeer

gelijkwaardig kunnen samengaan.

De leden van de Raad hebben met veel waardering kennisgenomen van alle plannen die de

personeelsadviseurs hebben opgezet en uitgevoerd om leerkrachten te werven en te behouden. Ze

zijn erin geslaagd het bestuur, de staf en alle medewerkers op de scholen daarover enthousiast te

maken.

Na vertrek van enkele directeuren zijn de vacatures snel weer ingevuld en ondanks die wisselingen is

de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs bewaard gebleven. Alle scholen voldoen minimaal

aan het begrip “basiskwaliteit”. Het lerarentekort deed zich in 2019 verder voelen, maar groepen

naar huis sturen is heel beperkt gebleven dankzij de inzet en het elan van alle medewerkers. Ook

hiervoor een woord van grote waardering.

Met een fusie ophanden ontstaan er altijd onzekerheden. Alleen goede communicatie kan daar veel

van wegnemen. De bestuurders van beide stichtingen hebben hierover veel afgestemd met GMR en

toezichthouders. We mogen constateren dat de communicatie binnen en buiten de stichting, met

medewerkers en stakeholders, goed is geweest.

In dit laatste jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Sint Bavo bedank ik ieder die al dit

bovenstaande heeft helpen waarmaken en durf ik namens alle leden van de Raad van Toezicht te

zeggen dat we met veel plezier en inzet ons werk hebben kunnen doen omdat we super trots zijn op

wat gezamenlijk tot stand gebracht is.

Dick Krom, voorzitter

9.6 Verslag Stichting Ondersteuningsfonds

De Stichting Ondersteuningsfonds St. Bavo is opgericht in 1984 en is ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder dossiernummer 41224021.

De in 2018 ingezette start van een fusietraject met de onderwijsstichting Sint Bavo is in januari van

het verslagjaar voortgezet. Er is overleg gevoerd met de notaris over de te volgen stappen in het

fusieproces en aan welke voorwaarden de fusie moet voldoen.

Op hoofdlijnen betekende dat het volgende:
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Goedkeuring van de Raad van Toezicht van het voornemen tot fusie, bestuursbesluiten van beide

stichtingen tot fusie, volmachten en goedkeuring van de NKSR, verklaring van de Kamer van

Koophandel dat de stukken een maand ter inzage hebben gelegen en een verklaring van de

rechtbank dat door schuldeisers geen verzet is aangetekend tegen de fusie, goedkeuring van de fusie

door de GMR van de onderwijsstichting Sint Bavo.

De fusie is afgerond in september van het verslagjaar met ondertekening van de fusieakte.

Het vermogen van de Steunstichting wordt in deze geconsolideerde jaarrekening als privaatrechtelijk

vermogen verantwoord.

Haarlem 12 april 2020

Drs. B.M.J. Savelsbergh, voorzitter

9.7 Contactgegevens

Stichting katholiek en interconfessioneel (RK/PC) onderwijs "Sint Bavo" (2020: Stichting TWijs)

Postadres:

Postbus 3375, 2001 DJ Haarlem (2020: Postbus 2018, 2002 CA Haarlem)

Bezoekadres:

Baan 47, 2012 DC Haarlem (2020: Garenkokerskade 19, 2013 AJ Haarlem)

Factuuradres: facturen@stichtingsintbavo.nl (2020: crediteuren@twijs.nl)

T 023 51 25 900 (2020: daarnaast: 023 7078380)

E info@stichtingsintbavo.nl (2020: info@twijs.nl)

W www.stichtingsintbavo.nl (www.twijs.nl in opbouw)

BRIN: 83163. (2020: TWijs: 85255)

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41223733 (2020: 40594957)

BTW nummer: 0058.25.994.B.14 (2020: nog onbekend)
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FINANCIEEL BELEID 

Financiële positie op balansdatum 

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2019 in vergelijking met 31 december 2018. Na 

de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 

Toelichting op de activa zijde van de balans: 

Materiële vaste activa 

De waarde van de materiële vaste activa is gestegen van € 2.297.693,- naar € 2.525.312,- (toename 

van € 227.619,-). In 2019 is voor een bedrag van € 698.048,- geïnvesteerd. Bijna 83% van de 

investeringen heeft plaatsgevonden in inventaris en apparatuur (€ 574.316,-), het restant in overige 

materiële vaste activa (€ 119.221,-) en gebouwen (€ 1.234,-).   

De investering in inventaris en apparatuur bestaat voor meer dan de helft uit investeringen in ICT   

(€ 304.430,-) en voor 40% uit investeringen in schoolmeubilair en inventaris (€ 231.827,-).  

De ICT-investeringen hebben vooral betrekking op de aanschaf van chromebooks (incl. karren) en 

touch screens. Dit is mede het uitvloeisel van het ICT beleidsplan, dat in 2018 is opgesteld. In dit plan 

zijn verhoudingen van het aantal devices versus leerlingen (onderbouw/bovenbouw) bepaald.  

De investering in schoolmeubilair en inventaris betreft naast reguliere vervangingen ook 

investeringen in het schoolplein van de Schelp, binnenzonwering op de Meer en de Bernardus i.v.m. 

slechte zichtbaarheid touch screens, kasten op de Veronica, het creëren van een leerplein in de aula 

van de Brandaris en het voorzien in meubilair i.v.m. de uitbreiding van het aantal groepen op de Mgr. 

Huibers.  

Financiële vaste activa 

De financiële vaste activa zijn in 2019 gestegen van € 76.999,- naar € 99.639,-. Het saldo bestaat uit 

een viertal vorderingen op het UWV. Stichting Sint Bavo heeft nl. de mogelijkheid om betaalde 

transitievergoedingen bij ontslag van een 2 jaar zieke werknemer vergoed te krijgen van het UWV. 

Verder bestaat het saldo uit twee waarborgsommen, die zijn betaald aan de Gemeente Haarlem (in 

totaal € 6.415,-). 

Vorderingen: 

De vorderingen bedragen € 1.227.980,- en liggen hiermee € 462.632,- lager dan in 2018   

(€ 1.60.612,-). 
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De grootste vordering is op het Rijk en bedraagt € 845.651,-. Er is een vordering op het Rijk, omdat 

OCW een ander betaalritme hanteert dan een evenredige uitbetaling over de maanden. De eerste 7 

maanden van het jaar betaalt OCW nl. in totaal 65,45% van de personele bekostiging, in de laatste 5 

maanden 35,55%. Als uitgegaan zou worden van een evenredige uitbetaling zou het betaalritme voor 

de eerste 7 maanden 58,33% bedragen en voor de laatste 5 maanden: 41,67%. Tevens wordt de 

bijzondere bekostiging asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen 2019-2020 voor 

peildatum 1 november 2019 pas in februari 2020 door OCW uitbetaald.  

De vorderingen op Gemeenten bedragen € 140.828,-. Deze bestaat uit een vordering op diverse 

Gemeenten i.v.m. nog te ontvangen gemeentelijke bijdrage voor de plaatsing van leerlingen op de 

Internationale Taalklas op peildatum 1 november 2019 (€ 104.000,-), nog te ontvangen VVE-IB 

subsidie over het 4e kwartaal 2019 van de Gemeente Haarlem (€ 16.301,-), verrekening met de 

Gemeente Haarlem inzake aanpassingen Internationale Taalklas (€ 9.228,-), verrekening met de 

Gemeente Haarlem inzake uitbreiding Mgr. Huibers (€ 8.016,-) en nog te ontvangen glas-

/vandalismeschade (€ 3.283,-).  

Verder is er een post van € 86.505,- aan vooruitbetaalde kosten. Dit betreffen in 2019 ontvangen 

nota’s voor op het jaar 2020 betrekking hebbende producten en/of diensten. De facturen van Loyalis 

voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (IPAP) 2020 (€ 48.275,-), APS-IT voor Microsoft Online 

Diensten 2020 (€ 18.953,-) en Ricoh voor de lease van multifunctionals in januari en februari 2020 (€ 

6.322,-) vormen het grootste aandeel.  

Het debiteurensaldo ultimo 2019 tenslotte bedraagt € 137.329,-. Naast de reguliere verhuurfacturen 

zit in dit saldo een bedrag van € 70.000,- voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-

Kennemerland voor het project van de Internationale Taalklas genaamd “Maatje”.  

Liquide middelen 

De Stichting beschikt over een aantal centraal beheerde bankrekeningen en diverse  

schoolbankrekeningen (reguliere bankrekeningen en rekeningen t.b.v. tussenschoolse opvang en 

ouderbijdragen). De centraal beheerde bankrekeningen betreffen een Charitas Spaarrekening, een 

bestuursrekening en een bankrekening t.b.v. het Bestuurskantoor. Naast de schoolbanken, 

beschikken de meeste scholen over een zgn. kleine kas, waar een beperkt bedrag aan contant geld in 

wordt aangehouden.  

Het saldo liquide middelen is ten opzichte van 2018 gestegen met € 362.939,- naar € 2.183.610,-. 

Deze stijging komt voornamelijk voor rekening van de uitbetaling van de voorfinanciering van de 

overschrijding op de renovatie/nieuwbouw van de Schelp. Stichting Sint Bavo trad als bouwheer voor 

dit project op en had in 2018 een bedrag van € 286.482,- voorgefinancierd.  
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Toelichting op de passiva zijde van de balans: 

Eigen vermogen: 

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene (exploitatie)reserve, een publieke 

bestemmingsreserve (reserve nulmeting) en een private bestemmingsreserve. Het totale eigen 

vermogen is in 2019 met € 318.549,- afgenomen van € 3.191.045,- tot € 2.872.496,-.   

Deze daling is vooral het gevolg van het negatieve exploitatieresultaat van € 313.337,- wat in 

mindering wordt gebracht op de algemene reserve. Dit resultaat wordt verder toegelicht bij de 

analyse van het resultaat.  

Bij het negatieve resultaat dient de vrijval van de reserve nulmeting ad. € 16.886,- opgeteld te 

worden. Hier tegenover staat een positief behaald privaat resultaat door het toenmalige 

Ondersteuningsfonds van € 11.675,-.  

Voorzieningen: 

De post voorzieningen is gedaald van € 899.892,- ultimo 2018 naar € 869.080,- ultimo 2019. 

De voorzieningen bestaan uit diverse personele voorzieningen en een voorziening groot onderhoud. 

Tot de personele voorzieningen behoren de volgende voorzieningen: duurzame inzetbaarheid 

(verlofsparen), jubileumuitkeringen, wachtgeld (werkloosheidsbijdragen), langdurig zieken en overig. 

De voorziening duurzame inzetbaarheid (€ 4.777,-) is dit jaar voor het eerst opgenomen. Tot 

dusverre heeft 1 oudere werknemer (ouder dan 57 jaar) aangegeven om een (deel van de) 170 

klokuren (40 uur basisbudget + 130 uur extra) als verlof in te zetten. Hiermee ontstaat voor de 

werkgever in de toekomst een financiële verplichting, waarvoor een voorziening, dient te worden 

opgenomen.  

Met betrekking tot de voorziening jubileum is de dotatie (€ 28.178,-) hoger uitgevallen dan de 

onttrekking (€ 14.336,-), wat ertoe heeft geleid dat de voorziening met dit verschil is toegenomen. Bij 

de berekening van de hoogte van de voorziening is rekening gehouden met een vertrekkans van 12% 

van het personeel (gebaseerd op de gemiddelde vertrekkans in de periode 2014-2019).  

De daling in de hoogte van de voorziening wachtgeld (ten behoeve van twee ex-medewerkers) van    

€ 223.098,- naar € 141.437,- houdt verband met het feit dat de pensioendatum van beide personen 

(respectievelijk mei 2020 en september 2021) in zicht is. De financiële impact van de jaarlijkse 

indexering van € 4.035,- is gezien de korte looptijd beperkt. Daarentegen is er wel sprake van een 

forse onttrekking van € 85.696,-.  

De voorziening langdurig zieken betreft de reservering van de loonkosten in 2019 van drie zieke 

werknemers. In 2018 bestond de voorziening nog uit één zieke werknemer. Van deze drie 

werknemers zullen uiterlijk 1 augustus 2020 twee werknemers niet meer in dienst zijn.  

De besteding ten laste van de voorziening groot onderhoud (€ 326.157,-) is in 2019 hoger uitgevallen 

dan de dotatie van € 295.000,-,. Verder heeft er een vrijval groot onderhoud plaatsgevonden 

vanwege klein onderhoud, dat via de exploitatie zal lopen van € 49.501,-. Hierdoor is de voorziening  

afgenomen van € 484.396,- tot € 403.738,-. De stand van de voorziening ultimo 2019 tezamen met 

de jaarlijkse dotaties van € 295.000,-, is voor de komende 10 jaar voldoende om de geplande groot 

onderhoudstaken uit te kunnen voeren. In 2020 heeft de nieuwe stichting TWijs ervoor gekozen om 

voor groot onderhoud geen voorziening meer te treffen, maar groot onderhoud te gaan activeren. 
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De huidige opgebouwde voorziening zal in 2020 dan ook toegevoegd worden aan het Eigen 

Vermogen.  

Langlopende schulden: 

De post langlopende schulden (schulden met een looptijd langer dan 1 jaar) is in vergelijking met 

2018 gestegen van € 138.101,- naar € 185.717,-.  

Zo is er een langlopende schuld van € 83.487,- opgenomen vanwege het pensioenaandeel in de 

bruto-uitkering van € 875,- per fte en de 33% uitkering van het maandsalaris januari 2020. De 

uitkering van deze bedragen heeft in februari 2020 plaatsgevonden en is ultimo 2019 als kortlopende 

schuld verantwoord. Omdat het pensioengevend salaris door het ABP in januari van enig jaar wordt 

vastgesteld en de uitbetaling van de eenmalige uitkeringen in februari 2020 plaatsvindt, werkt dit pas 

door in de pensioenpremie werkgever voor 2021. Vandaar dat het pensioenaandeel in tegenstelling 

tot de uitkeringen is opgenomen als langlopende schuld.   

Verder maken vooruitontvangen investeringssubsidies van de Gemeente Haarlem en OCW onderdeel 

uit van de post langlopende schulden. De in het verleden ontvangen investeringssubsidies van de 

Gemeente Haarlem (ultimo 2019 in totaal: € 101.027,-) vormen de hoofdmoot. Hierbij moet o.a. 

gedacht worden aan subsidies voor 1e inrichting en VVE subsidies. Jaarlijks valt een deel van deze 

subsidies cf. het af te schrijven investeringsbedrag vrij.   

Kortlopende schulden: 

Het saldo kortlopende schulden in 2019 (€ 2.109.248.-) ligt vanwege het opnemen van de eenmalige 

uitkeringen van € 875,- per fte en de 33% uitkering van het maandsalaris januari 2020 (in totaal: € 

474.501,-) als kortlopende schulden € 452.311,- hoger dan in 2018 (€ 1.656.937,-).  

Het crediteurensaldo is met € 106.207,- afgenomen en bedraagt € 149.491,-. Ook de schulden 

terzake van pensioenenpremies zijn gedaald (minus € 33.094,-). Tegenover deze daling staat een 

stijging van de belastingen en premies sociale verzekeringen (loonheffing) met € 52.762,-.  

Verder is het saldo vakantiegeld met € 27.582,- toegenomen ten opzichte van 2019, net als het saldo 

overige overlopende passiva, dat met € 39.690,- is toegenomen tot € 305.007,-. In dit laatste saldo 

zitten nog te besteden subsidiegelden van de Gemeente Haarlem (VVE 2019 gelden: € 18.514,-), nog 

terug te betalen subsidies aan de Gemeente Haarlem i.v.m. onderbesteding (€ 31.229,-), 

vooruitontvangen bedragen vanwege noodhuisvesting Mgr. Huibers (€ 22.127,-) nog te betalen 

kosten in 2019 voor goederen/diensten met een factuurdatum in 2020 (€ 108.027,-) en nog te 

besteden gelden van het Samenwerkingsverband PO Zuid-Kennemerland (ITK project “Maatje”, 

Kopklas en bijdrage verwacht tekort ITK).  
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Analyse resultaat 

Stichting Sint Bavo heeft In 2019 een negatief resultaat behaald van € 318.549,- (begroot was: 

€ 251.370,- negatief). In 2018 werd een positief resultaat behaald van € 216.933. 

Onderstaand is de staat van baten en lasten voor het kalenderjaar 2019 opgenomen. De 

gerealiseerde staat van baten en lasten is vergeleken met de begrote baten en lasten voor het 

kalenderjaar 2019 en de gerealiseerde baten en lasten voor het kalenderjaar 2018. 

Toelichting op de staat van baten en lasten: 

Rijkbijdragen OC&W: 

De Rijksbijdragen OCW liggen € 568.958,- hoger dan in 2018. Deze stijging wordt deels verklaard door 

een eenmalige “Bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs” van € 202.867,-. 

Schoolbesturen in het PO hebben in december 2019 een uitbetaling van € 150 miljoen voor 

arbeidsvoorwaarden ontvangen. Deze betaling is een uitvloeisel van het convenant Aanpak 

lerarentekort dat de PO-Raad, vakbonden en het kabinet begin november 2019 hebben gesloten. 

Het aandeel werkdrukmiddelen in de personele bekostiging (PAB-middelen) gestegen van € 155,55 

voor schooljaar 2018/2019 naar € 220,- in 2019/2020. Het effect van deze stijging bedraagt ca.        

€ 60.000,- voor 2019.  

OCW heeft haar Onderwijs Achterstandenbeleid m.i.v. schooljaar 2019-2020 aangepast. Dit heeft 

geleid tot herverdeeleffecten van deze OAB-gelden. Voor Stichting Sint Bavo heeft dit geresulteerd in 

€ 104.019,- extra OAB-gelden in schooljaar 2019-2020 t.o.v. 2018-2020. Voor kalenderjaar 2019 

betekent dit € 43.341,- aan extra middelen.  

Verder is het leerlingaantal op 1 oktober 2018 (2.042 leerlingen excl. de Satelliet) in vergelijking met 

het leerlingaantal op 1 oktober 2017 (1.968 leerlingen excl. de Satelliet) gestegen, wat een positief 

effect heeft op de personele bekostiging 2019/2020. Dit effect weegt voor 5/12 mee in kalenderjaar 

2019. Tevens ligt de personele bekostiging groei in 2019 (€ 277.193,-) € 67.085,- hoger dan in 2018  

(€ 210.108,-). De bijzondere bekostiging asielzoekers en overige vreemdelingen ligt echter       

€ 108.524,- lager dan in 2018.   
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Het resterende verschil in de toegenomen Rijksbijdragen OCW heeft betrekking op de jaarlijkse 

bijstelling van de personele bekostiging door OCW in oktober van enig jaar.  

Overige overheidsbijdragen: 

De overige overheidsbijdragen bestaan met name uit ontvangen subsidies van de Gemeente 

Haarlem. Diverse scholen van Stichting Sint Bavo ontvangen subsidies voor Schakelklassen,  

Combinatiefunctionarissen, School in de Wijk en VVE-IB. De VVE-gelden, die pas laat in 2019 door de 

Gemeente Haarlem zijn toegekend mogen na overleg met de Gemeente doorgeschoven worden 

2020. In het verleden ontvingen 2 scholen ook subsidiegelden ten behoeve van de Verlengde 

Schooldag. Deze subsidie is door de Gemeente Haarlem m.i.v. kalenderjaar 2019 beëindigd.   

Naast de “reguliere” scholen in het basisonderwijs ontvangt de Internationale Taalklas van de 

gemeenten in haar verzorgingsgebied een bijdrage van € 500,- per leerling op de peildata eerste 

schooldag, 1 november, 1 februari en 1 mei van een jaar. In totaal gaat het om een bedrag van     

€ 2.000,- per leerling op (school)jaarbasis.  

De overige overheidsbijdragen liggen in 2019 € 393.294 lager dan in 2018. Grootste verklaring 

hiervoor is dat in 2018 een bedrag van € 275.360,- is verantwoord als subsidie Gemeente i.v.m. de 

bijdrage van de Gemeente Haarlem in de overschrijding op de renovatie/nieuwbouw de Schelp. De 

subsidie Verlengde Schooldag, die niet meer is ontvangen in 2019 door de Brandaris en de Meer, 

heeft een nadelig effect van € 54.399,-. Verder ligt de subsidie Schakelklassen in 2019 (€ 161.182,-) € 

39.387,- lager dan in 2018 (€ 200.569,-) onder meer vanwege onderbesteding, het qua personele 

invulling niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen van de Gemeente door de Franciscus Xaverius en 

een lagere subsidieaanvraag voor 2019/2020 voor de Mgr. Huibers. Verder zijn de 40+gelden voor de 

Talenten m.i.v. schooljaar 2018/2019 beëindigd (verschil van € 15.826,-). Tenslotte zit er een verschil 

in de VVE gelden 2018 t.o.v. 2019 van € 12.025,-, omdat in 2019 deze gelden niet als subsidie, maar 

als nog te besteden subsidie zijn verantwoord.  

De bijdragen van de Gemeenten voor de Internationale Taalklas liggen in 2019 wel € 11.333,- hoger 

dan in 2018.  

Overige baten: 

De grootste posten van de overige baten zijn opbrengst huur en medegebruik, overblijfgelden, 

ouderbijdragen, detacheringen en overige vergoedingen. De opbrengsten huur en medegebruik, 

overblijfgelden en ouderbijdragen zijn over de jaren heen redelijk constant.  

De daling in overige baten ten opzichte van 2018 bedraagt € 339.163,-. Hiervan wordt een bedrag 

van € 149.000,- verklaard door een eenmalige overschrijdingsuitkering van de Gemeente Haarlem in 

2018 i.v.m. financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs in de periode 2006 t/m 

2008. In 2018 is een bijdrage van het Samenwerkingsverband PO Zuid-Kennemerland in het project 

“Haarlem Advies Centrum” van de Internationale Taalklas verantwoord van € 67.400,- en zijn in 

tegenstelling tot 2019 2 leerlingen geplaatst van het Sterren College (€ 22.000,-). . 

Verder liggen de opbrengsten detacheringen in 2019 € 54.275,- lager dan in 2018. In 2018 werden 2 

medewerkers van resp. de Satelliet (tot overdracht naar Spaarnesant) en de Internationale Taalklas 

voor een langere periode gedetacheerd naar Aloysius en Dunamare. In 2019 was dit niet het geval.   
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Personele lasten: 

De personele lasten liggen € 472.465,- hoger dan in 2018. 

Een deel van de verklaring ligt in het opnemen van een personele voorziening in 2019 voor de 

uitbetaling in februari 2020 van de eenmalige bonus van € 875,- voor het personeel (hoogte bonus is 

afhankelijk van de werktijdfactor). Deze bonus is het resultaat van het convenant “Aanpak 

lerarentekort”. De hoogte van deze voorziening bedraagt € 233.683,- (incl. pensioenpremie). Aan 

“bijzondere en aanvullende bekostiging primair onderwijs” van € 202.867,-. Schoolbesturen in het PO 

hebben in december 2019 een uitbetaling van € 150 miljoen voor arbeidsvoorwaarden ontvangen. 

Deze betaling is een uitvloeisel van het convenant Aanpak lerarentekort dat de PO-Raad, vakbonden 

en het kabinet begin november 2019 hebben gesloten.  

Een ander deel van de verklaring ligt in de personele voorziening, die in 2019 is opgenomen voor de 

nabetaling over de maanden maart-december 2019. In februari 2020 heeft al het onderwijspersoneel 

een bedrag van 33% van het maandloon van januari 2020 ontvangen. Deze betaling heeft 

plaatsgevonden, omdat de loonsverhoging van 4,5% in de nieuwe CAO pas vanaf 1 januari 2020 

ingaat en de vorige CAO al in maart 2019 afliep. Inclusief pensioenpremie is voor deze voorziening 

een bedrag opgenomen van € 324.305,-. 

Totaal: € 557.988,- 

In 2018 zijn 2 ontslagvergoedingen uitgekeerd van in totaal: € 94.683,-. Beide vergoedingen kwamen 

niet in aanmerking voor vergoeding door het UWV. In 2019 zijn geen ontslagvergoedingen 

uitgekeerd, die niet in aanmerking kwamen voor vergoeding door het UWV.  

De uitbesteding derden ligt in 2019 € 145.818,- hoger dan in 2018 (€ 563.279,- versus € 417.461,-). In 

2019 zijn 2 interim-directeuren werkzaam (geweest) voor resp. de Don Bosco (januari-december 

2019) en de Franciscus Xaverius (oktober-december 2019).  Tevens is er in de periode januari-

oktober 2019 voor een dagdeel per week ondersteuning geweest voor HR-gerelateerde 

werkzaamheden.   

De premie Participatiefonds ligt in 2019 € 83.937,- lager dan in 2018 (€ 345.259 versus € 429.196,-). 

Dit houdt verband met een daling van deze premie van 5,25% in 2018 naar 4% in 2019.   

Tenslotte is de dotatie voorziening wachtgeld in 2019 minimaal geweest (€ 4.035,-). Dit in 

tegenstelling tot het jaar 2018. Toen bedroeg de dotatie: € 129.712,-.  

Verder zijn de pensioenpremies in 2019 in vergelijking met 2018 wederom gestegen. In 2018 

bedroeg de pensioenpremie 22,9%; in 2019 24,9%.  

Afschrijvingen: 

De afschrijvingskosten liggen in 2019 € 72.494,- hoger dan in 2018 (€ 470.429,- versus € 397.935,-). 

De afschrijvingen leermiddelen en meubilair (kantoor- en schoolmeubilair) liggen redelijk in lijn met 

2018. Het verschil in de afschrijvingskosten zit dan ook in de afschrijvingskosten ICT. Deze zijn in 

vergelijking met 2018 gestegen met € 72.314,-. In 2019 is voor een bedrag van ruim € 304.430,- in ICT 

geïnvesteerd (met name in chromebooks en touch screens). Deze investeringen zijn cf. het ICT-

beleidsplan.   

Huisvestingslasten: 

De huisvestingslasten liggen € 140.696,- lager dan 2018. Deels wordt dit verklaard door een lagere 

dotatie (-/- € 55.000,-) aan de voorziening groot onderhoud (2019: € 295.000,-; 2018: 350.000,-). 
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Verder heeft er een vrijval van € 49.501,- plaatsgevonden van de voorziening groot onderhoud i.v.m. 

kleine posten, die in de toekomst ten laste zullen komen van de exploitatie. De resterende 

voorziening MJOP is tezamen met de jaarlijkse dotaties voldoende om de voor de komende 10 jaar 

geplande groot onderhoudstaken uit te voeren. Daarnaast is de post tuinonderhoud ten opzichte van 

vorig jaar gedaald met € 41.660,-. In 2018 waren er nl. eenmalige kosten i.v.m. de vernieuwing van 

het schoolplein van de Veronicaschool (€ 58.000,-). Exclusief het schoolplein zouden de kosten voor 

tuinonderhoud juist hoger zijn uitgevallen. Vanwege jaarlijkse indexering van de schoonmaakkosten 

en structurele inzet op glasbewassing (incl. kozijnen) liggen deze kosten € 13.146,- hoger dan in 2018. 

Daarentegen zijn de kosten van gas, water en licht € 18.548,- lager uitgevallen in vergelijking met 

2018.  

Overige lasten: 

De overige lasten liggen € 44.072,- lager dan in 2018. In 2018 heeft een Risico- Inventarisatie & 

Evaluatie (RI&E) plaatsgevonden (€ 15.760,-), die doorgaans 1x in de 4 a 5 jaar wordt uitgevoerd. 

Verder is in 2018 een begrotings-, en planning- en controltool geïmplementeerd (Capisci; kosten € 

9.365,-) en zijn er kosten gemaakt voor onderzoek naar de fusiehaalbaarheid (€ 6.555,-). In 2019 

waren deze kosten er niet. Daarnaast is in 2018 een nieuw kopieercontract afgesloten, wat een 

besparing heeft opgeleverd. In 2019 werkt deze besparing voor het hele jaar door (verschil: € 

21.761,-). Ook de kosten voor Public Relations liggen duidelijk lager dan in 2018 (-/- € 25.682,-). In 

2018 (en 2017) heeft Stichting Sint Bavo ingezet op promotie van haar scholen middels drukwerk 

(folder) en videofilm. De kosten bijzondere activiteiten liggen in vergelijking met 2018 daarentegen € 

20.741,- hoger.   

Wat opvalt is dat de kosten educatieve software nagenoeg op hetzelfde niveau zijn uitgekomen als in 

2018. In 2018 was er nog sprake van een forse toename t.o.v. 2017 (ruim € 70.000,-). De kosten van 

de “reguliere” verbruiksmaterialen liggen echter wel € 9.478,- hoger dan in 2018.  

Financiële baten: 

De rentebaten in 2019 zijn minimaal geweest. Per 1 januari 2019 heeft de ABN AMRO eenzijdig de 

Private Banking Spaarrekening Extra, waarop 1% rente werd ontvangen, omgezet in een Charitas 

Spaarrekening, waarop nagenoeg geen rente wordt uitgekeerd. Omdat het Ondersteuningsfonds al 

haar beleggingen in november/december 2018 heeft verkocht, hebben de beleggingen ook geen 

koerswinst (of koersverlies) opgeleverd.  

Financiële lasten: 

De financiële lasten (bankkosten van de diverse schoolrekeningen) liggen op hetzelfde niveau als in 

2018.  
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 

Voor de jaren 2020-2023 is een meerjarenbegroting opgesteld; het gehanteerde prijspeil is 2019. De 

meerjarenbegroting is opgesteld uitgaande van de realisatie 2019 waarbij rekening is gehouden met 

de per balansdatum bekende CAO mutaties, doorgevoerde stelselwijzigingen en volume-effecten. 

Meer leerlingen leidt bv. tot meer Rijksbekostiging. Kosten en baten zijn begroot op basis van de nu 

beschikbare informatie. 

Er is geen sprake van majeure investeringen of van doorcentralisatie van de huisvesting. 

Kengetallen: 

Het aantal leerlingen is geprognosticeerd o.b.v. een inschatting van de schooldirecteuren. Ondanks 

een toenemend leerlingaantal is de personele bezetting constant gehouden. Insteek is om vanaf 

2022 een sluitende exploitatie te laten zien.   

Balans: 
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De balansposten zijn een voortzetting van 2019, waarbij het eigen vermogen wordt gecorrigeerd 

voor het behaalde exploitatieresultaat in enig jaar. Verder is er na 2019 i.v.m. de afwikkeling van de 

UWV vergoedingen geen sprake meer van financiële vaste activa. Verder valt in 2020 het saldo op de 

voorziening groot onderhoud (bijna € 404.000,-) vrij ten gunste van het resultaat.    

Staat van baten en lasten 

In de baten en lasten is geen rekening gehouden met indexering van bedragen na 2020. Wel met een 

volume-effect v.w.b. de Rijksbekostiging.  

De Rijksbijdragen zijn gebaseerd op een gemiddeld bedrag per leerling (ca. € 6.500,-). Extra leerlingen 

betekenen meer inkomsten.  Verder is de verwachting dat de gemeentelijke subsidies op ongeveer 

hetzelfde peil zullen blijven de komende jaren net als de overige baten (detachering, verhuur).  

De personele kosten zijn gebaseerd op de personele bezetting en blijven ondanks de leerlingengroei 

constant. De huisvestings- en overige lasten nemen o.b.v. het toenemend leerlingaantal de komende 

jaren iets toe.  
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Kengetallen voor 2019 en 2018

Kengetal 2019 2018

Huisvestingsratio 0,07 0,08 groter dan 0,10

Liquiditeit (current ratio) 1,62 2,12 kleiner dan 0,75

Rentabiliteit (1-jarig) -0,02 0,01 lager dan -0,10

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 0,62 0,70

Solvabiliteit (excl. voorzieningen) 0,48 0,54 geen

Weerstandsvermogen (incl. mva*) 0,17 0,19

Weerstandsvermogen (excl. mva*) 0,02 0,05 geen

Kapitalisatiefactor 0,35 0,34 geen

* mva: materiële vaste activa

Bovenstaande kengetallen zijn hieronder grafisch weergegeven.

KENGETALLEN

In onderstaande tabel zijn meerdere kengetallen opgenomen. Als er een signaleringswaarde is vastgesteld 

door de onderwijsinspectie dan staat deze vermeld. Indien bepaalde kengetallen erg afwijken ten opzichte 

signaleringswaarde, kan dit aanleiding zijn tot verder onderzoek naar een financieel risico door de 

onderwijsinspectie. 

Een signaleringswaarde is echter geen norm voor de onderwijsinspectie.

Hierna vindt u de omschrijving en definitie per kengetal inclusief berekening.

kleiner dan 0,05
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-0,02
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Huisvestingsratio

Omschrijving

€ € € €

- Huisvestingslasten 1.152.619 1.293.315

- Afschrijvingen gebouwen en terreinen 18.733 18.634

Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen 

gebouwen en terreinen 1.171.352 1.311.949

- Totale lasten 16.929.609 16.569.418

- Financiële lasten 3.692 3.573

Som totale lasten en financiële lasten 16.933.301 16.572.991

Kengetal:

Liquiditeit (current ratio)

Omschrijving

€ € € €

- Liquide middelen 2.183.610 1.820.671

- Kortlopende effecten - -

- Vorderingen 1.227.980 1.690.612

- Voorraden - -

Vlottende activa 3.411.590 3.511.283

Kortlopende schulden 2.109.248 1.656.937

Kengetal:
\

Het kengetal "huisvestingsratio" geeft de verhouding weer tussen de huisvestingslasten en de totale lasten 

(inclusief financiële lasten).

- Definitie:  Som van de huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen gedeeld door som van

de totale lasten (inclusief financiële lasten).

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de organisatie op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

De huisvestingsratio is voor 2019 lager dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 

2018 is de huisvestingsratio gedaald.

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van groter dan 0,10.

31-12-2019

0,07

1,62

31-12-2018

31-12-2018

0,08

2,12

- Definitie:  De verhouding tussen de vlottende activa (som van liquide middelen, kortlopende effecten,

vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden.

31-12-2019

Deze bedragen zijn binnen één jaar opeisbaar, waardoor kan worden voldaan aan de openstaande schulden 

die binnen één jaar voldaan moeten zijn, te weten € 2.109.248.

De stichting heeft op 31 december 2019 de beschikking over € 2.183.610 aan liquide middelen en daarnaast 

€ 1.227.980 openstaan aan nog te ontvangen bedragen. 

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,75.

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de in de voorzieningen opgenomen 

verplichtingen.

De liquiditeit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is de 

liquiditeitspositie gedaald.

De liquiditeitsratio geeft aan dat 1,62 keer kan worden voldaan aan de uitstaande kortlopende schulden, 

bestaande uit de posten benoemd in de toelichting op de balans onder 2.4 Kortopende schulden.
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Rentabiliteit

Omschrijving

€ € € €

Resultaat -318.549 216.933

- Totaal baten 16.614.286 16.777.785

- Financiële baten 466 12.139

Som totaal baten inclusief financiële baten 16.614.752 16.789.924

Kengetal 1-jarig:

Solvabiliteit

Omschrijving

€ € € €

- Eigen vermogen 2.872.496 3.191.045

- Voorzieningen 869.080 899.892

Som eigen vermogen en voorzieningen 3.741.576 4.090.937

Totaal vermogen 6.036.541 5.885.975

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,30.

31-12-2018

0,62 0,70

Deze definitie van de solvabiliteit geeft aan dat 62% van het totale vermogen uit eigen vermogen ofwel 

reserves en voorzieningen bestaat, hetgeen inhoudt dat slechts 38% van het totale vermogen gefinancierd 

wordt met vreemd vermogen.

De rentabiliteit geeft aan hoeveel van de totale opbrengsten omgezet wordt in het uiteindelijke resultaat.

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de 

financieringsopbouw. De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de organisatie op langere termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen.

- Definitie inclusief voorzieningen:  Eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen

De stichting heeft met de totale baten, te weten € 16.614.752, een resultaat behaald van -€ 318.549. Dit 

houdt in dat er naast de inzet van elke euro die ontvangen en besteed wordt er € 0,02 wordt ingeteerd op de 

reserves.

31-12-2019

0,01

31-12-2019 31-12-2018

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde lager dan -0,10.

-0,02

- Definitie:  Resultaat gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De rentabiliteit geeft de verhouding aan tussen het resultaat en de totale baten.

De rentabiliteit is voor 2019 hoger dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is 

de rentabiliteitspositie gedaald.

De solvabiliteit is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking met 2018 is 

de solvabiliteitspositie gedaald.
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Omschrijving

€ €

Eigen vermogen 2.872.496 3.191.045

Totaal vermogen 6.036.541 5.885.975

Kengetal:

Weerstandsvermogen

Omschrijving

€ € € €

Eigen vermogen 2.872.496 3.191.045

- Totaal baten 16.614.286 16.777.785

- Financiële baten 466 12.139

Som totaal baten inclusief financiële baten 16.614.752 16.789.924

Kengetal:

Omschrijving

€ € € €

- Eigen vermogen 2.872.496 3.191.045

- Materiële vaste activa 2.525.312 2.297.693

Verschil eigen vermogen en materiële vaste activa 347.184 893.352

- Totaal baten 16.614.286 16.777.785

- Financiële baten 466 12.139

Som totaal baten inclusief financiële baten 16.614.752 16.789.924

Kengetal:

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van solvabiliteit.

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor deze berekening van het 

weerstandsvermogen.

31-12-2018

0,02 0,05

Het weerstandsvermogen is voor 2019 groter dan de signaleringswaarde onderwijsinspectie. In vergelijking 

met 2018 is het weerstandsvermogen gedaald.

0,48 0,54

0,17

31-12-2019

- Definitie exclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen minus de materiële vaste activa gedeeld

door de totale baten (inclusief financiële baten).

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering 

behorende risico's op te vangen.

- Definitie inclusief materiële vaste activa:  Het eigen vermogen gedeeld door de totale baten (inclusief

financiële baten)

De onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde kleiner dan 0,05.

In deze definitie wordt de rol van het eigen vermogen als risicobuffer voor onvoorziene gebeurtenissen 

benadrukt.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de 

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële 

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

0,19

- Definitie exclusief voorzieningen:  Eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen.

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019

31-12-2018
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Kapitalisatiefactor

Omschrijving

€ € € €

- Balans totaal 6.036.541 5.885.975

- Materiële vaste activa gebouwen en terreinen 188.138 205.636

Verschil balans totaal en materiële vaste activa 

gebouwen en terreinen 5.848.403 5.680.339

- Totaal baten 16.614.286 16.777.785

- Financiële baten 466 12.139

Som totaal baten inclusief financiële baten 16.614.752 16.789.924

Kengetal: 0,35 0,34

31-12-2019

De kapitalisatiefactor geeft een indicatie hoe rijk een schoolbestuur is; dit om te signaleren of 

onderwijsorganisaties misschien een deel van hun kapitaal niet of inefficiënt benutten voor de vervulling van 

hun taken.

- Definitie:  De activazijde van de balans minus de materiële vaste activa betreffende gebouwen en

terreinen gedeeld door de totale baten (inclusief financiële baten).

De onderwijsinspectie hanteert geen signaleringswaarde voor de kapitalisatiefactor.

31-12-2018
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JAARREKENING
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Algemeen

Toelichting jaarrekening

De ruilverhouding is niet van toepassing, aangezien het een stichting betreft. 

Continuïteit

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten

opzichte van voorgaand jaar.

Verbonden partijen 

In de tabel onder toelichting "Pooling of interest" is het cijfermatige effect van deze aanpassingen 

toegelicht.

Gedurende het boekjaar is er een fusie geweest van Stichting Ondersteuningsfonds Stichting Katholiek en 

Interconfessioneel Onderwijs "Sint Bavo" met Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs "Sint 

Bavo". Omdat er sprake is van een overname onder gemeenschappelijke leiding is de overname verwerkt 

door middel van de 'pooling of interest'-methode. De juridische fusiedatum is 9 september 2019. Als 

gevolg van de 'pooling of interest'-methode is de overname in de jaarrekening verwerkt alsof deze reeds 

per 1 januari 2018 plaats heeft gevonden. Er is geen sprake van afstoting.

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving 

Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 

BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen 

aanvullingen in de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in gehele 

 euro's.

Activa en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden in het algemeen gewaardeerd tegen 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 

is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten 

en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 

 toelichting.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, 

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de 

statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe 

verwanten zijn verbonden partijen. 

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Als er sprake is van een fusie ('pooling of interests') wordt onder meer informatie verstrekt over de 

ruilverhouding van de aandelen, de activa en de verplichtingen, die door de afzonderlijke fuserende 

rechtspersonen zijn ingebracht en over omzetten en resultaten van de fuserende rechtspersonen voor de 

fusie. 
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Grondslagen Balans

Materiële vaste activa

Onderstaand worden de afschrijvingstermijnen per categorie weergegeven. 

Tevens zijn de activeringsgrenzen vermeld.

afschrijvings-

termijn in 

maanden

afschrijvings-

percentage per 

jaar

activerings-

grens in €

240 5% n.v.t.

240 5% 500

240 5% 500

240 5% 500

120 10% 500

60 20% 500

120 10% 500

120 10% 500

60 * 20% 500

Gebouwen

Financiële vaste activa

Effecten

Categorie

De gebouwen en terreinen worden opgenomen indien sprake is van economisch eigendom. Hiervan is 

sprake in het geval van eigen investeringen of van doordecentralisatie van de huisvesting. Op terreinen 

wordt niet afgeschreven.

Spel- en sportmateriaal

Educatieve software
* of licentietermijn

Onderwijskundige apparatuur

ICT inrichting

Leermiddelen:

Methodes

Effecten worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden de 

onderfinanciële vaste activa opgenomen effecten die:

 - geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille; en

 - niet tot einde looptijd worden aangehouden;

 gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of de 

vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar tijdsgelang 

plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de 

bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Verbouwingen

Inventaris en apparatuur:

Installaties

Kantoormeubilair

Schoolmeubilair
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Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Omschrijving Doel Beperkingen EUR

58.780  

740.919  

Waardevermeerderingen van deze effecten worden rechtstreeks verwerkt in de herwaarderingsreserve. 

Op het moment dat de desbetreffende effecten niet langer in de balans worden verwerkt, wordt de 

cumulatieve waardevermeerdering in het eigen vermogen verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien van een individueel effect de reële waarde onder de (geamortiseerde) kostprijs komt, wordt de 

waardevermindering verwerkt ten laste van de staat van baten en lasten. Voor rentedragende financiële 

activa vindt verwerking van de rentebaten plaats tegen de effectieve-rentemethode.

Effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen reële waarde. 

Waardeveranderingen worden rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Gekochte, rentedragende effecten die tot het einde van de looptijd worden aangehouden worden 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na de eerste verwerking worden gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via de staat van baten en lasten worden 

rechtstreeks in de staat van baten en lasten verwerkt.

Transactiekosten die zijn toe te rekenen aan effecten die na eerste verwerking worden gewaardeerd 

tegen reële waarde met verwerking van de waardeveranderingen via het eigen vermogen worden in de 

eerste waardering verwerkt. Bij verkoop van de effecten aan een derde of door opname in de effectieve 

rente (in geval van een rentedragend actief) worden de transactiekosten in de staat van baten en lasten 

verwerkt.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de 

ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn 

wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en 

worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening 

gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Realiseren van toename- Reserve nulmeting

Afscheiden - Algemene reserve privaat

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. 

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het 

bestuur is aangebracht.

Eigen Vermogen als 

gevolg van 0-meting 

materiële vaste activa

afschrijvingskosten

Vrijval naar exploitatie cf.

Besteding cf.besluit Bestuur 
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Voorzieningen

Jubileumuitkeringen

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid

Langdurig zieken

De voorziening langdurig zieke werknemers wordt gevormd door de verwachte salariskosten van 

langdurig zieke werknemers die waarschijnlijk niet meer zullen terugkeren in het arbeidsproces.

De voorziening levensfasebewust personeelsbeleid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de 

gespaarde uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden waarbij een opnameplan is 

overeengekomen. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt gerekend met 

de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij de berekening van de voorziening 

wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.

Voor het contant maken van de waarde van de voorziening wordt gerekend met een rekenrente welke 

voor eind 2019 wordt bepaald. De berekening is als volgt:

Rekenrente = Wettelijke rente (bron: DNB) -/- Inflatie (bron: CBS).

Voor 2019 wordt er gerekend met een rekenrente van -0,70%. Waarbij de waarde voor de wettelijke rente 

vastgesteld is op 2,00% en de uitgangswaarde voor de inflatie 2,70% is.

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. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen 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.

Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.

Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en 

lasten. De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde van de verwachte uitkeringen 

gedurende het dienstverband. Voor de berekening van de contante waarde van de voorziening wordt 

gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Daarnaast wordt onder 

meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en de blijfkans. 

De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt opgenomen tegen de contante waarde van de gespaarde 

uren per einddatum verslagperiode, voor personeelsleden ouder dan 57 jaar waarbij een opnameplan is 

overeengekomen voor een looptijd van maximaal 5 jaar. Voor de berekening van de contante waarde van 

de voorziening wordt gerekend met de rekenrente welke onder het kopje voorzieningen is benoemd. Bij 

de berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met de opnamekans.
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Voorziening groot onderhoud 

Overige voorzieningen

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden 

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

Onder deze post valt onder meer vooruitontvangen investeringssubsidies. Deze subsidies moeten

zichtbaar in mindering gebracht worden op de materiële vaste activa of als schuld gepresenteerd worden

onder vooruitontvangen investeringssubsidies.

Kortlopende schulden

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden

toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden

zijn te plaatsen.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. 

Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen Staat van Baten en lasten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Lasten en risico's die

hun oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, zijn in acht genomen als zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserves die door

het bestuur is/ zijn bepaald.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de

toekenning betrekking heeft. 

Overheidssubsidies

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 Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Bij de bepaling voor de voorziening groot onderhoud ultimo 2019 is gebruik gemaakt van de tijdelijke 

uitzonderingsbepaling conform RJO 4, lid 1c.

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten 

gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op 

basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 

werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde van de voor de afwikkeling van de 

voorziening naar verwachting noodzakelijke uitgaven.
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Personeelsbeloningen

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.

De Stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds

in de jaarrekening verwerkt als verplichtingenbenadering.

Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling 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 als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde

premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een

vermindering van toekomstige betalingen.

Pensioenregeling

Nederlandse pensioenregelingen:

De instelling heeft op de balans geen eigen pensioenvoorziening opgenomen.

De instelling is volgens de cao aangesloten bij het ABP. De belangrijkste

kenmerken van deze regelingen zijn: 

· pensioengevende salarisgrondslag is middelloon

· er heeft in 2019 geen indexatie plaatsgevonden

· de dekkingsgraad van het ABP was per 31-12-2019 97,80%

· overige kenmerken zijn te vinden op www.abp.nl

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en

verzekeringsmaatschappijen betaald door de instelling. 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.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet

afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden

de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

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. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Dividenden

Dividenden te ontvangen van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,

worden verantwoord zodra de stichting het recht hierop heeft verkregen.

Grondslagen Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
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In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.

Prijsrisico

Rente- en kasstroomrisico

Kredietrisico

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal voldoen aan het treasurybeleid.

De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats aan afnemers 

die voldoen aan de kredietwaardigheidstoets van de instelling. Verkoop vindt plaats op basis van 

krediettermijnen tussen de 8 en 60 dagen. Voor grote leveringen kan een afwijkende krediettermijn van 

toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder garantiestellingen.

De instelling heeft vorderingen verstrekt aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen. 

Bij deze partijen is geen historie van wanbetaling bekend.

De instelling loopt risico’s ten aanzien van de waardering van effecten, opgenomen onder financiële vaste 

activa en effecten, opgenomen onder vlottende activa. De instelling beheerst het marktrisico door 

onderscheid aan te brengen in de portefeuille, en limieten te stellen.

De Instelling loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa, 

effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder 

schulden aan kredietinstellingen). Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt de 

instelling risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het 

renterisico gecontracteerd.

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de instelling risico ten aanzien van 

toekomstige kasstromen.
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En vergelijkende cijfers 2018. - na verwerking resultaatbestemming -

€ € € €

1 ACTIVA

1.1 Vaste activa

1.1.2 Materiële vaste activa 2.525.312  2.297.693  

1.1.3 Financiële vaste activa 99.639  76.999  

Totaal vaste activa 2.624.951 2.374.692 

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen 1.227.980  1.690.612  

1.2.4 Liquide middelen 2.183.610  1.820.671  

Totaal vlottende activa 3.411.590 3.511.283 

TOTAAL ACTIVA 6.036.541  5.885.975  

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 2.872.496  3.191.045  

2.2 Voorzieningen 869.080  899.892  

2.3 Langlopende schulden 185.717  138.101  

2.4 Kortlopende schulden 2.109.248  1.656.937  

TOTAAL PASSIVA 6.036.541  5.885.975  

31-12-2019 31-12-2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2019
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En vergelijkende cijfers 2018

€ € € € € €

3 Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 15.471.105  14.468.815  14.902.147  

3.2 Overheidsbijdragen en 

-subsidies overige overheden

860.907  810.921  1.254.201  

3.5 Overige baten 282.274  247.525  621.437  

Totaal baten 16.614.286  15.527.261  16.777.785 

4 Lasten

4.1 Personeelslasten 14.139.988  12.994.811  13.667.523  

4.2 Afschrijvingen 470.429  396.120  397.935  

4.3 Huisvestingslasten 1.152.619  1.221.179  1.293.315  

4.4 Overige lasten 1.166.573  1.171.812  1.210.645  

Totaal lasten 16.929.609  15.783.922  16.569.418 

Saldo baten en lasten * -315.323 -256.661 208.367 

6 Financiële baten en lasten

6.1 Financiële baten 466  8.958  12.139  

6.2 Financiële lasten 3.692  3.667  3.573  

Saldo financiële baten en lasten * -3.226 5.291 8.566 

Totaal resultaat * -318.549 -251.370 216.933  

*(- is negatief)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

2019 Begroot 2019 2018
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En vergelijkende cijfers 2018

Ref. € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsoefening (saldo 

baten en lasten)

-315.323 208.367

Aanpassingen voor aansluiting 

bedrijfsresultaat:

- Afschrijvingen 4.2 470.429 397.911

- Mutaties voorzieningen 2.2 -30.812 -138.632

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met 

het bedrijfsresultaat 439.617 259.279

Veranderingen in werkkapitaal:

- Vorderingen 1.2.2-/-1.2.2.14 446.330 -849.410

- Kortlopende schulden 2.4-/-2.4.18 452.311 25.402

Totaal van aanpassingen in werkkapitaal 898.641 -824.008

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.022.935 -356.362

Ontvangen interest 6.1.1-/-1.2.2.14 16.731 16.588

Betaalde interest 6.2.1-/-2.4.18 3.692 3.573

Ontvangen dividenden 6.1.2 37 -

Mutaties overige financiële vaste activa 6.1.4 / 6.2.2 - -4.448

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.036.011 -347.795

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 1.1.2 -698.048 -592.268

Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.1.2 - 87.721

Overige investeringen in financiële vaste 

activa 1.1.3 -22.640 262.229

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -720.688 -242.318

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen langlopende schulden 2.3 83.487 -

Aflossing langlopende schulden 2.3 -35.871 -44.809

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 47.616 -44.809

Kasstroom uit overige balansmutaties

Mutatie liquide middelen 1.2.4 362.939 -634.923

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

€ € € €

Stand liquide middelen per 1-1 1.820.671 2.455.594

Mutatie boekjaar liquide middelen 362.939 -634.923

Stand liquide middelen per  31-12 2.183.610 1.820.671

KASSTROOMOVERZICHT 2019

2019 2018

2019 2018
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1.1.2 Materiële vaste activa 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6

Gebouwen Terreinen Inventaris en 

apparatuur

Leermiddelen Vaste 

bedrijfs-

activa in 

uitvoering 

en vooruit-

betalingen 

op MVA

Niet aan 

de 

bedrijfsuit-

oefening 

dienstbare 

MVA

Totaal materiële 

vaste activa

€ € € € € € €

 373.374  14.702  4.321.766  1.754.311  - -   6.464.153 

 182.440 - 2.661.409  1.322.611  - -  4.166.460 

 190.934  14.702  1.660.357  431.700  - -  2.297.693 

 1.234 - 577.593  119.221  - -   698.048 

 - -  49.511  - -   -  49.511 

 18.733 - 342.663  109.033  - -   470.429 

 - -  49.511  - -  -  49.511 

 17.499- - 234.930  10.188  - -   227.619 

 374.608  14.702  4.849.848  1.873.532  - -   7.112.690 

 201.172 - 2.954.562  1.431.644  - -  4.587.378 

 173.436  14.702  1.895.286  441.888  - -  2.525.312 

De waarde van het pand en het terrein is in 2019 getaxeerd en bedraagt € 1.200.000,-. 

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Afschrijvingen op desinvesteringen

Stand per 01-01-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

 per 01-01-2019

Verloop gedurende 2019

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Mutatie gedurende 2019

Stand per 31-12-2019

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en 

waardeverminderingen

Materiële vaste activa 

 per 31-12-2019

De Stichting Ondersteuningsfonds Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs Sint Bavo bezit zowel het juridische 

als economische eigendom van het pand en de grond gelegen aan de Baan 47, te Haarlem. In dit pand is het 

Bestuurskantoor van het schoolbestuur gehuisvest. De aanschafwaarde van het pand, dat in 1987 is verworven, tezamen 

met een verbouwing in 1997, bedroeg € 181.512. Per balansdatum is dit gebouw volledig afgeschreven. Volgens eigen 

schatting ligt de marktwaarde aanzienlijk hoger dan de OZB waarde. Tevens bezit het Ondersteuningsfonds het 

economisch eigendom van een klein terrein, gelegen aan de Velserstraat 17 te Haarlem. Dit terrein wordt verhuurd aan de 

Gemeente Haarlem. De aanschafwaarde bedroeg € 14.702,-. Op het terrein wordt niet afgeschreven. Het juridisch 

eigendom berust bij een derde. 

OZB waarde Baan 47: € 609.000,- (waardepeildatum: 01-01-2019)

Verzekerde waarde gebouwen, Baan 47: € 752,900,- (peildatum: 01-01-2020)
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1.1.3 Financiële vaste activa Boek- Investe- Desinves- Waarde- Boek-

waarde ringen teringen verandering Resultaat waarde

1-1-2019 2019 2019 2019 2019 31-12-2019

€ € € € € €

1.1.3.8 Overige vorderingen 76.999 22.640 - - - 99.639

Totaal Financiële vaste activa 76.999 22.640 - - - 99.639

1.2 Vlottende activa

1.2.2 Vorderingen

€ € € €

1.2.2.1 Debiteuren 137.329 37.293

1.2.2.2 OCW 845.651 854.467

1.2.2.3 Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen 140.828 438.153

1.2.2.6 Personeel 768 -

1.2.2.10 Overige vorderingen 9.475 10.694

Subtotaal vorderingen 1.134.051 1.340.607

1.2.2.11 Belastingen en premies sociale verzekeringen - 1.760

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 86.505 93.438

1.2.2.14 Te ontvangen interest - 16.302

1.2.2.15 Overige overlopende activa 7.424 238.504

Overlopende activa 93.929 350.004

Totaal Vorderingen 1.227.980 1.690.611

Alle vorderingen genoemd onder 1.2.2 hebben een looptijd korter dan een jaar . 

1.2.2.10 Overige vorderingen

€ € € €

1.2.2.10.7 Overige vorderingen 9.475 10.694

Totaal Overige vorderingen 9.475 10.694

1.2.4 Liquide middelen

€ € € €

1.2.4.1 Kasmiddelen 43.323 50.611

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 2.114.344 1.744.758

1.2.4.3 Deposito's 25.943 25.302

Totaal liquide middelen 2.183.610 1.820.671

31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

31-12-2019 31-12-2018

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

31-12-2019
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2

2.1 Eigen vermogen Stand per 

01-01-2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

31-12-2018

Stand per 

01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1 Eigen vermogen

2.1.1.1 Algemene reserve 2.063.769 322.366 - 2.386.135 2.386.135 -313.337 - 2.072.798

2.1.1.2 Bestemmingsreserves (publiek) 116.322 -40.656 - 75.666 75.666 -16.886 - 58.780

2.1.1.3 Bestemmingsreserves (privaat) - 729.244 - 729.244 729.244 11.675 - 740.919

Totaal Eigen vermogen 2.180.091 1.010.954 - 3.191.045 3.191.045 -318.548 - 2.872.497

2.1.1.2 Stand per 

01-01-2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

31-12-2018

Stand per 

01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1.2.10 Reserve nulmeting 116.322 -40.656 - 75.666 75.666 -16.886 - 58.780

116.322 -40.656 - 75.666 75.666 -16.886 - 58.780

2.1.1.3 Stand per 

01-01-2018

Resultaat

2018

Overige 

mutaties

Stand per 

31-12-2018

Stand per 

01-01-2019

Resultaat

2019

Overige 

mutaties

Stand per 

31-12-2019

€ € € € € € € €

2.1.1.3.1 Algemene reserve privaat 794.020 -64.776 - 729.244 729.244 11.675 - 740.919

794.020 -64.776 - 729.244 729.244 11.675 - 740.919

2.2 Voorzieningen Stand per 

01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrekking 

2019 Vrijval 2019

Rente 

mutatie*

Stand per 

31-12-2019

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1 Personele 

voorzieningen 415.496 158.233 102.221 6.166 - 465.342 282.702 105.421 77.219

2.2.3 Voorzieningen voor 

groot onderhoud 484.396 295.000 326.157 49.501 - 403.738 403.738 - -

Totaal 

Voorzieningen 899.892 453.233 428.378 55.667 - 869.080 686.440 105.421 77.219

* bij netto contante waarde

2.2.1 Personele 

voorzieningen

Stand per 

01-01-2019 Dotatie 2019

Onttrekking 

2019 Vrijval 2019

Rente 

mutatie*

Stand per 

31-12-2019

Bedrag 

< 1  jaar

Bedrag 1 t/m 

5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

€ € € € € € € € €

2.2.1.2 Verlofsparen en 

sabbatical leave - 4.777 - - - 4.777 4.777 - -

2.2.1.4 Jubileumuitkeringen 153.512 28.178 14.336 - - 167.354 27.208 62.927 77.219

2.2.1.5 Werkloosheids-

bijdragen 223.098 4.035 85.696 - - 141.437 98.943 42.494 -

2.2.1.6 Langdurig zieken 38.885 121.243 2.188 6.166 - 151.774 151.774 - -

Totaal personele 

voorzieningen 415.495 158.233 102.221 6.166 - 465.342 282.702 105.421 77.219

* bij netto contante waarde

2.3 Langlopende schulden
Stand per 

01-01-2019

Aangega-ne 

lening in 

2019

Aflossing in 

2019

Stand per 

31-12-2019

Looptijd 

> 1 jaar

Looptijd 

> 5 jaar

Rente per-

centage

€ € € € € €

2.3.7 Overige langlopende schulden 138.101 83.487 35.871 185.717 154.275 31.442

Totaal Langlopende schulden 138.101 83.487 35.871 185.717 154.275 31.442

2.3.7 Overige langlopende schulden
Stand per 

01-01-2019

Aangegane 

lening in 

2019

Aflossing in 

2019

Stand per 

31-12-2019

Looptijd 

> 1 jaar

Looptijd 

> 5 jaar

Rente per-

centage

€ € € € € €

2.3.7.4 Pensioenlasten eenmalige uitkeringen - 83.487 - 83.487 83.487 -

2.3.7.5 Vooruitontvangen investeringssubsidies 138.101 - 35.871 102.230 70.788 31.442

Totaal Overige langlopende schulden 138.101 83.487 35.871 185.717 154.275 31.442

Passiva

De toelichting over de beperkte doelstellingen van de reserves zijn vermeld in de Grondslagen.

Bestemmingsreserves

(publiek)

Bestemmingsreserves (privaat)

Totaal bestemmingsreserves 

(publiek)

Totaal bestemmingsreserves 

(privaat)
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2.4 Kortlopende schulden

€ € € €

2.4.8 Crediteuren 149.491 233.324

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 544.720 502.586

2.4.10 Schulden terzake van pensioenen 171.984 205.078

2.4.12 Kortlopende overige schulden, eenmalige uitkeringen 474.501 -

2.4.12 Kortlopende overige schulden 37.496 22.954

Subtotaal kortlopende schulden 1.378.192 963.942

2.4.14 Vooruit ontvangen subsidies OCW 10.799 17.635

2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen 415.249 387.667

2.4.19 Overige overlopende passiva 305.007 287.691

Overlopende passiva 731.055 692.993

Totaal Kortlopende schulden 2.109.247 1.656.935

31-12-201831-12-2019

Jaarrekening 2019, Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs Sint Bavo

Versie: Definitief 78



3 Baten

€ € € € € €

3.1.1 Rijksbijdragen

3.1.1.1 Rijksbijdrage OCW 14.383.272 13.457.567 13.885.558

Totaal Rijksbijdrage 14.383.272 13.457.567 13.885.558

3.1.2 Overige subsidies

3.1.2.1 Overige subsidies OCW 431.176 430.331 424.908

Totaal Rijksbijdragen 431.176 430.331 424.908

3.1.4 Ontvangen doorbetalingen 

rijksbijdrage SWV 656.658 580.917 591.681

Totaal Rijksbijdragen 15.471.106 14.468.815 14.902.147

€ € € € € €

3.2.2 Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

3.2.2.2 Overige gemeentelijke en 

Gemeenschappelijke Regelingen -

bijdragen en -subsidies 860.907 810.921 1.254.201

Totaal Overige overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden

860.907 810.921 1.254.201

Totaal overheidsbijdragen en -

subsidies overige overheden 860.907 810.921 1.254.201

€ € € € € €

3.5.1 Verhuur 112.312 120.625 123.943

3.5.2 Detachering personeel 13.779 - 68.054

3.5.4 Sponsoring 10.242 -500 24.847

3.5.5 Ouderbijdragen 108.085 115.763 112.101

3.5.10 Overige 37.856 11.638 292.493

Totaal overige baten 282.274 247.526 621.438

4 Lasten

€ € € € € €

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten 

en pensioenlasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 9.502.734 12.017.593 9.510.475

4.1.1.2 Sociale lasten 1.347.356 - 1.351.067

4.1.1.3 Premies Participatiefonds 345.259 - 429.196

4.1.1.4 Premies Vervangingsfonds 18.721 - 17.566

4.1.1.5 Pensioenpremies 1.400.980 - 1.338.653

Totaal lonen, salarissen, sociale 

lasten en pensioenlasten 12.615.050 12.017.593 12.646.957

TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2019 Begroot 2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

Rijksbijdragen3.1

2019 Begroot 2019 2018

Begroot 2019 2018

Personeelslasten

Overheidsbijdragen en -subsidies 

overige overheden

3.2

2019

4.1

3.5 Overige baten
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4.1.2 Overige personele lasten

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 594.979 - 146.977

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 52.420 55.696 86.622

4.1.2.3 Overige 1.026.334 921.522 950.003

Totaal overige personele lasten 1.673.733 977.218 1.183.602

4.1.3 Ontvangen uitkeringen personeel

4.1.3.3 Overige uitkeringen personeel 148.794 - 163.036

Af: Ontvangen uitkeringen personeel

148.794 - 163.036

Totaal personele lasten 14.139.989 12.994.811 13.667.523

Gemiddeld aantal werknemers 

Bestuur / Management 16 14

Personeel primair proces 187 187

Ondersteunend personeel 65 66

Totaal gemiddeld aantal werknemers 268 267

€ € € € € €

4.2.2 Afschrijvingen op materiële vaste 

activa 470.429 396.120 397.935

Totaal afschrijvingen 470.429 396.120 397.935

€ € € € € €

4.3.1 Huur 114.469 125.219 111.661

4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud)

139.174 91.975 127.030

4.3.4 Energie en water 183.848 214.230 202.396

4.3.5 Schoonmaakkosten 387.227 368.371 371.586

4.3.6 Belastingen en heffingen 36.089 37.788 36.381

4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 295.000 350.000 350.000

4.3.7 Vrijval onderhoudsvoorziening -49.501 - -

4.3.8 Overige 46.313 33.596 94.262

Totaal huisvestingslasten 1.152.619 1.221.179 1.293.316

€ € € € € €

4.4.1 Administratie en beheerlasten 281.571 248.683 295.198

4.4.2 Inventaris en apparatuur 17.652 27.609 30.563

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 431.482 431.573 429.372

4.4.5 Overige 435.868 463.947 455.511

Totaal overige lasten 1.166.573 1.171.812 1.210.644

Overige lasten 2019 Begroot 2019 20184.4

Het gemiddeld aantal werknemers bedraagt 268 in 2019 (2018: 267). Hieronder is de onderverdeling te vinden van het gemiddeld 

aantal werknemers.

2019 2018

2019 Begroot 2019 2018

Afschrijvingen 2019 Begroot 2019 2018

4.3 Huisvestingslasten

4.2
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Separate specificatie kosten instellingsaccountant

€ € € € € €

4.4.1.1.1 Controle van de jaarrekening 23.574 18.833 19.389

4.4.1.1.2 Andere controlewerkzaamheden 6.837 7.142 7.805

4.4.1.1.3 Fiscale advisering 4.334 500 182

4.4.1.1.4 Andere niet-controlediensten - - -

34.745 26.475 27.376

Uitsplitsing honoraria naar accountantskantoor

Honoraria met betrekking tot de werkzaamheden

6 Financiële baten en lasten

€ € € € € €

6.1.1 Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten 429 8.958 16.670

6.1.2 Ontvangen dividenden 37 - 6.242

6.1.4 Overige opbrengsten financiële vaste 

activa en effecten - - -10.773

Totaal financiële baten 466 8.958 12.139

€ € € € € €

6.2.1 Rentelasten en soortgelijke lasten 3.692 3.667 3.573

Totaal financiële lasten 3.692 3.667 3.573

2019 Begroot 2019 2018

2019

Bovenstaande accountantshonoraria zijn verwerkt op basis van het facturenstelsel.

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria (reeds onderdeel van 4.4.1) ten laste van het resultaat 

gebracht:

2019 Begroot 2019 2018

Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in het huidig en/of vorig boekjaar.

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties 

en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn 

inclusief bekostiging en omzetbelasting.

Financiële lasten6.2

Begroot 2019 20186.1 Financiële baten
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Boekwaarde per 

31 december 2018

Aanpassing 

pooling-of-

interest

Boekwaarde per 

31 december 2018

Gebouwen -€  188.543€   188.543€    

Terreinen -€  14.702€    14.702€   

Inventaris en apparatuur 1.659.911€   2.838€   1.662.749€   

Leermiddelen 431.699€    431.699€    

Financiële vaste activa 76.999€   -€  76.999€   

Debiteuren 37.293€   -€  37.293€   

OCW 854.467€    -€  854.467€    

Overige vorderingen 10.695€   -€  10.695€   

Gemeenten en GR's 438.153€    -€  438.153€    

Overlopende activa 346.544€    3.460€   350.004€    

Liquide middelen 1.323.345€   497.326€   1.820.671€   

ACTIVA 5.179.106€   706.869€   5.885.975€   

Eigen vermogen -2.180.091€  -794.020€  -2.974.111€  

Personele voorziening -415.496€  -€  -415.496€  

Voorziening groot OH -484.396€  -€  -484.396€  

Langlopende schulden -138.101€  -€  -138.101€  

Crediteuren -255.699€  22.375€    -233.324€  
Belastingen en premies soc. 

verzekeringen -502.586€  -€  -502.586€  

Pensioenen -205.078€  -€  -205.078€  

Overige schulden -22.954€  -€  -22.954€  

Overlopende passiva -692.994€  -€  -692.994€  

PASSIVA -4.897.395€  -771.645€     -5.669.040€  

Totaal balans 281.711€   -64.776€  216.935€   

Rijksbaten -14.902.147€  -€  -14.902.147€  

Gemeentebaten -1.254.201€  -€  -1.254.201€  

Overige opbrengsten -661.737€  40.300€    -621.437€  
Totaal baten -16.818.085€  40.300€   -16.777.785€  

Personeelskosten 13.666.276€   1.247€   13.667.523€   
Afschrijvingskosten materiele 

vaste activa 378.086€    19.849€    397.935€    

Huisvestingskosten 1.301.312€   -7.997€  1.293.315€   

Algemene kosten 1.203.696€   6.948€  1.210.644€   
Totaal lasten 16.549.370€   20.047€   16.569.417€   

Interest lasten 3.390€    183€   3.573€    

Interest baten -16.385€  4.246€   -12.139€  
Totaal financiele baten en 

lasten -12.995€  4.429€   -8.566€  

Totaal resultaat -281.711€  64.776€   -216.935€  

Pooling of interest
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€ €

2.1.1 Algemene reserve (publiek) -313.337

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

2.1.2.10 Reserve nulmeting -16.886

Totaal bestemmingsreserves publiek -16.886

2.1.3 Bestemmingsreserves (privaat)

2.1.3.1 Algemene reserve privaat 11.675

Totaal bestemmingsreserves privaat 11.675

Totaal resultaat -318.548

Resultaat 2019

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
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Rechten

Er zijn geen niet uit balans blijkende rechten die hier moeten worden toegelicht.

Verplichtingen

De volgende niet uit balans blijkende verplichtingen worden hieronder toegelicht.

Vlg

Nr. Omschrijving Loop-tijd

Bedrag per 

maand

Bedrag 

verslag-

jaar

Bedrag 

< 1 jaar

Bedrag 

1 - 5 jaar

Bedrag 

> 5 jaar

Bedrag 

totaal

Mndn € € € € € €

1 Ricoh (leasecontract MFP) 1-5-2018 30-4-2022 48 3.025  36.300  36.300   48.400  - 84.700 

2 De Rolf Groep (ICT dienstverlening) 1-12-2017 30-11-2020 36 2.552  30.624  28.072   -  -  28.072 

Contract DVEP (energie) en Eneco (aardgas)

Periode van t/m

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Met DVEP en Eneco zijn voor de levering van elektriciteit en gas door het Collectief Energie voor Scholen contracten 

afgesloten voor een periode van zes jaar. Ingangsdatum van deze contracten is 1 januari 2015. De contracten zijn 

aanbesteed volgens de Europese aanbestedingsregels. Het gefactureerde bedrag, dat betrekking heeft op kalenderjaar 

2019, bedraagt ca. € 61.000,- voor elektriciteit en ca. € 114.000,- voor gas (incl. 21% btw). Het contract geldt voor alle 

scholen en het Bestuurskantoor. 
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De subsidies die toegelicht dienen te worden, zijn hieronder opgenomen.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

Omschrijving Prestatie

Kenmerk Datum afgerond?

Subsidie voor studieverlof RK 

BS Veronica 2018/2/945370 20-09-2018 Ja

Subsidie voor studieverlof RK 

BS Don Bosco 2018/2/945370 20-09-2018 Ja

Subsidie voor studieverlof RK 

BS Bernardus 2018/2/945370 20-09-2018 Ja

Subsidie voor studieverlof RK 

BS Bernardus 2019/2/1216400 13-08-2019 Ja

Subsidie voor studieverlof RK 

BS Bernardus 2019/2/1216400 13-08-2019 Ja

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

(Regeling ROS art 13, lid 2 sub b en EZ regelingen betrekking hebbend op de EZ subsidies)

G2-A Aflopend per ultimo 2019

Omschrijving Bedrag van Ontvangen t/m Lasten t/m Stand Ontvangen in Lasten in Te verrekenen

Kenmerk Datum de toewijzing 2018 2018 1-1-2019 2019 2019 ultimo 2019

€ € € € € € €

Zij-instroom 930218-1 20-09-2018 20.000 20.000 14.452 5.548 - 5.548 -

Totaal 20.000 20.000 14.452 5.548 - 5.548 -

VERANTWOORDING SUBSIDIES

Toewijzing

Toewijzing
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Aantal complexiteitspunten per instellingscriteria: 2019

Gemiddelde totale baten 4

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 2

Gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 4

Totaal aantal complexiteitspunten 10

Bezoldigingsklasse D

Bezoldigingsmaximum 152.000€    

- wec-onderwijs-onderwijssoort voortgezet speciaal onderwijs x factor 1. Dit betreft de Schelp. Score: 1

Totaalscore 4 punten. Het aantal complexiteitspunten, dat hieraan wordt toegekend bedraagt 4.

WNT-VERANTWOORDING 2019

De gemiddelde baten van Stichting Sint Bavo volgens de Jaarrekening in het 4e, 3e en 2e jaar voorafgaand 

aan het kalenderjaar waarin het bezoldigingsmaximum wordt toegepast (t-4, t-3 en t-2) liggen tussen € 5 - € 25 

miljoen. Het aantal complexiteitspunten, dat hieraan wordt toegekend bedraagt 4. 

Voor ieder criterium wordt een schaal gehanteerd. Uit de score op die schaal volgt een aantal 

complexiteitspunten. Het totaal van deze complexiteitspunten bepaalt in welke bezoldigingsklasse de 

rechtspersoon of instelling valt en welk bezoldigingsmaximum daarmee van toepassing is op de 

topfunctionaris(sen). Voor de bepaling van de complexiteitspunten verwijzen wij naar de Regeling bezoldiging 

topfunctionarissen OCW-sectoren.

De indeling van de rechtspersonen of instellingen over de bezoldigingsklassen gebeurt op basis van drie 

generieke instellingscriteria te weten:

 (a) de gemiddelde totale baten per kalenderjaar

 (b) het gemiddelde aantal leerlingen, deelnemers of studenten, en

 (c) het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren.

 Deze instellingscriteria bieden een weergave van de zwaarte van de functie van de topfunctionaris gebaseerd

op functiewaarderingsverhoudingen. Gezamenlijk geven de criteria een indicatie van de complexiteit van de

betreffende bestuursfunctie.

Er is geen afwijkende bezoldiging van toepassing voor het verslagjaar 2019.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 

in werking getreden. De WNT schrijft voor dat de beloning van topfunctionarissen verantwoord dient te worden 

in de jaarrekening, ook als de beloning beneden de norm blijft. Voor overige functionarissen geldt 

publicatieplicht alleen als de norm overschreden wordt.

Indeling en bezoldigingsklasse

Complexiteitspunten

Afwijkende bezoldiging

Toelichting op WNT

Het gemiddelde aantal bekostigde leerlingen van Stichting Sint Bavo, die op 1 oktober van het 4e, 3e en 2e 

jaar voorafgaand aan het jaar waarin het bezoldigingsmaximum wordt toegepast (t-4, t-3 en t-2) onderwijs 

volgden, ligt tussen de 1.500 -  2.500 leerlingen. Het aantal complexiteitspunten, dat hieraan wordt 

toegekend bedraagt 2. 

Het gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren dat werd aangeboden op 1 oktober in het 2e jaar 

voorafgaand aan het jaar waarin het bezoldigingsmaximum wordt toegepast (t-2) bedraagt 4. Dit aantal is als 

volgt bepaald: 

- primair onderwijs-onderwijssoort basisonderwijs (incl. internationaal georienteerd basisonderwijs) x factor 1.

Dit betreft alle scholen van Stichting Sint Bavo m.u.v. de Satelliet en de Schelp). Score: 1

- primair onderwijs-onderwijssoort speciaal basisonderwijs x factor 1. Dit betreft de Satelliet. Score: 1

- wec-onderwijs-onderwijssoort speciaal onderwijs x factor 1. Dit betreft de Schelp. Score: 1
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3

Topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef Mevrouw De heer De heer

Voorletters O.J.M. M.J. B.

Tussenvoegsel

Achternaam Ostendorf-Harmsen Kruijer Gun

Functie(s) Lid RvT Lid RvT Lid RvT

Leidinggevend topfunctionaris bij 

andere WNT-instelling Nee Nee Nee

Is werkzaam in dienstbetrekking als 

topfunctionaris (geen toezichthouder) 

bij de volgende andere WNT plichtige 

instelling(en) n.v.t. n.v.t. n.v.t.

WNT-VERANTWOORDING 2019

Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

De volgende leidinggevende topfunctionarissen en toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of 

minder zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Toelichting

Bij deze leidinggevende topfunctionaris(sen) is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle 

bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.
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1

Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef De heer

Voorletters P.N.J.

Tussenvoegsel

Achternaam Velseboer

Functiegegevens in verslagjaar (2019)

Functie Bestuurder a.i.

Aanvang functie 01-01

Afloop functie 31-12

1,000

Dienstbetrekking Nee

Nee

Nee

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

 132.000 

Beloningen betaalbaar op termijn  - 

Subtotaal bezoldiging  - -  -  132.000 

 -  

Bezoldiging  - -  -  132.000 

 -  152.000 

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR

Functie Bestuurder a.i.

Aanvang functie 01-04

Afloop functie 31-12

1,000

Dienstbetrekking Nee

 95.740 

Beloningen betaalbaar op termijn  - 

Subtotaal bezoldiging  - -  -  95.740 

Bezoldiging  - -  -  95.740 

 109.500 

Toelichting

Bovenstaande leidinggevende topfunctionaris heeft geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 ontvangen.

Bij deze leidinggevende topfunctionaris is er geen overschrijding van het bezoldigingsmaximum na cumulatie van alle 

bezoldigingen bij deze en andere WNT-instellingen.

WNT-VERANTWOORDING 2019

De volgende leidinggevend topfunctionarissen met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Leidinggevend topfunctionaris met dienstbetrekking of zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de 

functievervulling

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Leidinggevend topfunctionaris bij andere WNT-instelling

Is werkzaam in dienstbetrekking als topfunctionaris (geen 

toezichthouder) bij de volgende andere WNT plichtige instelling(en)

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

Afwijkend maximum vanwege toegekende uitzondering

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Jaarrekening 2019, Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs Sint Bavo

Versie: Definitief 93



1

Leidinggevende topfunctionaris 4 3 2 1

Aanhef De heer

Voorletters P.N.J.

Tussenvoegsel

Achternaam Velseboer

Functievervulling 
ONWAAR ONWAAR ONWAAR WAAR

Functie Bestuurder a.i.

n.v.t.

Afloop functievervulling in verslagjaar

n.v.t.

Uren in verslagjaar (uur) n.v.t.
Aantal maanden in verslagjaar 

(mndn)
n.v.t.

1-1-2018

31-03-18

Uren in vorig verslagjaar (uur)  298 

Aantal maanden in vorig verslagjaar 

(mndn)  3 

Bezoldiging 

Uitgekeerde bezoldiging in 

verslagjaar
 - 

 38.740 

 -  38.740 

 -  

Bezoldiging  - -   -  38.740 

N.v.t.

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 

Maximum uurtarief in verslagjaar  187  187  187  187 

 -  n.v.t. 

Ja Ja

 - -  -  

n.v.t.
Maximum uurtarief in vorig

verslagjaar
 182  182  182  182 

 -  54.236 

Ja Ja

 - -  

 18.079 

 - -  

WNT-VERANTWOORDING 2019

De volgende leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling zijn in de tabel 

hieronder opgenomen.

* Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘1.2.2 Overige

vorderingen’

Leidinggevend topfunctionaris zonder dienstbetrekking maand 1 - 12 van de functievervulling

Uitgekeerde bezoldiging in vorig verslagjaar

Subtotaal bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Maximum op basis van de normbedragen per uur in verslagjaar

Werkelijk uurtarief in verslagjaar lager dan het maximum uurtarief

Aanvang functievervulling in verslagjaar

Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar indien hoger

Maximum op basis van de normbedragen per maand in vorig 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum gehele tijdvak 1 t/m 12 

Afloop functievervulling in vorig verslagjaar

Aanvang functievervulling in vorig verslagjaar

Werkelijk uurtarief in verslagjaar indien hoger

Maximum op basis van de normbedragen per maand in verslagjaar

Maximum op basis van de normbedragen per uur in vorig verslagjaar

Werkelijk uurtarief in vorig verslagjaar lager dan het maximum 
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Toezichthouder 4 3 2 1

Aanhef De heer De heer

Voorletters T.W.J. B.M.J.

Tussenvoegsel

Achternaam Krom Savelsbergh

Functievervulling in verslagjaar (2019)

Functiecategorie Voorzitter Lid

Aanvang functie 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-12

Bezoldiging in verslagjaar (2019)

Bezoldiging 4.800 4.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog 

niet terugontvangen bedrag  - -  

Bezoldiging  - -   4.800  4.000 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum  - -   22.800  15.200 

Afwijkend maximum vanwege 

toegekende uitzondering

Reden waarom de overschrijding al 

dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens in vorig verslagjaar (2018)
ONWAAR ONWAAR WAAR WAAR

Functiecategorie Voorzitter Lid

Aanvang functie 01-01 01-01

Afloop functie 31-12 31-12

Bezoldiging  4.800  4.000 

Individueel toepasselijk 

bezoldigingsmaximum  21.900  14.600 

Toelichting 5 6 7 8

WNT-VERANTWOORDING 2019

De volgende toezichthoudend topfunctionarissen zijn in de tabel hieronder opgenomen.

Niet-topfunctionarissen boven de norm

Niet van toepassing, er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die een bezoldiging boven het individueel 

toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Bovenstaande toezichthoudende topfunctionaris(sen) heeft (hebben) geen uitkering wegens beëindiging dienstverband in 2019 

ontvangen.

Toezichthoudend topfunctionaris
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Bestuurder(s)

Naam Plaats Datum Ondertekend Reden niet ondertekend
type bsd naam plaats datum ondertekend reden

Dhr. P.N.J. Velseboer Haarlem Ja

Toezichthouder(s)

Naam Plaats Datum Ondertekend Reden niet ondertekend
type tzh naam plaats datum ondertekend reden

Dhr. T.W.J. Krom Haarlem Ja
Dhr. B.M.J. Savelsbergh Haarlem Nee geen RVT-lid meer in 2020

Dhr. M.J. Kruijer Haarlem Nee geen RVT-lid meer in 2020
Dhr. B. Gun Haarlem Ja
Mevr. O.J.M. Ostendorf-
Harmsen

Haarlem Ja

ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS EN RAAD VAN TOEZICHT
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OVERIGE GEGEVENS

Jaarrekening 2019, Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs Sint Bavo

Versie: Definitief 99



Jaarrekening 2019, Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs Sint Bavo

Versie: Definitief 100



Op 1 januari 2020 fuseert Stichting Sint Bavo met Stichting Salomo. De nieuwe naam van de stichting wordt 

Stichting Twijs. 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
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Horlings is aangesloten bij Nexia International, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren. 

Aan de raad van toezicht en  
het college van bestuur van 

Stichting TWijs (voormalig: Stichting Katholiek en Interconfessioneel (RK/PC) Onderwijs Sint Bavo) 
Postbus 3375   

2001 DJ  HAARLEM 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Katholiek en Interconfessioneel (RK/PC) Onderwijs Sint Bavo te 

Haarlem gecontroleerd.  

Naar ons oordeel: 

• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van

het vermogen van Stichting Katholiek en Interconfessioneel (RK/PC) Onderwijs Sint Bavo op 31 december 2019
en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019.

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2019;

2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere

toelichtingen.

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 

hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Katholiek en Interconfessioneel (RK/PC) Onderwijs Sint Bavo, zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 

opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- 
en beroepsregels accountants (VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris 
vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, 

alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens;

• bijlagen.



Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2.
Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 

jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de 

overige OCW wet- en regelgeving.  

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening  

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van bestuur is ook verantwoordelijk 

voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het college 
van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 

regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het college van 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het college van bestuur het 
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 

realistische alternatief is. Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 

jaarrekening.  

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving 

van de onderwijsinstelling.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden en het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s

- dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,

- van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de balansmutaties, die van
materieel belang zijn

• het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van

materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van

zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
onderwijsinstelling;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het college van

bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.

Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden

zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-

informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen

en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 

over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing.  

Amsterdam, 23 juni 2020 

Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 

Was getekend 

De heer C. Rabe 

Registeraccountant
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1.2.2.2 Ministerie van OCW

Toegerekend Ontvangen Te vorderen

Beschikking Beschikking Bedrag t/m jaar t/m jaar 

nummer  datum beschikking 2019 2019 31-12-2019

Bekostigingsjaar 2019-2020 € € € €

Overlopende post Personele bekostiging regulier

05BC St. Adalbertus 982430-02 20-11-2019 720.408 300.170        248.901 51.269                 

12KZ de Meer 985512-02 20-11-2019 1.023.832 426.597        353.734 72.863                 

16GV St. Bernardus 986301-02 20-11-2019 1.141.500 475.625        394.388 81.237                 

16IC Don Bosco 986327-02 20-11-2019 1.337.010 557.088        461.937 95.151                 

16LQ Franciscus Xaverius 986247-02 20-11-2019 1.020.820 425.342        352.693 72.649                 

16MO Monseigneur Huibers 986328-02 20-11-2019 893.880 372.450        308.836 63.614                 

16XC Veronica 986864-02 20-11-2019 917.818 382.424        317.106 65.318                 

Totaal 7.055.269      2.939.696     2.437.596     502.101               

Overlopende post Basisbekostiging personeel

09QN de Schelp (V)SO 969012-02 20-11-2019 767.501 319.792        265.171 54.621                 

767.501         319.792        265.171        54.621                 

Overlopende post Zware ondersteuning personeel

09QN de Schelp (V)SO 968155-02 20-11-2019 1.135.662 473.192        392.371 80.821                 

1.135.662      473.192        392.371        80.821                 

Bijzondere bekostiging asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen

16IC Don Bosco 1018367/1047826 20-11-2019/20-02-2020 238.893         188.235        86.920          101.315               

Totaal 238.893         188.235        86.920          101.315               

Bijz bekostiging Onderwijs aan asielzoekers gedurende het 2e jaar in Nederland

12KZ De Meer 1015705/1047054 20-11-2018/20-02-2020 3.076             2.563            1.538            1.025                   

16IC Don Bosco 1015853/1047222 20-11-2018/20-02-2020 25.762           21.660          13.458          8.203                   

16LQ Franciscus Xaverius 1015870/1047048 20-11-2018/20-02-2020 3.461             2.820            1.538            1.282                   

 

16MO Monseigneur Huibers 1047062 20-2-2020 3.461             2.307            -                   2.307                   

Totaal 35.759           29.350          16.534          12.817                 

transport………. 9.233.083      3.950.266    3.198.592    751.674               

OCW-BIJLAGE



Aanv. Bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid

12KZ de Meer 992132-03 20-11-2019 253.616 105.673        87.624 18.049                 

16GV St. Bernardus 991595-03 20-11-2019 115.530 48.137          39.916 8.221                   

16IC Don Bosco 991625-04 20-11-2019 613.017 255.424        211.797 43.627                 

16LQ Franciscus Xaverius 991564-03 20-11-2019 143.977 59.991          49.744 10.247                 

16MO Monseigneur Huibers 991522-03 20-11-2019 143.497 59.791          49.578 10.213                 

16XC Veronica 991514-02 20-11-2019 7.500 3.125            2.591 534                      

Totaal 1.277.138      532.141        441.251        90.890                 

Toegerekend Ontvangen

Te vorderen/te 

betalen

Beschikking Beschikking t/m jaar t/m jaar 

nummer datum Bedrag 2019 2019 31-12-2019

Prestatiebox

05BC St. Adalbertus 976278-02 20-11-2019 38.115 15.881          17.304 1.423-                   

09QN de Schelp (V)SO 967270-02 20-11-2019 21.808 9.087            9.901 814-                      

12KZ de Meer 978770-02 20-11-2019 53.833 22.430          24.440 2.010-                   

16GV St. Bernardus 979855-02 20-11-2019 64.442 26.851          29.257 2.406-                   

16IC Don Bosco 979872-02 20-11-2019 74.855 31.190          33.984 2.794-                   

16LQ Franciscus Xaverius 979773-02 20-11-2019 54.815 22.840          24.886 2.046-                   

16MO Monseigneur Huibers 979783-02 20-11-2019 47.349 19.729          21.497 1.768-                   

16XC Veronica 979724-02 20-11-2019 46.367 19.320          21.051 1.731-                   

Totaal 401.585         167.328        182.319        14.991-                 

Personeels- en arbeidsmarktbeleid

05BC St. Adalbertus 969981-02 20-11-2019 169.365         70.569          70.569 -                           

09QN de Schelp (V)SO 968444-02 20-11-2019 87.488           36.453          36.453          -                           

12KZ de Meer 972928-02 20-11-2019 222.991         92.913          92.913 -                           

16GV St. Bernardus 973611-02 20-11-2019 263.259 109.691        109.691        -                           

16IC Don Bosco 974358-02 20-11-2019 302.782 126.159        126.159        -                           

16LQ Franciscus Xaverius 974343-02 20-11-2019 226.719 94.466          94.466 -                           

16MO Monseigneur Huibers 974416-02 20-11-2019 198.382 82.659          82.659 -                           

16XC Veronica 974325-02 20-11-2019 194.654 81.106          81.106          -                           

Totaal 1.665.639      694.016        694.016        -                           

Groeibekostiging

83163 Stg. Katholiek/Interconfess. 

(RK/PC) Onderwijs 'Sint Bavo' 1045356/1045656 21-01-2020/20-02-2020 107.068 18.080 - 18.080                 

Totaal 107.068         18.080          -                   18.080                 

Totaal Bekostigingsjaar 2019-2020 12.684.513 5.361.831 4.516.178 845.651

1.2.2.2 Totaal OCW



Bijlage:  Specificatie balansposten

1.7 Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

€ € 

Ondersteuningsfonds

ABN-AMRO 55.02.46.045 0 444.985

ABN-AMRO 56.05.13.607 0 33.126

ABN-AMRO 59.40.70.791 0 19.215

ING 67.12.85.181 0 0

Totaal bankrekeningen Ondersteuningsfonds: 0 497.326

Centraal beheerde bankrekeningen Schoolbestuur:

NL39ABNA0415074401 Bestuursrekening 232.059 39.262

NL73ABNA0515129968 Private Banking Spaarrekening extra 1.750.000 1.095.000

NL41ABNA0515138401 Vermogens Spaarrekening 0 0

NL41INGB0009156761 Bestuurskantoor 767 1.737

NL40ABNA0556632206 Zakelijk Flexibel Deposito 0 0

Subtotaal 1.982.826 1.135.999

Schoolbankrekeningen School

NL50INGB0006845962 Bavo 3.033 5.277

NL15INGB0004534015 Franciscus Xaverius 12.946 12.091

NL75INGB0000154258 De Talenten 1.429 2.374

NL50INGB0001719512 De Satelliet 0 0

NL08INGB0009444669 Veronica 18.589 18.878

NL81INGB0002162729 St. Bernardus 4.879 6.287

NL47INGB0653363141 Internationale Taalklas 1.999 3.026

NL06INGB0009265255 St. Adalbertus 1.213 11

NL60INGB0009223155 Bavo 3.254 1.086

NL44INGB0009223152 St. Bernardus 1.157 64

NL76INGB0009223158 Don Bosco 1.479 566

NL64INGB0009222889 Franciscus Xaverius 1.132 1.692

NL31INGB0009226005 Mgr. Huibers 2.712 2.082

NL93INGB0000188951 Brandaris 920 664

NL12INGB0009223146 De Meer 761 2.170

NL27INGB0005103189 Veronica 2.252 1.035

NL27INGB0009223167 De Schelp 12.000 1.362

NL53INGB0000331000 Bavo 52.226 40.789

NL03RABO0118307797 St. Adalbertus 0 1.596

NL64INGB0000292293 De Talenten 1.643 991

NL69RABO1183121393 St. Adalbertus 161 161

NL04INGB0000331009 Brandaris 5.361 5.303

NL60INGB0009238093 De Meer 2.373 3.928

NL85INGB0000331006 St. Bernardus 32.112 45.217

NL85INGB0000331006 (spaar) St. Bernardus 23.959 23.959

NL46INGB0007922055 Franciscus Xaverius 1.432 2.271

NL15INGB0004534015 (spaar) Franciscus Xaverius 1.779 1.000

NL22INGB0009106178 St. Adelbertus 7.729 0

Subtotaal 198.529 183.880

Totaal bankrekeningen Schoolbestuur: 2.181.355 1.319.880

SPECIFICATIE BALANSPOSTEN



Kas centraal

Bestuurskantoor 25 15

Subtotaal 25 15

St. Adalbertus 53 20

Bavo 17 27

St. Bernardus 16 15

St. Adalbertus (opvang) 52 0

Franciscus Xaverius 33 33

Mgr. Huibers 301 374

Brandaris 467 762

De Meer 4 10

Veronica 40 49

De Schelp 185 590

De Meer (opgeheven) 0 0

De Satelliet 0 0

De Talenten 46 104

St. Bernardus (overblijf) 0 0

Internationale Taalklas (ouderbijdragen) 7 539

Franciscus Xaverius (opvang) 55 78

Bavo (opvang) 337 170

Bavo (ouderbijdragen) 413 338

Franciscus Xaverius (schoolreis) 205 342

Subtotaal 2.230 3.450

Totaal kas Schoolbestuur 2.255 3.465

Totaal liquide middelen 2.183.610 1.820.671



Mutaties 2019

Stand Vergoeding Besteding T.l.v./ T.g.v. Stand

01-01-2019 2019 2019 exploitatie 31-12-2019

€ € € € €

1.2.2.3.2 OZB en heffingen

01 Adalbertus

Vergoeding OZB - -10.168 10.168 - -

Subtotaal Adalbertus - -10.168 10.168 - -

XX Scholen in Haarlem

Vergoeding OZB - -56.336 56.336 - -

Subtotaalde - -56.336 56.336 - -

07 de Brandaris

Vergoeding gymzaal 2.881 -11.311 8.430 - -

Subtotaal de Brandaris 2.881 -11.311 8.430 - -

10 de Schelp

Vergoeding gymzaal 11.833 -20.624 8.791 - -

Subtotaal de Scelp 11.833 -20.624 8.791 - -

12 de Satelliet

Vergoeding gymzaal -1.780 1.780 - - -

Subtotaal de Satelliet -1.780 1.780 - - -

Totaal OZB en heffingen 12.934 -96.659 83.725 - -

1.2.2.3.3 Additionele aanvragen (vandalismeschade)

02 Bavoschool 1.322 - - 1.322

03 Bernardus 847 -741 1.033 - 1.138

04 Don Bosco - -326 326 - -

05 Franciscus Xaverius 1.446 -1.700 472 - 218

07 de Brandaris 595 -1.643 1.652 - 605

Totaal additionele aanvragen 4.211 -4.411 3.484 - 3.283

SPECIFICATIE ADDITIONELE AANVRAGEN



2019

Stand Vergoeding Besteding T.l.v./ T.g.v. Stand

2019 2019 2019 exploitatie 31-12-2019

€ € € € €

1.2.2.3.4 Overige

06 Mgr. Huibers

Verhuiskosten - - 8.016 - 8.016

Subtotaal Mgr. Huibers - - 8.016 - 8.016

10 De Schelp

Verhuiskosten, achterstallig onderhoud, overschrijding 291.833 -286.482 -5.351 -

-

Subtotaal de Schelp 291.833 -286.482 - -5.351 -

76 Internationale Taalklas

Aanpassing lokalen 9.228 9.228

Bijdrage plaatsing leerlingen (Haarlem) 73.000 -73.000 82.000 82.000

Bijdrage plaatsing leerlingen (Velsen) 15.500 -15.500 8.000 8.000

Bijdrage plaatsing leerlingen (Bloemendaal) 3.500 -3.500 4.000 4.000

Bijdrage plaatsing leerlingen (Heemstede) 6.000 -6.000 3.500 3.500

Bijdrage plaatsing leerlingen (H'liede en Spaarnwoude) 500 -500 - -

Bijdrage plaatsing leerlingen (Zandvoort) 4.000 -4.000 6.500 6.500

Subtotaal Internationale Taalklas 102.500 -102.500 113.228 - 113.228

97 Gezamenlijk

VVE-IN Q3+Q4 26.675 -26.675 16.301 16.301

Subtotaal Gezamenlijk 26.675 -26.675 16.301 - 16.301

Totaal overige 421.008 -415.657 137.545 -5.351 137.545

TOTAAL GEMEENTEN EN GR'S 438.152 -516.727 224.754 -5.351 140.828



Bijlage: Overige overlopende passiva (2.4.19):

2019

Stand Vergoeding Besteding T.l.v./ T.g.v. Stand

2018 2019 2019 exploitatie 31-12-2019

€ € € € €

01 Adalbertus

Nog te betalen posten -3.634 3.634 -1.865 -1.865

Cultuureducatie 19-20 - -2.436 - -2.436

Vakleerkracht BO -2.453 2.453 -

Subtotaal Adalbertus -3.634 -1.255 2.453 -1.865 -4.301

02 Bavo

Nog te betalen posten -2.612 2.612 -3.728 -3.728

Subtotaal Bavo -2.612 2.612 - -3.728 -3.728

03 Bernardus

Nog te betalen posten -6.100 6.100 -1.284 -1.284

Dak -2.484 -2.484

Subtotaal Bernardus -8.584 6.100 - -1.284 -3.768

04 Don Bosco

Nog te betalen posten -2.962 2.962 -10.822 -10.822

Schakelklas 2018 -10.717 10.717 - -

Schakelklas 2019 - -50.000 46.879 -3.121

School in de Wijk - -40.989 39.674 -1.315

Subtotaal Don Bosco -13.679 -77.310 86.553 -10.822 -15.258

05 Franciscus Xaverius

Nog te betalen posten -2.696 2.696 -14.879 -14.879

Schakelklas 2018 -13.715 13.715 -

Schakelklas 2019 - -29.167 1.059 -28.108

Subtotaal Franciscus Xaverius -16.411 -12.755 1.059 -14.879 -42.987

06 Mgr. Huibers

Nog te betalen posten -4.719 4.719 -477 -477

Units huisvesting - -75.329 53.202 -22.127

Subtotaal Mgr. Huibers -4.719 -70.610 53.202 -477 -22.604

07 Brandaris

Nog te betalen posten -881 881 -1.010 -1.010

Subtotaal Brandaris -881 881 - -1.010 -1.010

08 De Meer

Nog te betalen posten -130 130 -907 -907

School in de Wijk -18.000 16.858 -1.142

Subtotaal De Meer -130 -17.870 16.858 -907 -2.049

09 Veronica

Nog te betalen posten -2.518 2.518 -944 -944

Fonds Cultuurparticipatie -16.901 - 9.328 -7.573

Functionele aanpassing (buitenzonwering) -1.131 - -1.131

Subtotaal Veronica -20.550 2.518 9.328 -944 -9.648



2019

Stand Vergoeding Besteding T.l.v./ T.g.v. Stand

2018 2019 2019 exploitatie 31-12-2019

€ € € € €

10 de Schelp

Nog te betalen posten -2.444 2.444 -2.402 -2.402

Hartekampgroep 5.918 - 5.918

SWV Doorontwikkeling VO -16.849 -32.000 30.182 -18.667

Subtotaal de Schelp -13.375 -29.556 30.182 -2.402 -15.151

11 De Talenten

Nog te betalen posten -41 41 -1.601 -1.601

Subtotaal de Talenten -41 41 - -1.601 -1.601

12 De Satelliet

Afkoop MJOP de Satelliet -79.290 79.290 -

Subtotaal de Satelliet -79.290 - 79.290 - -

76 Internationale Taalklas

Nog te betalen posten -9.101 9.101 -10.650 -10.650

Bijdrage SWV ZKL Maatje 19-20 - -70.000 29.167 -40.833

Bijdrage SWV ZKL Kopklas -14.583 -25.000 25.000 -14.583

Bijdrage SWV tekort ITK -5.000 -30.000 30.000 -5.000

Subtotaal Internationale Taalklas -28.685 -115.899 84.167 -10.650 -71.067

95 Staf personeel

Nog te betalen posten -677 677 -607 -607

Subtotaal Staf personeel -677 677 - -607 -607

97+99 Gezamenlijlk

Nog te betalen posten -22.322 22.322 -18.629 -18.629

VVE 2019 -18.508 -18.508

VVE IB - -59.277 59.277 -

Vooruitontvangen Investeringssubsidie < 1 jr. -37.814 1.943 -35.871

Horlings -13.552 13.552 -13.962 -13.962

Horlings subsidiecontrole -7.260 7.260 -6.353 -6.353

Subtotaal Gezamenlijk -80.948 -34.650 61.220 -38.943 -93.322

98 Staf bureau

Nog te betalen posten -13.476 13.476 -17.909 -17.909

Subtotaal Staf bureau -13.476 13.476 - -17.909 -17.909

TOTAAL OVERIGE OVERLOPENDE PASSIVA -287.692 -333.602 424.313 -108.027 -305.007
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