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Daphne van Deursen, Dalton
Het Dalton systeem vind ik
interessant en het past goed bij mij:
zelfstandigheid, veel samen werken en
ruimte voor mijn creativiteit.
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Bestuursverslag 2015

Missie en visie van VO Haaglanden
De Stichting VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting van openbaar en algemeen bijzonder
voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. De stichting bestaat uit tien scholen op 22 locaties in
Den Haag en Rijswijk. De scholen zijn Dalton Den Haag, praktijkschool De Einder, Gymnasium
Haganum, Haags Montessori Lyceum, Lyceum Ypenburg, Johan de Witt Scholengroep, MaerlantLyceum, Maris College, Rijswijks Lyceum/ Van Vredenburch College en het Segbroek College.
VO Haaglanden acht het haar verantwoordelijkheid zorg te dragen voor een stelsel van
onderwijsvoorzieningen dat alle jonge mensen in samenwerking met de ouders ondersteuning biedt
die past bij hun aanleg en ambitie. Daaraan wordt vorm gegeven door het instandhouden en
stimuleren van een pluriform scholenbestand. De scholen zijn openbaar of algemeen bijzonder en
richten zich op een grote verscheidenheid van doelgroepen, waaronder de voorhoede van de
samenleving in het kader van de kenniseconomie en het maatschappelijk middenveld ter stimulering
van sociale ontwikkeling en emancipatie. Ook het stimuleren van zelfredzaamheid en zorg voor de
zwakkeren in de samenleving geldt als een belangrijke opdracht.
VO Haaglanden heeft haar visie verwoord in een gezamenlijke missie. Die wordt gekenmerkt door
pluriformiteit, respect, hoge kwaliteit, bereikbaarheid, eigenheid en ontwikkelingskansen.

Missie van VO Haaglanden
Pluriformiteit
Respect
Hoge kwaliteit
Bereikbaarheid
Eigenheid
Ontwikkelingskansen

VO Haaglanden kiest voor een pluriform onderwijsaanbod met algemene
toegankelijkheid.
Binnen VO Haaglanden is er respect voor medewerkers en leerlingen met
verschillende culturele, sociale en levensbeschouwelijke achtergrond.
VO Haaglanden stelt hoge kwaliteitseisen aan het onderwijs en hanteert een
kwaliteitssysteem.
VO Haaglanden streeft naar optimale spreiding en bereikbaarheid van het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in de regio Haaglanden.
VO Haaglanden legt eigen accenten in visie, onderwijsaanbod en
pedagogisch-didactisch klimaat.
Elke leerling binnen VO Haaglanden krijgt (door de breedte van het aanbod
en de kwaliteit van het onderwijs) zelfstandige ontwikkelingskansen en de
mogelijkheid tot het behalen van optimale leerresultaten.

De strategische missie is bepalend voor het handelen van VO Haaglanden. De besturingsfilosofie is
specifiek op deze missie afgestemd. De essentie van dit “Haags Model” is dat scholen binnen vooraf
geformuleerde kaders eigen zeggenschap hebben om hun schoolbeleid nader vorm te geven. De
bewuste diversiteit die hierdoor tussen de scholen bestaat, wordt binnen VO Haaglanden als een
groot goed beschouwd.
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Haags Model (besturingsfilosofie van VO Haaglanden)
De op de missie van VO Haaglanden afgestemde kenmerken van het “Haags Model” als
besturingsfilosofie zijn:





vrijheid in gebondenheid (eigen verantwoordelijkheid binnen algemene kaders op
bestuursniveau, benutting van schaalvoordelen);
pluriformiteit (breed onderwijsaanbod voor diverse doelgroepen, school specifiek beleid
aangepast aan doelgroep, verschillen tussen scholen in organisatie en beleid);
sturen op resultaten (managementcontracten, monitoring, evaluatie en
verantwoording);
maatschappelijke verantwoordelijkheid (verantwoordelijkheid voor brede spreiding en
bereikbaarheid openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in de regio, deelname in
projecten onderwijs-, jeugd- en welzijnsbeleid, maatschappelijke verantwoordelijkheid
voor zwakkere doelgroepen).

De scholen van VO Haaglanden zijn pluriform in het onderwijsaanbod en in het gehanteerde
onderwijsconcept, maar kennen daarentegen een sterke verbondenheid met de identiteit van VO
Haaglanden. Via frequente Rectoren/Directeuren vergaderingen, conferenties met het College van
bestuur en de Raad van toezicht, commissiebijeenkomsten, gezamenlijke studiereizen en
zogenaamde ‘good practice’ bijeenkomsten wordt het bewustzijn deel uit te maken van een groep
van scholen versterkt. Er ontstaat meerwaarde door onderlinge uitwisseling, gezamenlijke
initiatieven en beleid dat met gemeenschappelijk draagvlak wordt ontwikkeld en uitgevoerd.
Onderling vertrouwen en transparantie zijn belangrijke kenmerken in een cultuur die de basis vormt
voor het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de stichting.

Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs
VO Haaglanden heeft de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad onderschreven. In deze code
is vastgelegd waaraan een goed onderwijsbestuur moet voldoen. Een belangrijk onderdeel van de
code is het onderscheid tussen bestuur en toezicht. Binnen VO Haaglanden wordt dit onderscheid
gerealiseerd door de bestuurlijke taken onder te brengen bij het College van bestuur en de interne
toezichtstaken bij de Raad van toezicht.
VO Haaglanden heeft overeenkomstig de code de statuten, het bestuursreglement, het reglement
RvT, de integriteitscode, de klachtenregeling, de klokkenluidersregeling, het verslag RvT en het
jaarverslag van het bestuur en de jaarrekening op de website gepubliceerd.

Bestuursstuctuur
In de periode vanaf 2007 is binnen VO Haaglanden het Raad van toezicht-model geïmplementeerd.
Er is, overeenkomstig de Code Goed Onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs, helderheid
ontstaan in rollen en verantwoordelijkheden tussen enerzijds het bestuur van de organisatie (College
van bestuur) en aan de andere kant het toezichtsorgaan (Raad van toezicht).
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Evaluatie bestuur
Binnen VO Haaglanden is een regeling vastgesteld betreffende de werkwijze bij evaluatie van het
College van bestuur en de Raad van toezicht. Basis hiervan zijn zelfevaluaties die door de Raad van
toezicht zullen worden betrokken bij het jaarlijkse evaluatiegesprek van de remuneratiecommissie
met het College van bestuur. In 2016 zal een en ander nader vorm krijgen en verder worden
geïmplementeerd. In het jaarverslag 2016 zal over de evaluatie van het College van bestuur en de
Raad van toezicht nader verslag worden gedaan.

Horizontale dialoog
De horizontale dialoog is er voor VO Haaglanden op gericht om in gesprek te blijven met alle
zogenaamde stakeholders in de omgeving van de school. Om kwalitatief goede scholen te hebben
met aandacht voor de wensen en behoeften van de betrokkenen bij de betreffende scholen, bij deze
draagvlak te creëren en ook verantwoording te kunnen afleggen over het gevoerde beleid en de
gekozen strategie moeten de scholen en het bestuur voortdurend de stakeholders in beeld houden
en de communicatielijnen daarmee openhouden.
Voor VO Haaglanden wordt de horizontale dialoog in ieder geval gevoerd met de volgende
stakeholders:
Direct betrokken stakeholders

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
(afvaardiging van medewerkers, ouders en
leerlingen)

Lokale belangengroepen

Overleg van schoolbesturen met andere partners
(gemeenten, lokale bedrijfsleven bijv. in het kader
van de techniekagenda, toeleverende basisscholen
en afnemende scholen voor middelbaar
beroepsonderwijs (ROC’s), HBO’s en Universiteiten)
Verantwoordelijkheid van schoolbesturen voor
sluitende regionale aanpak (bestuur van het
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West). De
voorzitter van het College van bestuur is tevens
voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) van het
Samenwerkingsverband.
Horizontale en verticale verantwoording van de
inzet van middelen en de bereikte resultaten
(meervoudige publieke verantwoording, toetsing
o.a. via Onderwijsinspectie en ministerie van OCW,
toezending jaarrekening en begroting aan de
gemeenteraden van Den Haag en Rijswijk, overleg
met wethouder onderwijs over Haagse Educatieve
Agenda, overleg met gemeentebestuur over
huisvesting scholen)

Zorgleerlingen

Samenleving algemeen
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Samenwerkingsverband
In 2013 is de Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Den Haag en omstreken,
kortweg SWV V(S)O Zuid Holland West ontstaan. Het bestuur telt 19 aangesloten schoolbesturen met
ruim 60 scholen voor Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, waarvan er twee met VSO-scholen buiten de
regio, één bestuur houdt onderwijsvoorzieningen in jeugdzorg en instellingen in stand en twee
besturen verzorgen het onderwijs in een voorziening waar leerlingen ambulant behandeld worden
vanuit de jeugdhulp. Ook VO Haaglanden maakt deel uit van het Samenwerkingsverband. Alle
schoolleiders van de scholen/locaties zijn lid van een directiekring. Doel van de directiekringen is om
de samenwerking op schoolleidersniveau te stimuleren en te versterken.
Gezamenlijk garanderen de scholen van het SWV een antwoord op alle
onderwijsondersteuningsvragen van de leerlingen. Alle besturen/scholen nemen daarbij hun
verantwoordelijkheid. Het SWV heeft tevens een Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC),
dat in drie verschillende voorzieningen is gerealiseerd, namelijk het Flexcollege, Rebound en
CompactPlus. De daar geboden ondersteuning varieert van een kort verblijf met als doel terugkeer
naar de stamschool, tot langdurig verblijf gericht op diplomering en/of een vervolgtraject in het mbo.

Convenant Horizontaal Toezicht tussen VO Haaglanden en Belastingdienst
In 2015 heeft de Belastingdienst op basis van fiscaal onderzoek besloten om VO Haaglanden in
aanmerking te laten komen voor Horizontaal Toezicht. Het feitelijke convenant hierover met de
Belastingdienst is op donderdag 14 april 2016 door VO Haaglanden en de Belastingdienst getekend.
Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de Belastingdienst en bedrijven of
organisaties die steunt op wederzijds begrip, transparantie en vertrouwen. Om in aanmerking te
kunnen komen voor Horizontaal Toezicht moet de belastingplichtige fiscaal in control zijn. De
Belastingdienst doet daartoe een
klantoriëntatie. Er wordt ook
gekeken naar de houding van de
beleidsbepalers binnen de
organisatie. Door middel van
interviews wordt onderzocht hoe
het fiscale bewustzijn binnen de
organisatie is. Als de
Belastingdienst een voldoende
positief beeld heeft van de
organisatie kan het convenant
getekend worden. Doordat de
belastingplichtige fiscaal in
control is, neemt bij Horizontaal
Toezicht de aard en intensiteit
van het toezicht af.

Het officiële moment: het tekenen van het convenant door de voorzitter van het College van bestuur
(links) en de teamleider Belastingdienst GO West kantoor Den Haag (rechts).
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Intern toezicht
Het intern toezicht wordt binnen VO Haaglanden uitgevoerd door de Raad van toezicht. De Raad van
toezicht bestaat uit zeven leden. Het jaarverslag van de Raad is in dit bestuursverslag 2015
opgenomen. De Raad van toezicht is in 2015 nauw betrokken geweest bij beleids- en
beheersprocessen binnen VO Haaglanden. In 2013 is door de Raad van toezicht een auditcommissie
ingesteld. Een specifieke rol is binnen de Raad van toezicht weggelegd voor de voorzitter. Over
specifieke ontwikkelingen binnen de stichting vindt ook afzonderlijk overleg met de voorzitter plaats.
De voorzitter is op uitnodiging van het College van bestuur ook aanwezig bij het jaarlijkse
bestuursgesprek met de onderwijsinspectie.
In 2009 is er voor gekozen de leden van de Raad van toezicht te honoreren conform het advies van
de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).
De voorzitter en lid van het College van bestuur worden bezoldigd conform de CAO Bestuurders
Voortgezet Onderwijs.
De totale som van de in 2015 uitbetaalde bedragen aan het College van bestuur en de Raad van
toezicht treft u aan in de verplichte toelichting van de jaarrekening, Wet Normering bezoldiging
topfunctionarissen.

Jaarverslag van de Raad van toezicht
De samenstelling van de Raad van toezicht was per 31-12-2015 als volgt:
Raad van toezicht
mr. A.H. van Delden (voorzitter)
mr. K.M. Braun
drs. J.T. den Bruinen
mevr. drs. L.E.J. Engering-Aarts
mevr. A.A. van den Heuvel
F.E. Nieboer
drs. M.H.W. Rovers
In april 2015 traden de leden De Jong en Mohamedajoeb reglementair af. Zij werden opgevolgd door
resp. drs. J.T. den Bruinen en drs. M.H.W. Rovers. De heer Den Bruinen heeft zitting in de Raad op
voordracht van de gemeente Den Haag.
De Raad van toezicht is in 2015 nauw betrokken geweest bij beleids- en beheersprocessen binnen VO
Haaglanden. De Raad van toezicht heeft dat gedaan door regulier overleg met het College van
bestuur, door formele en informele contacten met schoolleiders, door overleg met de accountant,
door aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en door
bezoeken van individuele leden aan de scholen.
De Raad van toezicht vergewist zich van de financiële ontwikkelingen binnen de stichting en de
scholen alsmede van de organisatie, onderwijsprocessen en onderwijsresultaten van de individuele
scholen.
In 2015 is de Raad van toezicht vijf keer in vergadering bijeen geweest: op 2 februari, 13 april, 29
juni, 5 oktober en 13 november. Op 10 juni was de voorzitter van de Raad van toezicht aanwezig bij
het jaarlijkse gesprek tussen Inspectie en bestuur. Op 25 juni en 11 november is de auditcommissie
bijeen geweest.
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Op 15 juli 2015 heeft de Raad van toezicht deelgenomen aan het jaarlijkse uitje van Raad van
toezicht, bestuur en Rectoren/Directeuren.
Op 19 november 2015 is de Raad van toezicht aanwezig geweest bij de jaarlijkse VO Haaglanden
conferentie samen met het bestuur en de rectoren en directeuren van de scholen. Deze is gehouden
in hotel Carlton Ambassador. Tijdens de conferentie is gesproken over de evaluatie van het
Strategisch Beleidsplan 2012-2015 en enkele thema’s van het nieuwe strategische beleidsplan.
De leden van de Raad van toezicht zijn in 2015 verder aanwezig geweest bij diverse activiteiten op de
scholen zoals openingen, optredens, overleg van conrectoren, afscheidsrecepties en dergelijke.
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Faris Doekhie, De Einder
Ik vind dit de leukste school en
ik krijg hier veel lessen waarin
ik met mijn handen kan werken.
Houtbewerken en metaal zijn
mijn favoriet. Volgend jaar krijg
ik autotechniek en mag ik in
een garage werken.
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Strategische doelen VO Haaglanden 2012-2015
In het Strategisch Plan 2012-2015 werd een tiental Beleidsambities geformuleerd.
Hierna worden deze Beleidsambities weergegeven met daarbij de stand van zaken in 2015.

Beleidsambitie 1: VO Haaglanden werkt opbrengstgericht
VO Haaglanden heeft het opbrengstgericht werken geïntegreerd in de kwaliteitscyclus. Er vindt
sturing plaats op onderwijsrendementen, doorstroomcijfers en examenresultaten.
Onderwijsresultaten worden geëvalueerd en bijgestuurd. In de periode 2012–2015 zal de
opbrengstgerichtheid integraal onderdeel gaan uitmaken van de kwaliteitscyclus binnen scholen zelf.
Iedere school zal daarom een eigen toets systeem ontwikkelen en implementeren.

Stand van zaken 2015
Iedere school hanteert een kwaliteitszorgsysteem. De meeste scholen werken met een
kwaliteitscyclus volgens het PCDA-model. Daarin is de analyse van de resultaten het startpunt, op
basis waarvan doelen worden gesteld. Vorderingen van leerlingen worden niet alleen in kaart
gebracht door het afnemen van schooltoetsen, maar op de meeste scholen van VO Haaglanden ook
door periodiek afgenomen methodeonafhankelijke toetsen, zoals de CITO-VAS- en de DIA-toetsen
(Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde). Afname van methodeonafhankelijke toetsen biedt de
scholen de mogelijkheid zicht te krijgen op de absolute en relatieve leerwinst van individuele
leerlingen ten opzichte van referentiegroepen. Daarnaast is het mogelijk uitspraken te doen over de
toegevoegde waarde van het onderwijs in een of meerdere vakken gedurende bijvoorbeeld een
schooljaar.
Het College van bestuur monitort meerdere malen per jaar de ontwikkeling van de scholen op
relevante terreinen. Daarbij komen expliciet aan de orde de stand van zaken m.b.t. het onderwijs op
de school, het personeel, de financiën, de interne organisatie en de huisvestingssituatie. Bij deze
monitoring maakt het College van bestuur gebruik van de zogenaamde ‘pasfoto’.
Ook de Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het interne kwaliteitszorgsysteem
van de scholen. Met betrekking tot vrijwel alle scholen van VO Haaglanden is het oordeel van de
inspectie positief. Daar waar er naar opvatting van de inspectie verbeteringen wenselijk en/of nodig
waren, hebben de scholen deze met voortvarendheid doorgevoerd.

Beleidsambitie 2: VO Haaglanden bevordert excellente onderwijsprestaties
De scholen van VO Haaglanden bevorderen excellentie. Leerlingen moeten worden uitgedaagd om
het beste uit zichzelf te halen. De scholen bevorderen dat door het onderwijsaanbod, door extra
stimulering van specifieke groepen en door opbrengstgericht te werken.

Stand van zaken 2015
Op alle scholen van VO Haaglanden – weliswaar van school tot school verschillend - worden
programma’s aangeboden, die erop gericht zijn de talenten van de leerlingen optimaal te
ontwikkelen en hen uit te dagen tot excellente prestaties. Mede onder invloed van de Prestatiebox
zetten scholen in op de verbetering van de resultaten bij met name de kernvakken Nederlands,
Engels en wiskunde. Enkele scholen hebben een specifiek kansen-programma, dat leerlingen uitdaagt
om op te stromen naar een hoger niveau (heterogene onderbouw, Dutch Prep Class, PrO+, zaterdagen zomerschool, Brede Buurtschool).
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Daarnaast bieden alle scholen binnen en buiten de school activiteiten aan, die gericht zijn op
excellente leerlingen, zoals Compacten en Versnellen, Masterclasses, Lapp-Top, Pre-University, TTO,
Junior Med, Junior TUD, Olympiades, MUN, MOOT Court, Versterkt Talenonderwijs (Goethe,
Cambridge, DELF), First Lego League, First Tech Challenge, vertaalwedstrijden en tal van culturele
activiteiten, van lokaal tot zelfs internationaal.
Een tweetal scholen bereidt zich voor op de kwalificatie als Excellente School.

Beleidsambitie 3: VO Haaglanden heeft kwalitatief hoogwaardig personeel
De scholen van VO Haaglanden investeren in de kwaliteit van het personeel. De scholen van VO
Haaglanden willen geen onbevoegde docenten voor de klas. De docenten van VO Haaglanden dienen
niet alleen hun bekwaamheden up-to-date te houden, ze worden ook gestimuleerd zich te blijven
ontwikkelen.

Stand van zaken 2015
Binnen alle scholen van VO Haaglanden wordt gericht gewerkt aan verbetering van de
onderwijskwaliteit. Daarbij is een centrale rol weggelegd voor de docent. De docent bepaalt immers
elke dag opnieuw, in ieder lesuur, de kwaliteit van het onderwijsproces. Vanuit die centrale positie is
hij de eerstverantwoordelijke voor het op peil houden van zijn vakkennis en het verder ontwikkelen
van zijn pedagogische en didactische vaardigheden. Daarbij is de docent van grote invloed op het
leerplezier, de motivatie en de prestaties van leerlingen. Kwaliteitsontwikkeling en
professionalisering vragen bijzondere aandacht.
Alle VO Haaglandenscholen geven de hoogste prioriteit aan de professionalisering van docenten.
Daarbij gaat vanzelfsprekend de aandacht uit naar alle docenten. Door middel van 360-graden
feedback, intervisie, collegiale consultatie, functionerings- en beoordelingsgesprekken leren
docenten van en met elkaar. Scholen hebben een sterke focus op het realiseren van een goed
rendement in de onder- en bovenbouw van hun school, de interne door-, af- en instroom, de
resultaten bij het school- en eindexamen. Informatie op docentniveau is daarbij beschikbaar. Onder
andere deze informatie wordt ingezet om te komen tot beter presterende docenten.
In oktober 2015 waren er in totaal 126 onbevoegde docenten (81,2 fte) binnen de scholen van VO
Haaglanden werkzaam. Dit is 12% van het totaal aantal docenten. Van deze 126 onbevoegde
docenten zijn er 119 in opleiding. Van de 7 docenten die nog niet studeren voor een bevoegdheid is
er 1 een native speaker English, zijn 5 docenten bijna pensioengerechtigd en 1 heeft maar een
beperkte omvang (0,1 fte).
Alle scholen van VO Haaglanden kennen een gesprekscyclus, waarbij functionerings- en
beoordelingsgesprekken aan de orde zijn. Op schoolniveau is bepaald hoe de cyclus precies vorm
gegeven wordt. Op alle scholen is sprake van periodieke gesprekken tussen leidinggevende en
medewerkers.
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Beleidsambitie 4: VO Haaglanden kent geen zwakke scholen
Een school is, overeenkomstig de normen van de Onderwijsinspectie, zwak als een school gemiddeld
over drie jaar onvoldoende onderwijsrendementen heeft of drie jaar achtereen een te groot verschil
tussen het gemiddelde schoolexamencijfer en het cijfer van het centraal examen.

Stand van zaken 2015
In de kwaliteitskaart van de Inspectie worden vier indicatoren genoemd (dit is met ingang van het
schooljaar 2015-2016 gewijzigd):
1. Rendement onderbouw (voor de hele vestiging, niet per afdeling)
2. Rendement bovenbouw (per afdeling)
3. Gemiddelde cijfer op het Centraal Examen (CE) (per afdeling)
4. Het verschil tussen het gemiddelde cijfer van het Schoolexamen (SE) en van het Centraal Examen
(per afdeling)
De eerste drie indicatoren worden gemeten in een vijfpuntschaal, afgezet tegenover vergelijkbare
scholen. De beoordeling door de Inspectie wordt per indicator gebaseerd op het gemiddelde van drie
jaar. Wanneer de score bij een indicator over die drie jaar gemiddeld 2 of lager is, dan krijgt de school
voor dat onderdeel een onvoldoende (rood). Als meer dan één van de vier indicatoren onvoldoende
is, dan krijgt de betreffende afdeling het totaaloordeel onvoldoende.
In het najaar van 2015 staan alle afdelingen op alle scholen op ‘groen’. Dat wil zeggen dat VO
Haaglanden geen zwakke afdelingen kent.

Beleidsambitie 5: VO Haaglanden ondersteunt passend onderwijs
Voor alle leerlingen van de scholen van VO Haaglanden wordt passend onderwijs verzorgd. Als de
eigen school daar, qua expertise of capaciteit, niet in kan voorzien, dan worden onderlinge afspraken
gemaakt wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Eventueel worden daar in de Haagse
regio speciale voorzieningen voor getroffen.

Stand van zaken 2015
Per 01-08-2014 heeft het scholenveld te maken met de Wet Passend Onderwijs. VO Haaglanden
maakt daarbij samen met de andere vo-besturen deel uit van het Samenwerkingsverband ZuidHolland West (SWVZHW). Binnen dit samenwerkingsverband wordt vormgegeven aan het
uitgangspunt dat voor iedere leerling binnen de Haagse regio er een passende onderwijsplek moet
zijn. Dit betekent dat scholen als eerste aanspreekbaar zijn op de begeleiding van leerlingen. Scholen
hebben daartoe een zorgprofiel opgesteld. Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen basiszorg
en extra zorg. Indien de zorgvraag van de leerling de mogelijkheden van de school/scholen overstijgt,
zal er een beroep worden gedaan op specialistische zorg. Binnen het samenwerkingsverband is dat
mogelijk binnen de verschillende scholen voor speciaal onderwijs, maar ook binnen de
reboundvoorzieningen en/of het Flexcollege.
VO Haaglanden participeert in het bestuur van het samenwerkingsverband en de voorzitter van het
College van bestuur van VO Haaglanden is voorzitter van het Dagelijks Bestuur van SWVZHW.
Directeuren en rectoren van de VO Haaglandenscholen maken deel uit van de zogenaamde
directiekringen en/of maken deel uit van de stuurgroep en werkgroepen.
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Beleidsambitie 6: VO Haaglanden heeft geen groeidoelstelling
In de leerlingenpopulatie in het voortgezet onderwijs is een verschuiving gaande van vbo-onderwijs
naar avo-onderwijs. VO Haaglanden wil dit in het onderwijsaanbod faciliteren. Dat betekent dat het
aanbod van havo/vwo-onderwijs uitgebreid dient te worden en het aanbod van vmbo-onderwijs (bbl
en kbl) in de eerstkomende jaren enigszins zal kunnen verminderen. VO Haaglanden heeft geen
groeidoelstelling. De huidige schaal van de organisatie maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op
maatschappelijke ontwikkelingen, de kleinschaligheid in het onderwijsaanbod te waarborgen en de
betrokkenheid van eenieder op het onderwijs in de scholen te verzekeren.

Stand van zaken 2015
In de periode 2012-2015 is het leerlingenaantal van VO Haaglanden gestegen tot 12.900 leerlingen
op 1 oktober 2015. Het marktaandeel is beperkt toegenomen. Het aantal medewerkers van VO
Haaglanden bedroeg in het schooljaar 2014-2015 in totaal 1.320, exclusief BMO. Dit aantal zal naar
verwachting in de komende jaren niet veel toenemen.

Beleidsambitie 7: VO Haaglanden heeft een gezonde financiële basis
Voor continuïteit in het onderwijs is een gezonde financiële basis van de stichting en de scholen
noodzakelijk. Binnen VO Haaglanden is dat het geval.

Stand van zaken 2015
De bekostiging van het voortgezet onderwijs stond een tijdlang o.a. onder invloed van de
economische crisis en de bezuinigingen van het kabinet onder zware druk. VO Haaglanden koos in
deze periode daarom voor een voorzichtig financieel beleid.
De financiële buffer van VO Haaglanden bedroeg op 31-12-2015 euro 10,8 miljoen. Dit is 10% van alle
baten.

Beleidsambitie 8: VO Haaglanden heeft goed geoutilleerde gebouwen
Alle schoolgebouwen van VO Haaglanden dienen in goede staat te zijn en geschikt te zijn voor
modern onderwijs. Dat geldt ook voor de bestaande monumentale schoolpanden van VO
Haaglanden. In de periode 2012–2015 is nog een beperkt aantal schoolgebouwen aangepast.

Stand van zaken 2015
In de afgelopen 10 jaar heeft VO Haaglanden veel geïnvesteerd in nieuwbouw en renovatie van de
schoolgebouwen. Deze activiteiten vinden hun basis in de Meerjaren Onderhouds Planning (MJOP)
en daarvan afgeleide jaarlijkse huisvestingsbegrotingen.
Met de gemeente Den Haag zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de kwaliteitsnorm
voor nieuwbouw en renovatie. Dit heeft geleid tot een verhoging van de normvergoeding. Daarnaast
ontvangen de scholen met ingang van het schooljaar 2014-2015 de zogenaamde BUMA-gelden. Deze
gelden worden voor een groot deel aangewend voor verbetering van de huisvestingssituatie van de
scholen.
Een en ander maakt dat VO Haaglanden nog beter dan in het verleden zorg kan dragen voor
adequate onderwijshuisvesting voor leerlingen en medewerkers.
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Beleidsambitie 9: VO Haaglanden heeft een geringe overhead
De overhead van VO Haaglanden is gering en zal dat moeten blijven. Het bestuursbureau is en blijft
‘lean and mean’.

Stand van zaken 2015
Binnen VO Haaglanden wordt grote waarde gehecht aan het zo laag als mogelijk binnen de
organisatie neerleggen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Scholen hebben daardoor een
relatief grote autonomie, daar waar het gaat om bijvoorbeeld het beleid met betrekking tot
onderwijs, financiën en personeel.
Centraal beleid wordt geformuleerd als dat gewenst wordt geacht in verband met schaalvoordelen of
als dat noodzakelijk is met het oog op de continuïteit van de instelling. Dit leidt – in relatie tot de
omvang van VO Haaglanden – tot een in omvang (fte’s) beperkt bestuursbureau met 15
medewerkers (14,2 fte’s) en twee leden van het College van bestuur (2 fte’s).

Beleidsambitie 10: VO Haaglanden is creatief en innovatief
Binnen VO Haaglanden wordt uitvoering gegeven aan het uitgangspunt dat het onderwijs- en
kwaliteitsbeleid aangepast moet zijn aan de wensen en behoeften van onze leerlingen en ouders. Het
moet rekening houden met de lokale situatie en met landelijke en lokale politieke keuzes. Het beleid
van VO Haaglanden wordt vormgegeven in overleg met schoolleiders, GMR en MR’en, maar ook in
overleg met andere schoolbesturen, samenwerkingsverband en met de gemeenten Den Haag en
Rijswijk.

Stand van zaken 2015
Scholen staan midden in de maatschappij en die maatschappij verandert voortdurend. Het
onderwijsaanbod en alle andere activiteiten van de scholen zijn erop gericht de leerlingen in een
veilige omgeving te begeleiden naar een diploma, naar het vervolgonderwijs en/of naar de
arbeidsmarkt. Dat betekent dat onze scholen moeten blijven inspelen op de sociaaleconomische
achtergrond van de leerlingen, op hun leefwereld en op dat wat de leerlingen van huis uit mee
krijgen of juist niet mee krijgen.
Dat resulteert enerzijds in programma’s die gericht zijn op het succesvol doorlopen van de
schoolloopbaan, maar anderzijds ook in activiteiten die gericht zijn op de begeleiding van de
leerlingen in hun gang naar het volwassen burgerschap. Voorbeelden daarvan zijn de zaterdag- en
zomerscholen, huiskamerprojecten, ouderbetrokkenheidsprojecten, nazorgprogramma’s voor oudleerlingen en de vele projecten op het gebied van sport en cultuur, die in het kader van de Brede
Buurtschool plaatsvinden. Scholen onderhouden daartoe intensief contact met organisaties in de
wijk, met de gemeente en met andere scholen. De concrete, doelgerichte aanpak op schoolniveau
die VO Haaglanden hanteert in de aanpak van Voortijdig School Verlaten (VSV) vindt inmiddels
bredere navolging. Waar nodig worden thema’s op bestuurlijk niveau uitgewerkt.
Ook de onderwijswereld is voortdurend in beweging. Om de aansluiting met het vervolgonderwijs te
monitoren dan wel te verbeteren, werken al onze scholen intensief samen met het vervolgonderwijs
(MBO, HBO en WO).
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Additionele subsidies 2015
In 2015 zijn additionele subsidies verstrekt door het Rijk en de Gemeente Den Haag. Voor de inzet
van de hieronder genoemde activiteiten zijn de volgende subsidies van groot belang.

Subsidies van OCW


Leerplusmiddelen

In het kader van het Leerplusarrangement VO wordt voor leerlingen die komen uit Achterstand
Postcodegebieden (APC) aan scholen – mits zij boven een bepaald percentage APC-leerlingen hebben
- bedragen verstrekt ten behoeve van de vermindering van voortijdig schoolverlaten, het leveren van
meer maatwerk aan leerlingen en het maximaliseren van de schoolprestatie. In 2015 is de subsidie
toegenomen door de groei van het aantal leerlingen waar deze middelen voor bestemd zijn.
Het beschikbare bedrag in 2015 bedroeg € 2,4 mln., in 2014 was dit nog € 2,2 mln.


Prestatieboxgelden

Op 14 december 2011 is door de minister en staatssecretaris van Onderwijs en de voorzitter van de
VO-raad het bestuursakkoord 2012-2015 ondertekend. De VO-raad en OCW spreken in dit
bestuursakkoord (NOA) de gezamenlijke ambitie uit om de kwaliteit van het onderwijs te versterken
en hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen.
Binnen de scholen van VO Haaglanden is in 2015 sterk ingezet op de kwaliteit van het onderwijs en
het realiseren van hogere prestaties door de leerlingen.
Het beschikbare bedrag in 2015 bedroeg € 2,3 mln., in 2014 was dit nog € 1,9 mln. Ook de komende
jaren zal dit bedrag toenemen.


Zomerscholen

De VO-raad heeft met het ministerie van OCW in het Sectorakkoord afgesproken dat de komende
jaren extra geld beschikbaar komt voor de inrichting van zomerscholen tegen zittenblijven. Een keer
per jaar kunnen scholen subsidie aanvragen.
Het doel van de zomerscholen, waarbij leerlingen twee vakantieweken worden bijgespijkerd in een
of enkele vakken, is het substantieel terugdringen van het aantal zittenblijvers in het VO.
In 2015 hebben Haags Montessori Lyceum en Segbroek College subsidie aangevraagd en toegekend
gekregen. Het beschikbare bedrag voor 2015 bedroeg € 63.700.

Subsidies OCW én gemeente Den Haag Onderwijsbeleid


Aanvullende bekostiging AC-leerlingen

Op 23 november 2015 sloot het Aloysius College in Den Haag zijn deuren. De gezamenlijke
schoolbesturen in de regio Haaglanden hebben de ongeveer 500 AC-leerlingen geplaatst op hun
scholen. Een aanzienlijk deel (1/3e) hiervan kwam terecht op de scholen van VO Haaglanden.
Voor de coördinatie, opvang, plaatsing en begeleiding van deze leerlingen stelde de Gemeente Den
Haag extra middelen aan de scholen ter beschikking. Deze middelen zijn door de scholen op
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verschillende wijze ingezet. Daarbij speelde het aantal geplaatste leerlingen, het leerjaar of de
afdeling, geconstateerde achterstanden en specifieke leerbehoeften van deze leerlingen een rol.
In 2015 hebben de scholen van het ministerie van OCW € 150.300 ontvangen. In 2016 zal dit bedrag
€ 1.076.700 bedragen. Daarnaast is een bedrag in 2015 ontvangen van de gemeente Den Haag van
€ 195.700.

Subsidies gemeente Den Haag Onderwijsbeleid
In het kader van de Haagse Educatie Agenda (HEA) kunnen scholen subsidies aanvragen. In de HEA
zijn ambities geformuleerd die zijn uitgewerkt in thema’s. Voor het voortgezet onderwijs zijn de
volgende thema’s voor de gemeente en schoolbesturen vastgesteld.
Stadsbreed:


geen zwakke scholen meer;



actieve ouders;



sterk internationaal profiel.

12-18 jarigen:


de brede functie van scholen voor voortgezet onderwijs;



excellente prestaties;



zorg voor leerlingen.

De scholen kunnen aanvragen indienen op basis van deze thema’s.
De scholen van VO Haaglanden hebben projectplannen ingediend voor bovengenoemde thema’s en
hebben voor dit doel in 2015 een bedrag van € 0,9 mln. toegewezen gekregen. In dit bedrag is niet de
subsidie voor de Brede Buurtschool van Praktijkschool De Einder en Johan de Witt Scholengroep
opgenomen. Deze subsidies verlopen via de Stichting Brede Buurtschool.

Gemeente Den Haag, Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten
Kinderen doen mee
Voor de inwoners van de gemeente Den Haag met een laag inkomen bestaat de mogelijkheid een
ooievaarspas aan te vragen. Met deze pas is het mogelijk korting te krijgen op bijvoorbeeld
sportclubs, bibliotheek, enz. Soms is het zelfs gratis.
In dit kader hebben de scholen van VO Haaglanden in 2015 € 0,2 mln. ontvangen voor deze
leerlingen om vrijstelling te geven van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage en excursies. Door de
nieuwe werkwijze van de gemeente ontvangen de scholen minder bijdragen dan in het verleden.

Gemeente Rijswijk
Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College ontvangt van de gemeente Rijswijk subsidies voor
Schoolmaatschappelijk werk, de combifunctionaris ‘sport na schooltijd’ en een subsidie voor
beweegactiviteiten.
In dit kader heeft Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College in 2015 € 0,02 mln. ontvangen voor
deze activiteiten.
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Maguy Wolters,
Haganum
Als ik kijk naar de
vakken die ik volg, kan
ik voor meer scholen
kiezen, maar wat deze
school mijn school
maakt, is dat ik me
hier thuis voel. En
net als thuis pak ik
tussen de lessen door
het schaakbord om te
ontspannen.
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Verslag van de scholen 2015
Dalton Den Haag
Visie en uitgangspunten
Dalton Den Haag is een school waar de visie op onderwijs en de uitwerking daarvan in de dagelijkse
praktijk zijn gebaseerd op de uitgangspunten van het Daltononderwijs: verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en doelmatigheid. Hierbij staat de kennisoverdracht
natuurlijk voorop, maar we geven ook veel aandacht aan de ontwikkeling op sociaal en emotioneel
gebied en aan de culturele, creatieve en kunstzinnige ontplooiing. Belangrijk voor ons is dat ieder
kind zich binnen de eigen mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen op alle aspecten die van belang
zijn voor de groei naar volwassenheid en de vorming van een zelfstandige en evenwichtige
persoonlijkheid.

Een terugblik
In het afgelopen jaar heeft Dalton Den Haag de nadruk gelegd op een verdere verhoging van de
opbrengsten van (met name) de Daltonuren, door een nieuw systeem te ontwerpen en te
implementeren dat leerlingen in de gelegenheid stelt zelf (digitaal) in te tekenen op Daltonuren,
waar het gaat om docent, vak of lokaal. Met dat systeem is inmiddels voldoende (positieve) ervaring
opgedaan om te kunnen stellen dat het succesvol is geïmplementeerd.
Een röntgenfoto van de school: feedback geven en ontvangen
Naast de lopende ontwikkeling van het onderwijs, heeft de schoolleiding aan het eind van de vorige
cursus besloten om een commissie te
formeren, die samen met de landelijk
opererende organisatie School aan Zet
gestart is met het in kaart brengen van de
onderwijskwaliteiten die in de organisatie en
in de personeelsleden aanwezig zijn. Ook na
het wegvallen van de organisatie School aan
Zet (die immers ophield te bestaan met
ingang van het nieuwe kalenderjaar) is die
commissie zo blijven heten en de naam drukt
precies uit waar het om ging en gaat: de
school activeren en zich bewust maken van
wat er (nog) niet goed gaat en wat er beter
(veel) kan.
Daartoe heeft de commissie samen met de schoolleiding het plan opgevat (en inmiddels in praktijk
gebracht) om alle docenten te onderwerpen aan een systematische, onafhankelijk opgezette
docentscan, waarbij alle leerlingen over al hun docenten een waardering gaven aan de hand van 15
vragen en wat ruimte om daar opmerkingen aan toe te voegen. Om zelf niet buiten spel te blijven,
besloot de schoolleiding om zelf eerst het goede voorbeeld te geven door zich te onderwerpen aan
het oordeel van alle docenten en medewerkers, via de zogenaamde directiescan. De uitkomsten van
die scans moeten uiteindelijk aangewend worden om de school om te vormen tot een
professionele(re) organisatie, waarbij het met name handelt om het geven en ontvangen van
feedback. Omdat dit cursusjaar ook de door VO Haaglanden uitgeschreven Tevredenheidspeilingen
zijn uitgezet onder personeelsleden, ouders en leerlingen, zou men kunnen stellen dat de school dit
jaar een spiegel is voorgehouden van een ongekend groot formaat. De confrontatie met het beeld
dat daarin zichtbaar is, wat een reflectie is van de ons zo bekende werkelijkheid, moet leiden tot een
goed inzicht in eigen functioneren maar ook in het reilen en zeilen van de school als geheel. Dat het
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soms heftig is om geconfronteerd te worden met die werkelijkheid, is wellicht een eerste stap op
weg naar een professionele houding, waarbij het volkomen normaal en natuurlijk is als je hoort wat
er goed gaat en wat niet.

Samenwerking binnen de Stichting VO Haaglanden
Omdat het aanvankelijke plan om secties met collega’s van andere scholen in contact te brengen,
niet goed van de grond kwam, is besloten om met het Maerlant-Lyceum een gemeenschappelijke
conferentiedag te organiseren rond een aantal thema’s, waaraan docenten van beide scholen in
workshopvorm konden deelnemen. De tweede helft van die conferentiedag kwamen de secties van
de scholen bij elkaar en vond een inhoudelijke uitwisseling van ideeën en lespraktijken plaats.
Hoewel deze dag een bescheiden succes genoemd mag worden, is de formule toch niet ideaal
gebleken: met name de kwaliteit van de verschillende workshops was (ver) beneden de maat,
waardoor de dag matig begon. De ontmoeting van de vaksecties verliep goed, maar of de dag een
jaarlijks terugkerend fenomeen zal worden, valt te betwijfelen. Als winst mag worden aangemerkt
dat de secties contacten hebben gelegd waardoor het makkelijker is om elkaar te consulteren.

Excellentie in het onderwijs
Zowel voor de onder- als bovenbouw geldt, dat blijvend zal geprobeerd worden om, waar mogelijk,
de leerlingen die aangetoond hebben meer aan te kunnen dan het reguliere programma, daarin ook
steeds verder te stimuleren. Het participeren aan het LAPP-TOP project van de Universiteit van
Leiden en aan het Pre-University onderwijs van diezelfde instelling, mag daarvoor een bewijs heten,
evenals het project Masterclass, waarmee Dalton Den Haag, samen met Gymnasium Haganum, het
Maerlant-Lyceum en het Haags Montessori Lyceum de Haagse Onderwijsprijs won.

Tweetalig vwo, Theaterklas en Cultuurprofielschool
Het tweetalig vwo en de Theaterklas zijn voorbeelden van de ambitie die Dalton Den Haag heeft voor
de brede intellectuele en muzische vorming van de leerlingen. Beide onderwijsstromen behoeven
continue aandacht en energie juist om te voorkomen dat de school die afdelingen beschouwt als
vanzelfsprekendheden. Het EP-Nuffic heeft op 4 november de visitatie uitgevoerd om te zien of
Dalton Den Haag nog steeds aanspraak kon maken op het etiket senior tto school. Deze accreditatie
is zeer succesvol verlopen. Op basis
hiervan wordt ook daar de roep om
kwaliteit steeds harder: collectieve
taaltraining voor de tto-docenten, een
bredere internationalisering en mogelijke
samenwerkingsverbanden en –initiatieven
met de International School of the Hague.
Daarnaast is de school onverkort bezig om
het profiel als Cultuurprofielschool te
verstevigen en te bestendigen. Het succes
van het Dalton Filmfestival, de jaarlijkse
theatervoorstellingen, het meedoen aan
het RAB’S, het eenakterfestival voor
Haagse scholieren en het Dalton Bandsfest
zijn daarbij belangrijke factoren. De integratie van cultuur binnen de lessen blijft een vraagstuk dat
voortdurend aandacht vraagt.
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Ten slotte
Wat ons dit jaar ook bezig heeft gehouden (en nog steeds bezighoudt) is de noodzakelijke aandacht
voor en concentratie op de financiële huishouding van de school. Ons personeelsbestand is relatief
duur, juist ook omdat het docentencorps niet of nauwelijks verjongt. Natuurlijk verloop vindt vrijwel
alleen plaats op basis van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, niet door tussentijds
vertrek om welke reden dan ook. De school wordt daardoor gedwongen scherp aan de wind te varen
en de uitdaging aan te gaan om zoveel als nodig is te snijden in de (personeels)lasten en desondanks
de kwaliteit van het onderwijs blijvend te garanderen. Een uitdaging van formaat.

Praktijkschool De Einder
Praktijkschool de Einder heeft als hoofddoel en eigenlijk als enige doel: al haar leerlingen van hun
droom naar een baan leiden. Uitgangspunt hierbij is dat het kind (de leerling) centraal staat.
De leerlingen van de Einder, allen met een laag IQ (65-75), grote leerachterstanden en vaak een
sociaal problematische achtergrond hebben behoefte aan welgemeende aandacht in plaats van zorg.
Het personeel van de Einder heeft niet de ambitie om de problemen van deze leerlingen op te
lossen. Dat kunnen wij helemaal niet!
Wat wij wel kunnen, is een klimaat scheppen waarin onze leerlingen leren omgaan met hun
problemen en eigen keuzes leren maken. Een klimaat waarbinnen de leerlingen hun eigen waarden
terugkrijgen en leren op een goede manier voor zichzelf op te komen.
Onze school slaagt er op dit moment in om aan bijna 300 leerlingen dit klimaat te bieden. Dat doen
wij door onze leerlingen vanaf dag één in aanraking te brengen met levensechte, uitdagende
omstandigheden. Wij halen de maatschappij in de school en brengen de school in de maatschappij.
Zo blijft de maatschappelijke stage verplicht op de Einder.
De Einder onderscheidt zich van andere scholen door haar aannamebeleid. Veel leerlingen die op
andere scholen worden afgewezen krijgen op de Einder een kans (dit verklaart het voor een
praktijkschool grote aantal leerlingen van 300). Op de Einder zoeken wij naar het kind achter het
gedrag. Het vinden van dit kind is meteen het begin van oplossing.
Uiteindelijk wil de Einder een school zijn die erin slaagt de verbinding te maken tussen deze aanpak
en de wijk Transvaal, waarbinnen wij gevestigd zijn, en daardoor met de wereld: de wijk weer trots
op zijn jongeren, de jongeren weer trots op hun wijk. Om dit te bereiken is de Einder steeds op zoek
naar levensechte, zinvolle leerwerkplekken binnen de wijk. Een paar voorbeelden hiervan:


het Vaillant theater als opleidingsplaats voor Horeca



de tuinen in de wijk als opleidingsplaats voor Groen



Wilkohaag als opleidingsplaats voor Techniek



de Haagse Markt als opleidingsplaats voor Handel

Na deze opleiding is het gemakkelijker een baan (ook binnen de wijk) te vinden.
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Speerpunten voor 2015 (en later) zijn om het bovengenoemde proces veiliger, gezonder en vooral
bewuster te laten plaatsvinden. Via de vanuit het personeel gerekruteerde commissie “Bewuste
school” zal er gewerkt worden aan het realiseren van een pestvrije school. Ook zal aandacht besteed
worden aan een gezonde school met leerlingen die meer sporten, een betere conditie hebben
doordat zij niet te dik zijn, betere eetgewoontes hebben en niet roken en drinken. Dit gebeurt niet
door dingen te verbieden maar door de leerlingen bewuster te maken en hun moraal te versterken.
Verder is het verbeteren van de Nederlandse taal een heel belangrijk speerpunt. Zonder
taalbeheersing is er geen baan en dus geen toekomst in Nederland. NT2 lessen en zo snel mogelijk
vergroten van de woordenschat hebben daarbij voorrang.
Om dit alles mogelijk te maken heeft de Einder subsidies nodig. Naast de voor de Einder zeer
belangrijke ESF subsidie vraagt de Einder ook gemeentelijke subsidies aan met als hoofddoel de weg
van de leerlingen richting een baan te stroomlijnen.
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Gymnasium Haganum
Het Gymnasium Haganum is een school waar iedereen zichzelf mag zijn. Daar staat tegenover dat
van elke leerling en alle medewerkers wordt verwacht dat zij bijdragen aan een goede sfeer in de
school zodat iedereen zich welkom voelt.
Het Haganum biedt leerlingen een brede opleiding op een hoog niveau en daarmee een goede
voorbereiding op een studie aan een universiteit. Voor cultuur en debat is veel aandacht. De school
stimuleert een grote variatie in diverse kwaliteiten, uiterlijk en gedrag en hecht er belang aan dat
leerlingen zich maximaal ontplooien op intellectueel, sociaal en creatief gebied. De lessen zijn over
het algemeen behoorlijk traditioneel, waarbij de diepte in wordt gegaan en er tegelijk naar
verbanden wordt gezocht. Er is veel ruimte voor individuele trajecten om leerlingen zo goed mogelijk
maatwerk te kunnen bieden en eigen keuzes te laten maken. De school doet veel op het gebied van
internationalisering, zoals uitwisselingen, MUN en de mogelijkheid om allerlei taalcertificaten te
halen. Dit laatste gebeurt op grote schaal.

In 2015 is gewerkt aan een schoolplan met een aantal ambitieuze uitgangspunten. Het Haganum wil
zijn:
Een school met een warme sfeer, waar iedereen zichzelf mag zijn en mensen elkaar waarderen.
Een school met een open communicatie, waarin docenten en leerlingen elkaar feedback geven om
zichzelf verder te ontwikkelen.
Een school die creativiteit bevordert.
Een school die taal en cultuur bevordert.
Een school die veel aandacht besteedt aan onderzoeksvaardigheden van leerlingen.
Een school die denkt vanuit de motivatie van leerlingen.
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Een school die leerlingen kritisch leert denken, maar hen ook leert open te staan voor elkaars
argumenten.
Een school waar de lessen stimulerend en prikkelend zijn als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor docenten en leerlingen.
Een school die kansen biedt aan leerlingen om hun talenten te ontplooien.
Een aantal van deze uitgangspunten komt voort uit de dagelijkse praktijk, maar sommige punten
zullen echt een verandering betekenen ten opzichte van het bestaand beleid. Het Haganum streeft
naar een onderzoekende leerling die meer verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces.
Deze houding zal door de school vanaf het eerste jaar moeten worden bewerkstelligd en dat heeft
gevolgen voor de huidige lespraktijk. Waar cognitieve ontwikkeling nu centraal staat, komt meer
ruimte voor een leerling die zelf op onderzoek uit mag gaan. Dat vergt een andere benadering van de
leerlingen en daar ligt het speerpunt voor de komende jaren. Docenten worden geschoold in het
voeren van ontwikkelgesprekken en in het geven van goede feedback aan leerlingen en aan elkaar.
Daarnaast komt er meer aandacht voor metacognitieve vaardigheden van leerlingen om het leren
leren beter te kunnen begeleiden. De rol van het toetsen wordt tegen het licht gehouden en het
streven is om meer diagnostisch te toetsen.
Het jaar 2015 is gebruikt om deze nieuwe richting met elkaar te verkennen en docenten ervan te
overtuigen dat de begeleiding van leerlingen een centrale plek moet krijgen en dat dat consequenties
heeft voor de manier van werken. Hierin worden belangrijke stappen gezet.
Het verbeteren van de taalvaardigheid van leerlingen stond in 2015 hoog op de agenda, vooral
omdat wij veel leerlingen hebben uit tweetalige gezinnen. Rekenen is ondergebracht bij de sectie
wiskunde en maakt onderdeel uit van de normale lessen.
De subsidies zijn in 2015 ingezet voor het individueel begeleiden van leerlingen die het moeilijk
vinden om mee te komen en daarbij is vooral aandacht geweest voor de executieve functies. Tevens
zijn subsidiegelden gebruikt voor internationalisering en om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Haags Montessori Lyceum
Het HML Bewust in Beweging
Het HML is een school voor voortgezet
montessorionderwijs met een mavo-,
havo- en vwo-afdeling. We streven naar
evenwichtige opbouw. Dat wil zeggen dat
we vanuit 6 brugklassen 1 mavo klas
vormen vanaf klas 3 en 5 havo/vwo
klassen. De laatste jaren nam het aantal
vwo-leerlingen dat zich voor de brugklas
aanmeldde af.
Naast onze heterogene brugklassen,
waarin leerlingen werken op hun eigen
niveau, is er daarom vanaf augustus 2016 een vwo-kernplusklas voor leerlingen die behoefte hebben
aan extra cognitieve uitdaging. Zij werken naast het compact aangeboden basisprogramma aan
vakoverstijgende projecten rondom Digital Technology en Vrede en Recht.
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Het HML is aangesloten bij de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) en onderschrijft de
uitgangspunten en brede doelen van de Vereniging in het algemeen en de sectie Voortgezet
Montessori Onderwijs (VMO) in het bijzonder. Dit betekent dat we naast ons streven goed

gekwalificeerde leerlingen af te leveren, aandacht schenken aan zelfstandigheid, creativiteit en
maatschappelijke betrokkenheid. Deze aandacht heeft zowel een plek binnen het leerprogramma als
in de activiteiten die niet in het reguliere programma geplaatst zijn. Het voortgezet
montessorionderwijs heeft een zestal gezamenlijke karakteristieken geformuleerd, die terug te
vinden zijn in onze lessen. Mooi is, dat deze karakteristieken goed aansluiten bij de 21ste-eeuwse
vaardigheden. Het gaat om aandacht voor hoofd, hart en handen, leren kiezen, reflectie, samen
werken, verbinding zoeken tussen vakken en binnen-buiten leren.

Het HML is een school waarin gewerkt wordt met LeerKRACHT. Voor ons houdt dit in dat we “leren
van en met elkaar” in onze uitgangspunten hebben opgenomen. Dit geldt voor collegiale
samenwerkingsverbanden, maar evenzeer voor de werkrelatie tussen docenten en leerlingen. We
werken met concrete, haalbare doelen, geven elkaar feedback en betrekken leerlingen vanaf de
brugklas actief bij gesprekken over voortgang en werksfeer. Deze manier van werken versterkt de
kwaliteit van ons onderwijs, maar draagt ook bij aan een veilige sfeer waarin alle deelnemers de
ruimte krijgen zich te ontwikkelen en hun eigen plek in te nemen.

Het HML stelt specifieke eisen aan zijn docenten. Binnen het VMO is een docentprofiel opgesteld. Dit
gebruiken wij naast de gebruikelijke competentie-eisen als leidraad bij werving en selectie en bij het
inwerk- en beoordelingstraject. Sinds september 2015 hebben wij ons inwerktraject verlengd en
bieden de BOS-sers intervisie aan, aan tweedejaars HML-docenten en docenten in opleiding.
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Onze lessen zijn verdeeld in vast ingeroosterde uren en keuze-uren. Keuze-uren staan open voor alle
leerlingen van klas 1 tot en met klas 6 tijdens een dagelijks ingeroosterde band van 2 lesuren.
Leerlingen kiezen zelf aan welk vak en bij welke docent zij werken. Vanaf augustus 2016 vullen we de
keuze-uren op een andere, meer gerichte manier in: er komen instructie-uren en begeleidingsuren.
Instructie-uren zijn meer docent gestuurd dan de huidige vast ingeroosterde lessen. Tijdens de
begeleidingsuren werken leerlingen zelfstandig aan opdrachten. Vanaf augustus 2016 zullen
leerlingen meer begeleidingsuren hebben dan zij voorheen keuze-uren hadden. Tegelijkertijd splitsen
we tijdens deze uren de onder- en de bovenbouwleerlingen.
Vanaf schooljaar augustus 2016 zal in de klassen 1mhv, 3mhv en 4hv gewerkt worden met versterkt
mentoraat: coaching. De voorbereidingen hierop zijn gestart in september 2015. Als
begeleidingsinstrument hebben we gekozen voor een leerlingportfolio, onze ontwikkelmap. Deze
ontwikkelmap kan breed worden ingezet, dat wil zeggen dat er naast vakinhoudelijke doelen en
bewijzen ook informatie in komt te staan over keuzes rondom vakkenpakketten, vervolgopleidingen
en eerder genoemde brede ontwikkeldoelen. De ontwikkelmap vormt het plusdocument van het
HML dat leerlingen meenemen als zij de school verlaten. Daarnaast zal de ontwikkelmap worden
ingezet bij ontwikkelgesprekken met ouders, leerling en coach.
Om het versterkt mentoraat krachtig neer te zetten, hebben we gekozen voor een teamstructuur die
leidt tot minder handen voor de klas in klas 1mhv. Een beperkt aantal vakdocenten zal zowel de
lessen als de coaching verzorgen. Dit brugklasteam werkt vanuit professionele autonomie. Dat wil
zeggen dat zij binnen de gestelde kaders en van tevoren vastgelegde doelen zelf bepalen hoe zij
werken met de leerlingen en met elkaar.
Naast de inspanningen die in 2015 zijn geleverd om coaching, de vwo-kernplusklas en de wijziging in
de inrichting van de lessen tot stand te brengen, hebben we in 2015 ons 65-jarig bestaan gevierd. We
hebben dit in april gedaan met een goede
doelendag en een Culturele Dag. In oktober
2015 heeft een tweedaags schoolbreed
project Vrede en Recht plaatsgevonden. Een
kleurrijk en inspirerend project waarin niet
alleen debatteren, onderzoeken en
presenteren centraal stonden, maar waarin
ook werd gedanst, films werden gemaakt en
geld werd ingezameld op initiatief van de
leerlingen die een groot deel van het project
organiseerden.

In 2015 zijn de Masterclasses voor 5vwo die we samen met 3 andere scholen van VO Haaglanden
organiseren geborgd. Dit driedaags programma is nu een vast onderdeel voor de gemotiveerde
leerling.
Het HML heeft in 2015 samen met alle deelnemers een grote stap gezet in de richting van de
kwalitatief sterke montessorischool die wij in alle opzichten willen zijn.
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Johan de Witt Scholengroep
De Johan de Witt Scholengroep, een brede scholengroep in het centrum van Den Haag
2015 was een jaar waarin de Scholengroep, na enkele jaren van herstructurering en intensieve
controle door de Rijksinspectie, de doelen voor een verdere ontwikkeling opnieuw heeft
geformuleerd.
September 2014 gaf de RI aan dat alle opleidingen, die onder controle stonden van de RI vanwege
onvoldoende resultaten in het verleden, weer voldoende waren en dat het toezicht arrangement
weer basis werd. Begin 2015 heeft de Scholengroep, na enkele maanden van “genieten” van de
behaalde goede status, met veel betrokkenen het gesprek gevoerd hoe verder te gaan.
De RI had in haar rapport en eindgesprek aangegeven dat de verbeteringen behaald waren door een
“top down” aanpak van de directie. Begrijpelijk vond men, maar tegelijk werd als advies meegegeven
een vorm te vinden waarin “bottom up” docenten en andere ondersteunende medewerkers meer
verantwoordelijk zouden worden voor hun eigen, en dus ook de school kwaliteit. De organisatie was
opgezet in een vorm die sterk controlerend was. De directieleden hielden een heel stevige vinger aan
de pols door het stringent toepassen van een PDCA cyclus en zeer bepalend te zijn op zowel
organisatie als onderwijsinhoud. Nodig om de Scholengroep weer op het juiste spoor te krijgen, maar
niet vol te houden als organisatiemodel waarin zowel leerlingen als medewerkers/docenten zich
optimaal moeten kunnen ontplooien.
Daarnaast was het contact met de ouders wel verbeterd door maatregelen waarbij ouders 5 x per
jaar verplicht werden om het rapport van hun kinderen op te halen en dan gelijk een
voortgangsgesprek te voeren met de mentor, maar de behoefte om de contacten en samenwerking
te verbeteren tussen school en
ouders werd duidelijker. Ook
ouders gaven dat steeds
duidelijker aan.
Na enkele jaren vrijwel alleen het
vizier gericht te hebben op de
resultaten, werd het tijd om de
school voor de leerlingen ook
aantrekkelijker te maken door
activiteiten te gaan bieden die niet
alleen gericht waren op het
verbeteren van de
studieresultaten. De VO-tijd moet
voor leerlingen ook leuk en
aantrekkelijk zijn op gebieden als cultuur, sport en ontspanning.
Johan de Witt is als enige VO-school in de Schilderswijk en Transvaal een belangrijke speler in de
wijk. Veel zaken kunnen door de inzet van de school worden verbeterd en prettiger worden gemaakt
voor alle partijen in de wijk.
Kortom, er lagen nogal wat items om het roer bij te stellen. Niet volledig om te gooien, want de
onderwijsresultaten blijven voor de Scholengroep altijd prioriteit. Maar wel konden verschillende
onderdelen worden aangepast en aangepakt:


Op het gebied van het betrekken van docenten en medewerkers bij hun eigen werkkwaliteit
en niet alles van boven af bepalen door de directie is, na enig zoeken naar een geschikte
vorm, gekozen om te gaan werken met de systematiek van LeerKRACHT. Daarmee krijgen de
medewerkers een manier van werken aangeboden en aangeleerd waarmee men in groepen
het functioneren in eigen vakgebieden aanpakt, bespreekt en gezamenlijk verbeteracties
bedenkt. De directie volgt deze ontwikkelingen maar is niet (meer) bepalend voor de eigen
22

vakinhoud van docenten en lessen. De directie wordt meer faciliterend voor de medewerkers
om dit systeem toe te passen en daardoor de kwaliteit verder te laten verbeteren. Deze
vorm is tot nu toe erg aangeslagen en inmiddels is 50% van de medewerkers bezig met deze
systematiek, die in fasen wordt ingevoerd.


Ouders zijn in de wijk en dus ook in relatie tot de school erg aan het emanciperen: een goede
ontwikkeling die de wijk en haar bewoners alleen maar ten goede kan komen. Lange tijd
heeft de Scholengroep geen vertegenwoordigers in de MR gehad, zowel niet vanuit de
ouders als ook niet van de leerlingen. Vandaar dat er een groep ouders is uitgenodigd om
deel te nemen aan een ouderraad. Uit deze groep is na een periode, waarin goede
gesprekken met ouders en schooldirectie zijn gevoerd, een aantal ouders bereid gevonden
zich verkiesbaar te stellen voor de MR. Dat heeft geleid tot echte verkiezingen waarvoor zelfs
campagnes zijn gevoerd in de wijk en de moskee. Tevens is de Scholengroep aan de slag
gegaan met de leerlingen en uit klassenvertegenwoordigers van alle klassen zijn
leerlingenraden gevormd per locatie. Deze leerlingenraden hebben vertegenwoordigers
afgevaardigd naar de Johan de Witt leerlingenraad en daaruit zijn vertegenwoordigers in de
MR gekozen. Kortom, sinds 2015-2016 heeft de Scholengroep een compleet functionerende
MR.



Johan de Witt heeft al een aantal jaren een unieke samenwerking op het gebied van kunst en
cultuur met een aantal instellingen in de stad, zoals danstheater Korzo, Gemeentemuseum,
Theater het Spui, Filmhuis en Huis van gedichten. Wekelijks volgden de leerlingen workshops
bij de verschillende instellingen en kwamen zo in contact met andere vormen van kunst en
cultuur als waarmee ze van huis uit
in contact kwamen. Echter de
organisatie en het beheer van dit
systeem gaf vooral in de
onderbouw nogal eens wat
problemen en de structuur werd
niet geïmplementeerd in het
curriculum. De Scholengroep heeft
daarom een grote investering op
dit gebied gedaan en dat heeft
geleid tot de Kunstcampus: een
moderne, goed geoutilleerde
voorziening in de Scholengroep
met een professioneel danslokaal,
theaterlokaal, beeldende kunst
lokaal en een multimedia lokaal. Onder leiding van een coördinator van de Scholengroep
verzorgen de professionals van de instellingen workshops/lessen voor de onderbouw op
school. Bovenbouwleerlingen gaan vervolgens workshops/lessen volgen, waarvoor ze
belangstelling hebben gekregen in de onderbouw, bij de instellingen buiten de school. Zo is
een project geworden tot structuur, ingepast in het curriculum inclusief beoordelingen door
leerlingen.



Eenzelfde insteek zal later in het schooljaar worden toegepast op het gebied van sport. Lange
tijd heeft de Scholengroep al de Sportcampus waarin leerlingen en anderen buiten
schooltijden in de voorzieningen van de school kunnen sporten. Deze projectvorm zal
worden geïntegreerd in het LO curriculum waardoor ook deze activiteiten structureel zullen
worden.
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Al deze kwaliteitsverbeteringen van onderwijs en schoolorganisatie zullen worden
aangestuurd door een tweehoofdige directie die locatie overstijgend de portefeuilles heeft
verdeeld en waarin de algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid draagt voor de
Scholengroep. De dagelijkse
gang van zaken op de
locaties wordt aangestuurd
door de adjunctengroep die
onlangs is uitgebreid met
drie externe collega’s.

Al deze inzet leidt ons inziens tot een
verdere verbetering van het
inmiddels toch al goede niveau van
onderwijs dat de Scholengroep biedt.
Vandaar dat de beslissing genomen is
om de Scholengroep aan te melden
voor de kwalificatie Excellente
school. Een streven dat zal leiden tot
nog dieper gaande kwaliteitsverbeteringen zodat Johan de Witt zich kan meten met de beste scholen
van Nederland, onafhankelijk van de vestigingsplek.

Lyceum Ypenburg
Wat voor school we zijn?
Lyceum Ypenburg heeft als motto: meer willen is meer kunnen! Talenten, kansen en kwaliteit staan
hoog in het vaandel op onze school. Lyceum Ypenburg verzorgt de volgende opleidingen:
gymnasium, atheneum, havo en mavo. Voor leerlingen die naast hun gewone schoolvakken iets
extra's willen doen, zijn er vijf talentgroepen: sport, theater, atelier, digital science en muziek. Zij
krijgen extra lessen en opdrachten buiten het reguliere onderwijsprogramma om.
Lyceum Ypenburg is gevestigd in een licht en ultramodern gebouw aan de rand van Boswijk. Vlakbij
zijn schitterende sportaccommodaties. De school beschikt over een mediatheek en een theater. De
school telt circa 1400 leerlingen.

Missie en Visie
Op Lyceum Ypenburg vinden we het belangrijk dat we leerlingen zodanig onderwijs kunnen bieden,
dat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op een plaats in de maatschappij. Daarom zoeken we
samen naar het passende en hoogst haalbare niveau.

Missie
Onze missie luidt: ‘Het onderwijs op Lyceum Ypenburg streeft ernaar leerlingen binnen
klassenverband uit te dagen om na te denken over de stof en hun leerproces. Centraal staan
activerende opdrachten, waarbij de docent een belangrijke structurerende rol heeft. Zonder deze rol
halen we niet het uiterste uit de leerlingen. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens zo
belangrijk als het trainen van vaardigheden als bouwstenen van het denken.’
Visie
We zijn een moderne openbare school, waarin kwaliteit, extra inspanning en structuur wordt
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geleverd om leerlingen boven zichzelf te laten uitstijgen. Voor leerlingen die moeite hebben het
niveau te volgen is er ondersteuning. Naast goed en modern onderwijs bieden we mogelijkheden
waarmee leerlingen hun speciale talenten kunnen ontwikkelen op intellectueel, cultureel of sportief
gebied. We willen alle leerlingen de gelegenheid geven zich ten volle te ontwikkelen. Een positieve
werksfeer vinden we heel belangrijk.
Onderwijsconcept
We dagen leerlingen uit om een zo hoog mogelijk diploma te halen. Vanuit realistische en haalbare
doelen helpen we waar dat nodig is. We geven leerlingen graag een compliment als ze iets bijzonders
hebben gepresteerd maar stellen ook eisen en grenzen. Onze regels en afspraken zijn duidelijk en
niet onderhandelbaar.
Lyceum Ypenburg wil een school zijn met kwalitatief uitstekend onderwijs. Een school waar
leerlingen worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen, hun talenten te ontwikkelen en de
kansen daarvoor te grijpen. De school biedt een veilig leerklimaat en een inspirerende leeromgeving.
We hebben hoge verwachtingen van iedere leerling en helpen leerlingen waar dat nodig is. Naast het
reguliere onderwijs willen wij dat leerlingen speciale talenten kunnen ontwikkelen.
Vier pijlers
Ons concept hebben we vertaald in vier pijlers (de uitwerking staat in onze digitale schoolgids). De
pijlers vormen de basis voor goed onderwijs:
1. Positief schoolklimaat
2. Hoge verwachtingen
3. Activerende didactiek
4. Professionele docent en medewerker
Ontwikkelagenda voor 2015 en verder
De ontwikkelagenda tot 2020 staat in het nieuwe schoolplan 2016-2020. Lyceum Ypenburg maakt
zijn laatste stukje groei door. Het aantal leerlingen in de bovenbouw havo en vwo komt op het
gewenste niveau: 100-120 leerlingen per leerlaag per afdeling. De mavo wordt relatief klein (50-60
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leerlingen per leerlaag). Mavoleerlingen die dat kunnen, zullen worden uitgedaagd en gestimuleerd
om op te stromen naar de havo.
In het nieuwe schoolplan staan onder meer de volgende doelen:
1. internationalisering en English lane (versterkt Engels) als onderdeel van het curriculum voor alle
leerlingen
2. invoering van het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) als examenvak op de havo
3. onderzoeken mogelijkheden bètakeuzevak Natuur, Leven en Technologie (NLT) op de havo
en/of het vwo
4. opstellen nieuw leerlingenstatuut, nieuwe bevorderingsnormen, nieuw examenreglement

Terugblik: activiteiten en resultaten 2015
In 2015 haalden we voor de derde keer op rij prima resultaten voor alle afdelingen. Leerlingen van
mavo, havo en vwo scoorden goed, zowel in de examenklassen als ook in alle andere leerjaren.

Lyceum Ypenburg is populair. Veel leerlingen willen bij ons op school komen. Helaas is er
onvoldoende ruimte om iedereen toe te laten. Daarom is in het afgelopen jaar gezocht naar
additionele ruimte waar we een eigen mavo konden huisvesten voor 500 leerlingen. Een plan dat
helaas is gestrand ondanks de grote inspanningen van zowel schoolleiding als bestuur. Er was geen
geschikte locatie te vinden.
We participeren in de Opleidingsschool Haaglanden en leveren een bijdrage aan het verminderen
van het kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekort in de Haagse regio. Op deze manier zitten we
dicht bij de bron en kunnen we enerzijds heel gemakkelijk nieuwe perspectiefvolle collega’s spotten.
Anderzijds krijgen we vanuit de opleidingsinstituten de nieuwste inzichten mee over onderwijs,
pedagogiek en didactiek.
Het aantal bevoegde docenten, zowel in het eerste- als in het tweedegraadsgebied, is toegenomen.
Nu de bovenbouw van havo en vwo volgroeid raakt, hebben we steeds meer eerstegraders nodig.
Een aantal collega’s heeft ervoor gekozen een hogere bevoegdheid te halen. Daarnaast hebben we
nieuwe eerstegraads docenten kunnen aannemen.
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Het vigerende taakbeleid is tegen het licht gehouden. Met de feedback van docenten is gekomen tot
een eerlijker en passender systeem. Met succes, want het nieuwe taaksysteem scoorde zo goed, dat
het genoemd is in de top 5 van de personeelstevredenheidspeiling. Daarnaast is een aantal
belangrijke schooltaken beschreven.
Voor leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo is via het nieuwe PTA een betere opbouw naar
eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gerealiseerd.
Voor Duits, Engels en Frans zijn extra talenprogramma’s opgezet voor leerlingen die zich hierin
verder willen verdiepen.
De nieuwe digitale schoolgids is gepubliceerd op de site.
Het weerstandsvermogen is - conform de afspraken - toegenomen. Onze school heeft een gezond
meerjarig perspectief.
Op ICT gebied: overal in de school is wifi geïnstalleerd en het hele netwerk is vernieuwd.
In het schoolgebouw zijn de laatste verbouwingen gerealiseerd. Alle mogelijke ruimtes zijn nu
beschikbaar voor lessen. Daarnaast is er een grootschalige onderhoudsbeurt uitgevoerd.
Samen met andere scholen van VO Haaglanden heeft aanbesteding van leermiddelen
plaatsgevonden.

Maerlant-Lyceum
Het Maerlant-Lyceum, school voor havo en vwo (atheneum en gymnasium) in de wijk
Benoordenhout is vanaf het schooljaar 2010-2011 in leerlingaantal van 680 naar 959 per 1 oktober
2015 gegaan. Dit betekent niet alleen dat meer leerlingen de weg naar de school hebben gevonden,
maar dat ook het docentencorps uitgebreid is en daarmee verjongd.
De profilering van de school met 3 speerpunten (versterkt talen onderwijs, nadruk op bèta en een
sterk gymnasium) heeft de school in de afgelopen jaren nieuw elan gegeven. De uitbouw van de
speerpunten vindt nog steeds plaats.
Versterkt Talen Onderwijs
In de onderbouw doen alle leerlingen mee aan het IGCSE programma. Dit betekent 5 uur Engels én
twee uur drama, veelal gedoceerd door native speakers. Vanaf minuut één in de brugklas wordt er
tijdens de lessen volledig Engels gesproken door docent en leerling. In 4 havo en 4 vwo doen alle
leerlingen het IGCSE examen. In 5 vwo (CAE) en 6 vwo (CPE) kunnen de leerlingen kiezen voor een
verdere verdieping van het Engels.
Vanaf drie jaar geleden wordt ook voor het vak Frans verdere verdieping aangeboden aan leerlingen
in 5 vwo via het DELF-programma. In het
schooljaar 2015-2016 is gestart met het
verdiepingsprogramma voor het vak Duits
(Goethe-program).
Bèta profilering
Naast een breed aanbod van bèta examenvakken
(naast de reguliere vakken ook de vakken NLT en
wiskunde D), is het Maerlant-Lyceum
toonaangevend met het roboticaprogramma.
Teams doen door heel Europa mee met
wedstrijden voor de FLL (FIRST Lego League) en
FTC (FIRST Tech Challenge). Recent is ook
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begonnen met deelname aan de WRO (World Robotica Olympiad). De afgelopen jaren heeft het FTC
team zich steeds weten te plaatsen voor het wereldkampioenschap in St. Louis.
Ook binnen het reguliere lesprogramma wordt d.m.v. profielwerkstukken (o.a. lasertag en 3Dprinting) en excursies via het JetNet programma veel aandacht besteed aan het brede
techniekprogramma.
Gymnasium
Het Maerlant-Lyceum heeft het grootste gymnasium van Den Haag, naast de twee categorale
gymnasia. Er wordt Latijn en Grieks aangeboden in alle leerlagen; in de onderbouw zijn er in ieder
leerjaar minimaal twee volle klassen die beide vakken volgen.
Het gymnasiumprogramma biedt naast het reguliere lesprogramma excursies naar Xanten en Trier
(en in de bovenbouw naar Italië) en ieder jaar een speciale ‘gymnasiumdag’ en de Romeinse dag
(‘Brood en spelen’).

Ambities in onderwijsprogramma
Het Maerlant-Lyceum is een vrij traditionele school waar het onderwijs behoorlijk docent gestuurd is.
Er wordt gestuurd op hoge resultaten, zowel qua doorstroom van leerlingen naar het hoogste niveau
als qua examenresultaten. In 2015 is gewerkt aan het schoolplan 2016-2020 dat blijk geeft van
verregaande ambities. Hoe worden leerlingen meer zelf verantwoordelijk voor het onderwijsproces
zonder dat dit ten koste gaat van de resultaten? Hiertoe zal de school in een aantal jaren ruimte
moeten creëren in bijvoorbeeld de lessentabel om leerlingen de mogelijkheid te geven zich breder te
ontwikkelen en zelf keuzes te maken.
Daarnaast zal het Maerlant-Lyceum zich verder willen ontwikkelen als school met een hoog cultureel
karakter. Naast de al bestaande talentenjachten (‘kweekvijvers’), de vermaarde Culturele Avond en
de Interscholaire zal er meer tijd geïnvesteerd worden in toneel. In 2015 werd voor het eerst
meegedaan aan het Eénakterfestival en voor 2016 staat de eerste grote toneelproductie op het
programma. In het lesprogramma wordt in het schooljaar 2016-2017 het vak ‘Kunst’ geïntroduceerd.
Met de groei van de school werden ook de beperkingen van het gebouw beter zichtbaar. In 2015 is
gewerkt aan een vernieuwde, gerenoveerde aula. Hiermee zijn de voorzieningen op orde.
Lokalenschaarste is een groot probleem, waardoor een maximum gesteld moest worden aan de
instroom van leerlingen in 2016-2017. Het is een (kleine) keerzijde binnen een school die zich in de
afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld en nu klaar is voor de stap om het onderwijs nog meer van
deze tijd te maken.
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Maris College
Het Maris College is één school met zes kleinschalige locaties. Ons uitgangspunt is de menselijke
maat, met als kernwoorden: ‘klein, veilig, kansrijk’. Hiermee creëert de school een veilig
onderwijsklimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Op iedere Marislocatie bieden
we (minimaal) twee leerwegen aan, waarbij leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te
halen. Wij willen dat onze leerlingen praktisch, sociaal en maatschappelijk redzaam zijn. Wij
bevorderen hun burgerschap door met ze te werken aan sociale en morele verantwoordelijkheid en
door hun betrokkenheid bij de eigen schoolgemeenschap te vergroten.
Het Maris College bestaat uit de volgende locaties:
Maris Belgisch Park: havo en vwo, met technasium
Maris Houtrust: (tweetalig) mavo en havo-onderbouw
Maris Bohemen: vmbo k/g/t
Maris Statenkwartier: vmbo b/k/g
Maris Waldeck: vmbo b/k
Maris Kijkduin: vmbo b/k/t met leerwegondersteuning waarin het accent op taalproblematiek ligt.

Speerpunten voor de komende jaren


Op Maris Belgisch Park wordt havo/vwo verder ontwikkeld. Daarbij staan de ontwikkeling
van de bovenbouw vwo en van het technasium centraal.
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Op Maris Houtrust speelt de verdere opbouw van het tweetalig mavo een belangrijke rol en
versterken we een prestatiegerichte cultuur. Veel aandacht krijgt het doorstroomtraject van
mavo naar havo, waarvoor we een masterclass inrichten. Leerlingen krijgen extra lessen in
Nederlands, Engels en wiskunde om ze goed voor te bereiden op de overstap naar de havo.



Op de locaties Bohemen, Statenkwartier en Kijkduin worden in het kader van de vernieuwing
van het vmbo beroepsgerichte profielvakken met bijbehorende beroepsgerichte
keuzevakken ingevoerd.

Maris Statenkwartier wordt met de samenvoeging van Media & Design opnieuw vormgegeven. We
bieden vanaf de eerste klas beroepsvoorbereidend onderwijs, waarbij de leerlingen stapsgewijs
kiezen voor het beroepsvoorbereidend profielvak waarin het examen wordt afgelegd (eerste leerjaar
drie profielen, tweede leerjaar twee profielen, derde leerjaar het uiteindelijke profiel). Ook gaan we
voor deze profielen een
gemengde leerweg
opzetten.
Binnen het Maris College
wordt Maris Waldeck
ontwikkeld tot een
basis/kader-locatie.
Maris Kijkduin is de locatie
waar we
leerwegondersteuning
bieden voor leerlingen met
ernstige taalproblematiek,
zoals dyslexie, achterstand
met begrijpend lezen en
spelling en/of technisch
lezen. Maris Kijkduin wordt
het experticecentrum (kenniscentrum) voor het Maris College op het gebied van leerstoornissen.
Voor alle Marislocaties blijft extra aandacht voor taal en rekenen een belangrijke speerpunt. Omdat
een goed rekenresultaat belangrijk is voor het vervolgonderwijs in het mbo, stimuleren we vmboleerlingen die goede rekencijfers behalen op 2F niveau, ook 3F (verplicht voor havo) te doen.
Bovendien laten we al onze leerlingen deelnemen aan alle rekentoetsen, zodat zij het hoogst
mogelijke resultaat bereiken.
Examenresultaten in 2015
Het Maris College heeft ook in schooljaar 2014-2015 weer uitstekende eindexamenresultaten
behaald. Een slagingspercentage van ruim 98 procent is iets om trots op te zijn als school. De havoresultaten op Belgisch Park waren zelfs de beste van de Haagse regio. We evalueren de resultaten
jaarlijks met de docenten en de vaksectievoorzitters, om deze prestatie ook in het komende jaar
weer te kunnen leveren.
Stimulerend onderwijs
Op Belgisch Park werken we in de bovenbouw met coaches voor de leerlingen. Een coach voert
periodiek gesprekken met een leerling om hem/haar inzicht in diens leerproces te geven en doelen
te stellen om het beste uit zichzelf te halen. De uitstekende resultaten zijn mede te danken aan deze
individuele ondersteuning van leerlingen.
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Bevoegde docenten
Studerende docenten worden gestimuleerd om hun opleiding af te ronden, zodat zij bevoegd voor de
klas staan en we hen een vaste aanstelling kunnen bieden. Daarnaast willen we het aantal
eerstegraads bevoegden vergroten.
Samenvoeging Maris Statenkwartier en Maris Media & Design
Per augustus 2015 zijn het docententeam en de leerlingen van Media & Design verhuisd naar Maris
Statenkwartier. De leerlingen die tot en met schooljaar 2013-2014 hun opleiding op M & D
begonnen, maken het oude programma af. Na het samenvoegen is de grafische opleiding op een
nieuwe manier ingebed in het onderwijs. Leerlingen krijgen vanaf de eerste klas drie beroepsgerichte
programma’s: Media, Design & ICT, Wonen & Interieur en Management & Hospitality. In de tweede
klas kiezen zij twee programma’s en uiteindelijk doen zij in één programma examen. De
samensmelting van de teams en de leerlingen verloopt voorspoedig, mede dankzij de enorme inzet
van het nieuwe managementteam.
Mentoraat 3.0
De mentor is de spil van de communicatie tussen school en leerlingen en hun ouders, die van groot
belang is voor de ontwikkeling van het kind. Met ingang van schooljaar 2015-2016 hebben we de
interactie tussen ouders en mentoren geïntensiveerd. Aan het begin van het schooljaar maken
mentoren tijdens een individueel gesprek met ouders en hun kind afspraken over een
gesprekkencyclus waarin de
prestaties en het welbevinden
van de leerling voorop staan.
Ouders worden veel meer
betrokken bij de
schoolopleiding van hun kind.
De samenwerking tussen
ouders en school wordt
hiermee versterkt en we
verwachten dat we hiermee
eventuele leer- en/of sociaalemotionele problemen kunnen
voorkomen.
Subsidies voor activiteiten
Veel activiteiten van het Maris
College kunnen alleen worden
gerealiseerd met extra
subsidies van de gemeente Den
Haag of andere externe organisaties. We ontvingen bijdragen voor activiteiten met en voor
buurtbewoners die we organiseren in het kader van burgerschap en maatschappelijke vorming, voor
culturele activiteiten zoals de Maris Music Awards, Maris Moves en de masterclass striptekenen, en
voor het technasiumatelier voor basisscholen. Door extra ondersteuning hebben we ons
buitenschoolse sportprogramma kunnen uitbreiden en bekostigen we activiteiten op het gebied van
veiligheid, bijvoorbeeld de bewaakte fietsenstallingen op vier Marislocaties. Ook hebben we hiermee
de gezonde schoolkantine kunnen bevorderen. Van het ICLON (Interfacultair centrum voor
lerarenopleiding, onderwijsontwikkeling en nascholing van de Universiteit Leiden) ontvangen wij een
bijdrage voor het project ‘Begeleiding Startende Docenten’. Het Maris College participeert in de
Opleidingsschool Haaglanden en leidt toekomstige studenten op.
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Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College
Begin 2015 is het nieuwe schoolplan van kracht geworden. Dit is het eerste gezamenlijke schoolplan
van het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College na de herstructurering van de Atlas
Onderwijs Groep in 2012/2013. Het schoolplan 2015-2020 beschrijft uitgebreid waar wij voor staan
en welke doelstellingen en ambities we nastreven.
Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College bieden onderwijs aan leerlingen in een
grootstedelijke en internationale omgeving. Onze scholen herbergen ‘een wereld aan talenten’. Het
onderwijs streeft ernaar dat leerlingen binnen klassenverband uitgedaagd worden na te denken over
de stof en hun leerproces door middel van activerende opdrachten. Het verwerven van parate kennis
is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De docent heeft hierbij een
belangrijke structurerende rol. Het doel is om binnen alle afdelingen op het vlak van rendement en
examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.
Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven
van voldoende rendement en voldoende examenresultaten. Hoewel wij zien dat de verschillende
culturen in onze samenleving naar elkaar toe groeien (en zich ook wel vermengen), is er soms ook
sprake van maatschappelijke spanningen. Soms wordt dit veroorzaakt door onbekendheid met
elkaars opvattingen, gebruiken en gedragingen. Wij willen als school deze onbekendheid
overbruggen en spanningen, waar mogelijk, verminderen.
Onze visie sluit sterk aan bij het openbare karakter van ons onderwijs. Iedereen is welkom op onze
scholen, welke levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele
geaardheid ook bij de persoon hoort. Het maakt ons niet uit of iemand leerling is, ouder/verzorger,
medewerker of partner van onze school:
wij sluiten iedereen in en niemand uit.
Dit zijn onze strategische doelen voor de
komende vijf jaar:
1.
Onze leerlingen
worden uitgedaagd en ondersteund om
te excelleren op een passend
onderwijsniveau, waarbij ze begeleid
worden naar een bij hen aansluitende
vervolgopleiding.
2.
Wij stimuleren onze
leerlingen zich te ontplooien tot
zelfbewuste wereldburgers, die in staat
zijn om te schakelen binnen de diversiteit van de maatschappij.
3. Iedere medewerker zoekt de uitdaging om te excelleren in zijn of haar werk en wordt hierbij
ondersteund.
4. De school vormt een professionele, creatieve leergemeenschap. De organisatie van de school
is ingericht om van en met elkaar te leren.
5. We werken intensief samen met partners in de samenleving om de leerloopbaan van onze
leerlingen te optimaliseren.
6. Leidinggevenden werken samen aan de versterking van hun persoonlijke effectiviteit om het
onderwijskundig en coachend leiderschap te vergroten.
In 2015 hebben we een nieuw beeldmerk, passend bij de sfeer en inhoud van het nieuwe schoolplan
ontwikkeld. Het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College zijn twee scholen met ieder een
eigen identiteit, gebundeld in één schoolorganisatie. Voor beide scholen is een eigen, uniek logo
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ontwikkeld, maar herkenbaar en passend binnen één stijl. De logo’s vormen een combinatie van een
open boek en een tekstballon. Het boek staat voor leeractiviteiten en openheid. De tekstballon staat
voor communiceren: het gesprek aangaan, luisteren en gehoord worden.
Ook hebben we voor beide scholen een volledig nieuwe website ontworpen, wederom passend bij
de sfeer en inhoud van het schoolplan 2015-2020.
In de schoolgebouwen is in 2015 vooral de aandacht uitgegaan naar de revitalisatie van het gebouw
van het Van Vredenburch College. In dat kader is de herinrichting van het buitenterrein gerealiseerd.
Daarnaast is er in de centrale hal een mediatheek gerealiseerd. Ook zijn er voorbereidingen getroffen
voor een volgende stap in dit project: het realiseren van een nieuwe kantine en een nieuwe
techniekwerkplaats voor het nieuwe beroepsprofiel Produceren, Installeren en Energie (PIE). De
verwachting is dat we eind 2016 deze fase van de revitalisatie van het Van Vredenburch College
kunnen afronden. Daarna zullen we de komende jaren stap voor stap de 2e en 3e verdieping verder
opknappen. In 2015 hebben we een bouwaanvraag gedaan bij de gemeente Rijswijk voor de bouw
van twee nieuwe gymzalen. Deze aanvraag is begin 2016 gehonoreerd en we verwachten begin 2017
de nieuwe zalen in gebruik te kunnen nemen.

Door de groei van het aantal leerlingen was het werven en begeleiden van nieuwe en beginnende
docenten de grote uitdaging van 2015. Eind 2015 werkten 52 docenten korter dan twee jaar op onze
school. We hebben hiertoe flink moeten investeren in de begeleidingsstructuur, bijvoorbeeld op de
inzet van ‘begeleiders op school’ en vak-coaches. Sinds 2015 nemen wij als school bovendien deel
aan het zogenaamde inductietraject. In dit traject ontvangen beginnende docenten (net
afgestudeerd) 3 jaar lang een intensieve begeleiding.
Sinds 2012 stond het vwo op het Rijswijks Lyceum onder verscherpt toezicht van de
onderwijsinspectie. Er is in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om het onderwijsresultaat op een
aanvaardbaar niveau te krijgen en uiteindelijk met resultaat. Sinds oktober 2015 valt het vwo weer
onder het basistoezicht en zijn de onderwijsresultaten weer voldoende.

33

In 2015 hebben we nieuw beleid vastgesteld met betrekking tot leerlingenbegeleiding en –zorg.
Hiermee sluiten we aan bij de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs, de ambitie om onze

onderwijsresultaten te verbeteren, de wens om meer maatwerk te leveren en de behoefte om meer
aandacht te geven aan ‘sociale veiligheid’ op onze scholen. De leerlingenzorg op onze school is in
eerste instantie preventief van karakter en is gericht op het scheppen van omstandigheden waarin
de leerlingen optimaal kunnen functioneren. De leerlingenzorg en –begeleiding zijn preventief zodat
onze leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund om te excelleren op een passend
onderwijsniveau, waarbij ze begeleid worden naar een bij hen aansluitende vervolgopleiding. De
leerlingenzorg en –begeleiding zijn er daarnaast op gericht om:
1. uitval/uitstroom van leerlingen te minimaliseren
2. afstroom en doublures van leerlingen (voldoende rendement) terug te dringen
3. gedragsproblematiek te voorkomen,
4. school overstijgende problematieken sneller door te verwijzen
5. een positief en sociaal veilig schoolklimaat te stimuleren
Om de leerlingenzorg te sturen, de voortgang te bewaken en de kwaliteit te borgen hebben we in
2015 een teamleider ‘zorg en begeleiding’ aangesteld. Deze teamleider is lid van de schoolleiding.
In 2016 zullen we de ontwikkeling van de school verder vormgeven en borgen. We zullen ons o.a.
richten op een aantal onderdelen van het personeelsbeleid: de gesprekscyclus, het scholings- en het
verzuimbeleid. Als vervolg op het schoolplan zullen we op onderwijsgebied gaan werken met
teamplannen per jaar, waarin de onderwijsdoelstellingen per team en per schooljaar worden
vastgesteld. Daarnaast zullen toetsbeleid, taalbeleid, differentiatie in de klas en inzet van ICT, als
ondersteuning van het primaire proces, centraal staan.

Segbroek College
Onderwijsvisie van de school
Het Segbroek College is een openbare school voor mavo, havo en vwo. ‘Actief, Betrokken, Creatief,
Doelgericht en Eigentijds’, zo vatten we onze visie op onderwijs en leren in ons schoolplan samen.
Vanuit dit ABC werken we aan onderwijs dat zowel leerlingen als alle medewerkers uitdaagt hun
grenzen te verleggen.
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In onze visie op
onderwijs staat ‘leren’ in
dienst van de ontplooiing
van heel de mens. Het
Segbroek kent speciale
faciliteiten voor
aankomende
topsporters. Het
Segbroek is een TopSport
Talentschool.
In ons onderwijs
besteden we veel
aandacht aan samenhang
tussen vakken,
afdelingen en bijzondere
(Talent)programma’s op
het gebied van sport,
cultuur en Technologisch Design. Het Segbroek is ook Cultuurprofielschool.
De school is lid van Academie Wetenschapsoriëntatie Nederland: we bieden onze vwo-leerlingen
speciale projecten rondom wetenschapsoriëntatie.

Speerpunten van beleid kalenderjaar 2015
Op basis van het Schoolplan 2012-2016 en het Verbeterplan vwo (2014-2016) hebben we de
volgende speerpunten van beleid:


aandacht voor kwaliteit: uitbouwen van ons systeem van kwaliteitszorg in het kader van
opbrengstgericht werken



profilering van de afdelingen mavo, havo en vwo



professionalisering van personeelszorg en –ontwikkeling



aanpassing van de managementstructuur



kwaliteit van de werkomgeving: renovatie gebouwen, verbetering ICT infrastructuur

Beleidsagenda 2015
In het kalenderjaar 2015 hebben activiteiten plaatsgevonden, zoals die waren gepland in het
schooljaar 2014-2015 en 2015-2016.
Aandacht voor kwaliteit
Instelling van een Data-werkgroep; formuleren van een vaste data-agenda; werken met
risicoanalyses van leerlingen.
Focus op vwo: van inspectie-oordeel “zwak” in oktober 2014 naar inspectie-oordeel “voldoende” in
september 2015.
Deelname aan leerKRACHT: onder het motto “Onderwijs, elke dag een beetje beter” vergroten van
de kwaliteit van de samenwerking in secties, mentorenteams (samen les voorbereiden, wederzijds
lesbezoek, wekelijks bord-sessies).
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Profilering van de afdelingen mavo, havo en vwo
Herschikking van de afdelingen over beide gebouwen. In plaats van de onderbouw MHV en
bovenbouw HV op de Klaverstraat en middenbouw MHV op de Goudsbloemlaan zijn met ingang van
het schooljaar 2014-2015 alle leerjaren van de mavo gevestigd in het gebouw aan de
Goudsbloemlaan en alle leerjaren van havo en vwo in het gebouw aan de Klaverstraat. Hiermee
ontstond de mogelijkheid gericht aan de ontwikkeling van de afdelingen te gaan werken.

Professionalisering van personeelszorg en -ontwikkeling
Met ingang van september 2015 beschikt de school over een volwaardige personeelsfunctionaris. De
gesprekscyclus van functioneren en beoordelen wordt herzien (fase 1).
Meer aandacht voor studie van het MT: drie teamleiders in opleiding.
De invoering van leerKRACHT als belangrijke bijdrage aan het benutten van de schoolinterne
ontwikkelcapaciteit.
Aanpassing van de managementstructuur
In het kader van profilering van de afdelingen, meer focus op onderwijsontwikkeling en verbetering
van personeelszorg en -ontwikkeling, voorbereiding op de inrichting van teams van docenten.
Daarmee verandert de rol van de leerjaarcoördinatoren: van coördinator naar teamleider.
Kwaliteit van de werkomgeving
Gebouwen: Goudsbloemlaan: herinrichting van het voorterrein, de studiehal en de lokalen op de
begane grond; complete renovatie van de bèta-vleugel.
Klaverstraat: start van de grootscheepse renovatie, nieuwbouw (sportzaal, fitness, muzieklokalen,
drama en dans); herinrichting voorterrein en achterplein.
ICT: voorbereiding van de verbetering van de infrastructuur. Gelijke voorzieningen (interactieve
beamers, computers) in alle lokalen op beide locaties. Uitvoering: mei 2016.
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Kwaliteitszorg
De kwaliteitszorg van het onderwijs heeft binnen VO Haaglanden grote aandacht. Periodiek wordt
overleg gevoerd tussen bestuur en schoolleiders aan de hand van de zogenaamde pasfoto. Aan de
hand van een groot aantal kengetallen worden de beleids- en beheersprocessen binnen de scholen
besproken. Op grond daarvan worden afspraken gemaakt over doelstellingen en actiepunten. In een
cyclisch proces worden deze ook geëvalueerd. De resultaten worden eveneens voorgelegd aan de
interne en externe toezichthouders: de medezeggenschapsraden en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad, de Raad van toezicht en de Onderwijsinspectie.

Onderwijsprestaties en onderwijsontwikkelingen
De scholen van VO Haaglanden hebben in 2015 verder gewerkt aan de continuering en verdere
uitbouw van de onderwijskwaliteit en –processen. De scholen zijn ook in 2015 door de
Onderwijsinspectie beoordeeld. In de volgende tabel is per school een korte samenvatting gegeven
van de stand van zaken van de inspectieoordelen aan het eind van 2015.

Onderwijs
rendement

Oordeel Onderwijsinspectie

Dalton Den Haag

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

Gymnasium Haganum

De school heeft uitstekende onderwijsresultaten voor alle
afdelingen.

Haags Montessori

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

Lyceum
Johan de Witt Scholen

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

groep
Lyceum Ypenburg

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

Maerlant-Lyceum

De school heeft uitstekende onderwijsresultaten voor alle
afdelingen.

Maris College

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

Rijswijks Lyceum / Van

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.

Vredenburch College
Segbroek College

De school heeft goede onderwijsresultaten voor alle afdelingen.
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Thomas den Haan,
HML
Ik hockey op hoog
niveau en deze
school bood me de
mogelijkheid om een
sportprogramma te
volgen. Ook mag ik
hier zijn wie ik ben,
zowel innerlijk als
uiterlijk.
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Examenresultaten schooljaar 2014 – 2015
Bij percentage: blauw is lager dan vorig jaar, groen is hoger dan vorig jaar en zwart gelijk aan vorig
jaar.
vmbo bbl
scholen
Johan de Witt SG
Maris College
RL/VVC
totaal bbl

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

40
69
48
157

40
69
47
156

100%
100%
98%
99%

Het gemiddelde slagingspercentage bbl in schooljaar 2011-2012: 92%, in 2012-2013: 99% en in
2013-2014: 97%.

vmbo kbl
scholen
Johan de Witt SG
Maris College
RL/VVC
totaal kbl

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

49
195
33
277

48
193
32
273

98%
99%
97%
99%

Het gemiddelde slagingspercentage kbl in schooljaar 2011-2012: 91%, in 2012-2013: 98% en in
2013-2014: 95%.
vmbo gl
scholen
Maris College
totaal gl

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

18
18

17
17

94%
94%

Het gemiddelde slagingspercentage gl in schooljaar 2011-2012: 73%, in 2012-2013: 92% en in
2013-2014: 100%.
mavo
scholen
Haags Montessori Lyceum
Johan de Witt SG
Lyceum Ypenburg
Maris College
RL/VVC
Segbroek College
totaal mavo

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

46
31
97
125
89
175
563

39
30
86
122
75
172
524

85%
97%
89%
98%
84%
98%
93%

Het gemiddelde slagingspercentage mavo in schooljaar 2011-2012: 92%, in 2012-2013: 92% en in
2013-2014: 94%.
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havo
scholen
Dalton Den Haag
Haags Montessori Lyceum
Johan de Witt SG
Lyceum Ypenburg
Maerlant-Lyceum
Maris College
RL/VVC
Segbroek College
totaal havo

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

89
92
32
77
57
33
79
233
692

75
76
29
69
53
31
64
203
600

85%
83%
91%
90%
93%
94%
81%
87%
87%

Het gemiddelde slagingspercentage havo in schooljaar 2011-2012: 91%, in 2012-2013: 86% en in
2013-2014: 89%.
vwo
scholen

aantal kandidaten

aantal geslaagd

slagingspercentage

Dalton Den Haag

87

82

95%

Gymnasium Haganum

109

104

96%

Haags Montessori Lyceum

53

47

89%

Johan de Witt SG

-

-

-

Lyceum Ypenburg

56

51

91%

Maerlant-Lyceum

63

60

95%

RL/VVC

30

28

93%

Segbroek College

82

71

88%

totaal vwo

480

444

93%

Het gemiddelde slagingspercentage vwo in schooljaar 2011-2012: 83%, in 2012-2013: 91% en in
2013-2014: 89%.
De slagingspercentages in het schooljaar 2014-2015 waren voor vmbo bbl en kbl hoger en gl en mavo
lager dan het voorgaande schooljaar.
Het slagingspercentage voor vwo is hoger en voor havo lager dan het voorgaande schooljaar.
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Overzicht kandidaten

schooljaar
opleiding

2013-2014
aantal
kandidaten

2014-2015
aantal

% van totaal

kandidaten

% van totaal

bbl

125

6%

157

7%

kbl

278

13%

277

13%

gl

15

1%

18

1%

mavo

588

29%

563

26%

havo

576

28%

692

32%

vwo

463

23%

480

22%

totaal

2.045

2.187

Het aantal examenkandidaten in schooljaar 2014-2015 was 7% hoger dan in schooljaar
2013-2014.

examenkandidaten 2014-2015

vbo

mavo

havo
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vwo

Voortijdig schoolverlaten
Om beter grip te krijgen op het voortijdig schoolverlaten (VSV), brengen onze scholen jaarlijks hun
VSV’ers in kaart door hen in negen verschillende categorieën onder te verdelen. Op basis van die
indeling kan de school gericht actie ondernemen. Bij sommige categorieën blijkt dat goed mogelijk,
zoals bij de groep leerlingen die uit beeld verdwijnen in de overstap van VMBO naar MBO, of van de
ene VO-school naar de andere. Bij andere categorieën zijn gerichte acties niet of nauwelijks mogelijk,
zoals bij leerlingen die naar het buitenland (terug)verhuizen, maar niet uitgeschreven worden uit de
gemeentelijke basisadministratie. Door niet te beïnvloeden omstandigheden is de lage prestatienorm
van 0,5% bij bovenbouw H/V moeilijk te halen.
Alle scholen van VOH
totaal
onderbouw
VMBO/BB
H/V BB

aantal lln.
excl. pro

vsv’ers

%vsv

2013-2014

definitief

11.432

100

0,87%

2014-2015

voorlopig

11.816

129

1,09%

2013-2014

definitief

6.204

36

0,58%

2014-2015

voorlopig

6.234

29

0,47%

2013-2014

definitief

2.187

38

1,74%

2014-2015

voorlopig

2.402

74

3,25%

2014-2014

definitief

3.041

26

0,85%

2014-2015

voorlopig

3.180

22

0,69%

prestatie
norm

streef
norm

1,00%

0,20%

4,00%

1,50%

0,50%

0,10%

prestatienorm gehaald
prestatienorm nog niet gehaald

categorieën:
categorie

totaal

1

2013-2014

45

3

2014-2015

29

4

VMBO
/BB

2013-2014

35

1

2014-2015

74

H/V
BB

2013-2014

29

2014-2015

22

onderbouw

2

3

4

5

6

7

8

9

2

8

17

1

4

10

5

16

1

10

10

3

6

1

10

12

6

28

11

7

3

8

7

3

2

2

4

1

2

1

6

9

4

3

toelichting:
1. tussentijdse overstap naar VO met inschrijfbewijs;
2. met of zonder VMBO-diploma ingeschreven op ROC;
3. VMBO-diploma gehaald, maar niet ingeschreven op andere opleiding;
4. AKA/Entree-diploma gehaald, ingeschreven op ROC, maar geen doorstroom naar niveau 2;
5. 18+er zonder diploma;
6. verhuisd, maar niet uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie;
7. tijdelijk geen onderwijs, maar (nog) geen vrijstelling afdeling Leerplicht gemeente;
8. uitbesteed aan vavo (Rutte-regeling);
9. anders.
Anders:
 leerling doet staatsexamen in het buitenland, of
 leerling is overgestapt naar particulier onderwijs, of opleiding onbekend bij DUO.
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3

Klachten 2015
De klachtenregeling van de Stichting VO Haaglanden is breder dan de wet voorschrijft. Naast ouders
en leerlingen kan eenieder die deel uitmaakt van de scholen die onder het bestuur vallen, een klacht
indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd
gezag en personeel of het nalaten daarvan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van
zaken in de school worden in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding
op een juiste wijze afgehandeld. Ouders, leerlingen en personeel kunnen gebruik maken van de
bovenschoolse vertrouwenspersoon van de Stichting VO Haaglanden.

In 2015 zijn in totaal vijftien klachten en bezwaren door ouders/verzorgers ingediend bij het
Bestuursbureau van de Stichting VO Haaglanden, één minder dan in 2014. Het betrof drie bezwaren
met betrekking tot schorsen en voornemens tot verwijderen, twaalf klachten hadden betrekking op
de organisatie van het onderwijs.
Negen klachten zijn rechtstreeks afgehandeld in overleg tussen de ouders en de school. De overige
zes klachten zijn afgedaan door het College van bestuur.
Van deze vijftien klachten, zijn er drie (gedeeltelijk) gegrond en twaalf ongegrond verklaard.
Twee klachten hebben geleid tot een klachtenprocedure bij de landelijke klachtencommissie, beide
zijn ongegrond verklaard.

Schorsingen en verwijderingen
Bij externe schorsingen wordt er melding gedaan bij het bestuur. Hierbij een overzicht van de
gemelde schorsingen en verwijderingen over drie schooljaren:

schooljaar

uitsplitsing

aantal

schorsingen

34

verwijderingen

3

schorsingen

47

verwijderingen

10

schorsingen

74

verwijderingen

14

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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Tevredenheidsenquêtes
In 2011 en 2013 heeft de Stichting VO Haaglanden tevredenheidsenquêtes afgenomen onder haar
leerlingen, ouders en personeelsleden. In 2015 is de peiling opnieuw uitgevoerd.

Leerlingen
De resultaten worden per aspect gepresenteerd. De gezamenlijke resultaten van alle scholen en
locaties worden weergegeven onder gem. score VOH 2011, gem. score VOH 2013 en gem. score
2015. De referentiegroep wordt gevormd door alle leerlingen die sinds 2000 landelijk aan de
peilingen hebben deelgenomen.
leerlingtevredenheidspeiling

schoolcultuur

9
toezicht

imago van de
school

8
7
6

schoolgebou
w

docentgedrag

5
4
3
toetsing en
feedback

begeleiding

veiligheid op
school

motivatie

contact
leiding en
leerlingen

informatie

gem. VOH 2011
gem. VOH 2013
gem. VOH 2015
referentie 2011
referentie 2013
referentie 2015

In totaal hebben 9466 leerlingen deelgenomen aan de tevredenheidspeiling 2015. Het gemiddelde
rapportcijfer varieert van 5,8 tot 8. Het totale gemiddelde komt op 7 (tegenover 6,5 in de
benchmark). Op veel scholen zijn de leerlingen tevredener dan de vorige keer. Op de losse
onderdelen zijn er relatief hoge scores bij Gymnasium Haganum, De Einder, JWS Capadosestraat, en
JWS Glasblazerslaan. Het onderdeel ‘Imago van de school’ scoort bij de meeste scholen hoog. Bij het
onderdeel ‘Docentgedrag’ zien we bij veel scholen relatief lage scores. De uitkomsten van de
leerlingenquêtes worden gebruikt bij de versterking van onderwijskundige processen.
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Ouders
De resultaten worden per aspect gepresenteerd. De gezamenlijke resultaten van alle scholen en
locaties worden weergegeven onder gem. score VOH 2011, gem. score VOH 2013 en gem. score
2015. De referentiegroep wordt gevormd door alle ouders die sinds 2000 landelijk aan de peilingen
hebben deelgenomen.
oudertevredenheidspeiling

schoolgebouw

9
omgang met
elkaar

toezicht

8
7
6

contact met
ouders/
verzorgers

5

schoolcultuur

4
3

missie van de
school

informatie

veiligheid

docentgedrag

begeleiding

gem. VOH 2011
gem. VOH 2013
gem. VOH 2015
referentie 2011
referentie 2013
referentie 2015

In totaal hebben 4013 ouders gerespondeerd. De gemiddelde overall score van VO Haaglanden is 7,7
tegenover 7,2 in de benchmark. Onder de norm van 7,2 valt alleen JWS Zusterstraat, alle andere
scholen scoren erboven. De hoogste score zien we bij Maris Belgisch Park en JWS Glasblazerslaan. Bij
nagenoeg alle losse onderdelen zien we hoge scores. Bijna alle scholen scoren beter dan in de vorige
peiling. Ook hier geldt dat de uitkomsten van de enquêtes door de schoolleiding gebruikt worden bij
de versterking van de organisatorische en onderwijsinhoudelijke processen.
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Personeel
De resultaten worden per school of locatie gepresenteerd. De gezamenlijke resultaten van alle
scholen en locaties worden weergegeven onder gem. score VOH 2011, gem. score VOH 2013 en gem.
score 2015. De referentiegroep wordt gevormd door alle personeelsleden die sinds het jaar 2004
landelijk aan de peilingen hebben deelgenomen.
personeelstevredenheidspeiling

schoolgebouw
verzuimbegeleiding arbodienst

9

verzuimbegeleiding school

8

schoolleiding
management

7

contact met ouders

6
5

schoolklimaat
pedagogisch klimaat
leerstofaanbod en
leermiddelen
organisatiestructuur

4
3

externe communicatie
beleid tav seks. Intimidatie en
agressie

procedures

vergadering en overleg

veranderingsbereidheid
motivatie

informatie
voorziening

signalen van stress en burnout

arbeidsinhoud

arbeidsverhoudingen
arbeidsomstandigheden
arbeidsvoorwaarden

gem. VOH 2011
gem. VOH 2013
gem. VOH 2015
referentie 2011
referentie 2013
referentie 2015

In totaal hebben 934 van de 1300 medewerkers gerespondeerd. De gemiddelde overall score van VO
Haaglanden is 7,4 tegenover 7,1 in de benchmark. Onder de norm van 7,1 vallen: JWS
Capadosestraat, JWS Hooftskade, Maris Statenkwartier, Rijswijks Lyceum en Segbroek College. De
hoogste score zien we bij Dalton Den Haag. Hoge scores zien we bij de deelonderwerpen
schoolklimaat, pedagogisch klimaat, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen, motivatie en
veranderingsbereidheid, beleid seksuele intimidatie, externe communicatie,
schoolleiding/management en verzuimbegeleiding door de school. Lage scores zien we bij de
deelonderwerpen procedures, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden,
vergadering en overleg.

45

Houaida Tabai, JWS
Deze school maakte
het voor mij mogelijk
om in één jaar tijd
de Nederlandse taal
goed te leren. Naast
Nederlands zijn dans,
theater en animatiefilms
maken mijn favoriete
vakken waarin ik mezelf
kan ontwikkelen.
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Middelen VO Haaglanden
Financieel
Bestuurlijke kaders financieel beleid
Vanwege het Haags model wordt de rijksvergoeding, die op het brinnummer van een school
binnenkomt, volledig aan de betrokken school overgedragen. Dit geldt voor de totale lumpsum
(personeel en materieel) met uitzondering van de eigenaarsvergoeding voor de huisvesting. Hiervoor
wordt een gezamenlijk meerjarenplan huisvesting opgesteld; de besteding 2015 treft u verderop in
het jaarverslag aan. De middelen voor het dagelijks onderhoud worden wel aan het schoolbudget
toegevoegd.
De meerjarenbegroting en het formatieplan van de school moeten leiden tot een structureel sluitend
financieel perspectief in de begroting en moeten ook passen in het totale bestuurlijke formatieplan
van de stichting. De school mag geen verplichtingen aangaan die nadelige effecten genereren voor
de andere scholen van de stichting, nu of in de toekomst. Hiervoor gelden strikte procedures tussen
bestuur en de schoolleiding, die zijn vastgelegd in de bijlage bij het managementstatuut VOH. De
scholen ontvangen maandelijks een rapportage (MARAP) waarop de uitputting van het beschikbare
budget in beeld gebracht is. Zo nodig vindt hierover direct overleg plaats tussen bestuur en de
schoolleiding.
VO Haaglanden formuleert jaarlijks het bestuursformatieplan (met de verwachtingen voor steeds de
komende 5 jaar). Hierin zijn het meerjarenformatiebeleid en een formatieplan op bestuursniveau en
per instelling opgenomen. Hierbij is aangegeven welke afspraken gemaakt zijn en welke prioriteiten
zijn opgesteld op bovenschools niveau. Ook wordt aangegeven welke risicobuffer de scholen dienen
te handhaven voor het oplossen van eigen knelpunten.
In de schoolformatieplannen geven de scholen aan op welke wijze budgetten worden ingezet voor
schoolspecifiek personeelsbeleid. Op basis van een meerjarenplan geven scholen aan welk deel van
de budgetten in reserveringen of voorzieningen dienen te worden ondergebracht en op basis van
een risicoanalyse hoe hoog de eigen risicobuffer dient te zijn.
Het bestuur stelt de begroting vast en zet zo de kaders uit voor het volgend jaar. Op basis van de
vastgestelde begroting kennen het bestuursmanagement en de schoolleiders de randvoorwaarden
waarbinnen geopereerd moet worden.
Op stichtingsniveau wordt de begroting (inclusief het formatieplan) jaarlijks voor 1 mei ter informatie
aan de GPMR, de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk gezonden. De basis hiervan is het
kalenderjaar.
Op schoolniveau wordt de begroting (inclusief het formatieplan) jaarlijks voor 15 november ter
instemming aan de PMR aangeboden. De basis hiervan is het schooljaar. De voorgelegde
schoolbegroting betreft een nadere uitwerking binnen de kaders van de begroting op
stichtingsniveau. Wijzigingen op de begroting worden voor akkoord aan het bestuur voorgelegd. Via
de jaarrekening wordt achteraf verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. De jaarrekening
wordt door de Raad van toezicht goedgekeurd.
In de managementcontracten (Pasfoto) met de schoolleiders wordt jaarlijks aandacht besteed aan de
bestuurlijke beleidskaders op het gebied van financiën, personeel en huisvesting. Ook op deze
punten vindt periodieke evaluatie plaats.
VO Haaglanden voert een voorzichtig financieel beleid. De kern daarvan is dat risico’s in beeld
gebracht en afgedekt worden. Dat kan zijn door eventuele beleidsbijstellingen of door het aanleggen
van een financiële buffer. Dit zorgt voor een gezond financieel beeld bij de scholen en bij VO
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Haaglanden als geheel. VO Haaglanden draagt er zorg voor binnen de grenzen te vallen, die het
ministerie van OCW heeft aangegeven voor een goed financieel beleid bij VO-besturen.
Van alle scholen wordt periodiek op basis van een integrale risicoanalyse met betrekking tot
leerlingontwikkeling, ontwikkelingen in het personeelsbestand, onderwijskundige veranderingen,
scholingsbehoeften enz. per school een normbuffer (weerstandsvermogen) bepaald. Het betreft een
percentage van de jaaromzet dat een school in buffer moet hebben om eventuele tegenvallers
binnen de school te kunnen opvangen. De minimale hoogte van de buffer ligt tussen 10 en 15% van
de omzet van de school. Scholen die meer in reserve hebben dan de normbuffer dienen een
meerjarig bestedingsplan op te stellen. Scholen die onder de norm zitten dienen maatregelen te
treffen om gefaseerd naar de norm toe te groeien. Een deel van de normbuffer van elke school (nl.
5% van de omzet) is geoormerkt voor eventuele maatregelen zoals vastgelegd in het sociaal statuut.
In uitzonderlijke situaties kan dat ook betekenen dat een deel van de buffer van de ene school wordt
ingezet voor de financiering van activiteiten uit het sociaal statuut bij een andere school. Eventuele
toekenningen daaruit lopen technisch via het gemeenschappelijk fonds (Fonds VO). Het doel is dat de
buffers gemiddeld in totaal 10% zijn.
De scholen kunnen in principe over hun eigen budget beschikken. De continuïteit van VO Haaglanden
moet echter te allen tijde gewaarborgd zijn. Naast het financiële beleid op de scholen wordt ook
bovenschools beleid gevoerd. Via het Fonds VO Haaglanden, in de vorm van een
bestemmingsreserve en ondergebracht bij de algemene reserve, worden risico’s gezamenlijk
afgedekt.

Fonds VO Haaglanden
Twee procent van de baten van de scholen wordt centraal beheerd via het Fonds
(bestemmingsreserve) VO Haaglanden. In 2015 was dit € 2 mln.
Dit Fonds VO Haaglanden heeft als doel uitgaven te financieren welke in redelijkheid niet aan één of
meer afzonderlijke scholen kunnen worden toegerekend, dan wel uitgaven die gezien kunnen
worden als voortvloeiende uit bestuurlijke risico’s. Door stringente risicobeheersing is het beroep dat
op het Fonds moet worden gedaan verminderd. In verband daarmee is enkele jaren geleden het
besluit genomen het Fonds VO Haaglanden, indien daartoe ruimte in het fonds aanwezig is, mede te
gebruiken voor het voeren van een meerjarig investeringsbeleid huisvesting. Het betreft dan het
bijdragen uit het Fonds aan nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties en revitalisaties
(bijvoorbeeld ook aanpassingen aan de monumentale schoolgebouwen).
Vanaf 2015 is de lumpsum van VO Haaglanden opgehoogd met ca € 1,3 mln. ten behoeve van
onderwijshuisvesting. Dit bedrag werd voorheen in het Gemeentefonds gestort. Om dit bedrag voor
een substantieel deel (ca € 1 mln.) structureel te kunnen inzetten voor het meerjarig onderhoudsplan
(MOP) is in 2015 besloten de storting in het Fonds op te hogen van 1% naar 2% van de baten.
Voor vervangingskosten is het risico goed in te schatten en qua financieel effect beperkter dan de
uitkeringskosten en er is altijd nog een keuze tussen wel of niet vervangen. Scholen moeten dit te
allen tijde zelf oplossen. In extreme gevallen en als duidelijk is dat de betreffende school alles gedaan
heeft om deze calamiteit te voorkomen, dan staat de 5% geoormerkte reserve van de andere scholen
garant. Ook hier loopt dan de technische afwikkeling via een extra heffing (boven de 2%) via het
Fonds VO Haaglanden.
De scholen betalen jaarlijks een vergoeding voor de dienstverlening door BMO, dit is 1,66% van de
rijks- en gemeentebaten.
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Voor uitkeringskosten geldt een gelijke systematiek als ten aanzien van de consequenties van het
Sociaal Statuut. De scholen betalen wachtgeldaanspraken uit hun eigen exploitatie en dekken dit
onder andere uit wachtgeldopslag (1,44% van de personele lumpsum bekostiging).
Indien de exploitatiemiddelen ontoereikend zijn, dan maken scholen gebruik van hun financiële
buffer. Zijn de wachtgeldaanspraken te groot om binnen de eigen financiële buffer op te lossen en
scholen kunnen aantonen alles wat mogelijk was te hebben gedaan om de betreffende
wachtgeldaanspraken te voorkomen, dan kan een beroep op de andere scholen worden gedaan.
Evenals ten aanzien van de uitgaven in het kader van het sociaal statuut, staan de 5% geoormerkte
reserves van de andere scholen garant voor het oplossen van een dergelijk probleem. De technische
afwikkeling hiervan vindt plaats via het Fonds VOH: er zal dan een extra heffing (boven de 1%)
worden gedaan.

Risicobeheersing VO Haaglanden
Risicoanalyse financiële positie van de scholen
Binnen het risicobeleid van de Stichting VO Haaglanden wordt van de scholen een analyse gemaakt.
Tijdens de jaarlijkse bespreking van de managementcontracten wordt deze getoetst en zo nodig
aangepast.

Voor elke school is bepaald in welke mate de school een risicovolle school is. Dit in verband met de
hoogte van de bufferfunctie eigen vermogen (weerstandsvermogen).
Hierbij is gekeken naar de volgende onderwerpen:
Leerlingen:


ontwikkelingen aantallen



concurrentiepositie



onzekere financiering leerlingenstromen

Onderwijs:


breedte van het aanbod



kwaliteit van het onderwijs



intensiteit noodzakelijke vernieuwingen

Personeel:


gemiddelde leeftijd/spreiding



ziekteverzuim



wachtgeldrisico/claims



deskundigheid



verloop

Organisatie


kwaliteit van management en middenmanagement



kwaliteit beheerorganisatie/secundaire processen
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structuur/efficiency



communicatie

Gebouwen


bezettingsgraad



aantrekkelijkheid



aangepast aan actuele onderwijskundige eisen

Inventaris


aangepast aan actuele onderwijskundige eisen



wijzigingen in toekomstig investeringsniveau

Op basis hiervan zijn twee percentages voor het weerstandsvermogen vastgesteld:
a. 15% van de jaaromzet voor scholen met een gemiddeld risico
b. 10% van de jaaromzet voor scholen met een laag risico
Van deze buffer is 5% gereserveerd voor het sociaal fonds. De gezamenlijke 5% buffers van de
scholen vormen het sociaal fonds.
De normatieve buffers worden vastgesteld op basis van baten uit normale bedrijfsvoering.

Ad a. scholen met een gemiddeld risico in 2015:
Johan de Witt Scholengroep, Maris College, Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College en Segbroek
College.

Ad b. scholen met een laag risico in 2015:
Dalton Den Haag, De Einder, Gymnasium Haganum, Haags Montessori Lyceum, Lyceum Ypenburg en
Maerlant-Lyceum.

De Risicokaart 2015 treft u aan onder de Continuïteitsparagraaf op pagina 76.

Financiële positie en resultaat
Resultaatanalyse
VO Haaglanden heeft in 2015 een positief resultaat behaald van € 0,6 mln. (begroot € 0,1 mln.). Dat
is € 0,5 mln. positiever dan begroot. Dit is grotendeels te verklaren door de vrijval van de voorziening
bouwkundige aanpassingen van het Haags Montessori Lyceum. Het voordeel wordt via de resultaatbestemming aan de algemene reserve toegevoegd.
Na verwerking van het resultaat 2015 heeft VO Haaglanden voldoende eigen vermogen beschikbaar
om eventuele tekorten in de toekomst te kunnen opvangen (zie onderstaande toelichting). Voor het
jaar 2016 is een positief resultaat van € 0,2 mln. begroot. Het eigen vermogen ad € 18,4 mln. is
opgebouwd uit resultaten van publieke middelen. De private middelen (ouderbijdragen) zijn volledig
besteed.
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Ontwikkeling financiële positie
Het ministerie van OCW heeft kengetallen bepaald op basis waarvan de financiële positie van
onderwijsinstellingen kan worden getoetst. De financiële kengetallen geven een indicatie of een
instelling haar middelen optimaal benut. Hieronder is de situatie van VO Haaglanden per
31 december 2015 weergegeven:
Kengetallen

Signaalgrens
ministerie

VOH per
31-12-2013

VOH per
31-12-2014

VOH per
31-12-2015

kapitalisatiefactor

max. 35%

27%

27%

24%

solvabiliteit

min. 30%

53%

49%

50%

19%

18%

17%

1. vermogensbeheer

vreemd vermogen/mva
2. budgetbeheer
current ratio

0,5 tot 1,5

1,4

1,2

1,1

rentabiliteit jaarlijks

0% tot 5%

5%

-2,3%

0,5%

rentabiliteit driejaarlijks

0% tot 5%

0,9%

1,0%

1,1%

10%

10%

10%

financiële buffer (AR/TB)
Vermogensbeheer

Als toets voor een doelmatig vermogensbeheer is de kapitalisatiefactor in het leven geroepen. Bij
een kapitalisatiefactor tot 35% wordt door het Ministerie aangenomen dat er sprake is van een
doelmatig vermogensbeheer.
VO Haaglanden (24%) blijft ruim onder deze signaleringsgrens van het ministerie van OCW van 35%
en is al jaren stabiel.
Een ander kengetal voor het meten van het vermogensbeheer is de solvabiliteit. Dit kengetal geeft
een indicatie van de mate waarin VO Haaglanden in staat is om normale financiële risico’s op te
vangen binnen het eigen vermogen, zonder dat direct extra kosten (kredieten) ontstaan bij externe
kapitaalverschaffers.
Eind 2015 (50%) blijft VO Haaglanden ver boven het door het Ministerie gestelde ondergrens (30%).
De solvabiliteit is ten opzichte van het voorgaande jaar stabiel.
De mate waarin VO Haaglanden materiële vaste activa financiert met lang vreemd vermogen is 17%,
ter financiering van een sporthal. Dit is als laag aan te merken en past binnen het beleid van VO
Haaglanden om investeringen zo veel mogelijk met eigen middelen te financieren. De effectieve
rentelast is circa 6,5%.

Budgetbeheer
Bij het beoordelen van het budgetbeheer gaat het om de capaciteit om tegenvallers op korte termijn
op te vangen. Hiervoor worden naast de financiële buffer de kengetallen current ratio en rentabiliteit
gehanteerd. Daarnaast besteden we hieronder aandacht aan de voorzieningen en liquiditeit.
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Om onvoorziene risico’s op te kunnen vangen, waaronder fluctuaties in leerlingaantallen,
arbeidsconflicten en instabiliteit en onvolledige indexatie in de bekostiging, wordt door
onderwijsinstellingen een financiële buffer (weerstandsvermogen) aangehouden. Het Ministerie
hanteert 5% van de baten als buffer. Op basis van een eigen inschatting (zie ‘Risicobeheersing VO
Haaglanden’ vanaf pagina 68) wordt maximaal een buffer van 10% gehanteerd voor scholen met een
laag risico en 15% voor de scholen met een gemiddeld risico.
Naast het eigen vermogen heeft VO haaglanden een bedrag van € 5 mln. aan voorzieningen om
toekomstige lasten mee op te vangen op het gebied van personeel (€ 1,8 mln.) en het meerjarige
onderhoudsplan (€ 3,2 mln.).
De rentabiliteit zoals gedefinieerd door OCW geeft de mate aan waarin inkomsten en uitgaven in een
meerjarig perspectief met elkaar in evenwicht zijn. De rentabiliteit (over de afgelopen drie jaar) is in
2015 circa 1,1 % en is stabiel met voorgaand jaar.
De current ratio (vlottende activa te delen door vlottende passiva) geeft aan in hoeverre VO
Haaglanden in staat is aan haar korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. De current ratio is
1,1; VO Haaglanden is in staat om aan haar korte termijn verplichtingen te voldoen.

Liquiditeitsbeheer
Het kasstroomoverzicht 2015 laat zien dat de liquide middelen met € 2,2 mln. zijn afgenomen
(voorgaand jaar een toename van € 2,1 mln.). Het beeld over 2015 wordt verklaard door
investeringen in materiële vaste activa en de toename van de vorderingen (met name
huisvestingssubsidies gemeente Den Haag).
Op basis van de maandelijkse liquiditeitsprognose met een doorkijk naar de komende twaalf
maanden is in de prognose te zien dat jaarlijks de liquiditeit stijgt tot en met juli en daarna afneemt
tot in december. Dit wordt veroorzaakt door de systematiek van de Rijksbekostiging.
Een bedrag van € 10 mln. is langdurig belegd in Italiaanse staatsobligaties en een mix van obligaties
van bankinstellingen (RABO). Deze beleggingen voldoen aan de eisen genoemd in het Treasury
Statuut.
Op basis van bovengenoemde indicatoren kan worden geconcludeerd dat de financiële positie van
VO Haaglanden per 31 december 2015 toereikend is om niet voorziene tegenvallers tot een
maximum van 10% van de begrotingsomvang op te vangen. Tevens laat de financiële positie een
stabiel beeld zien.
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Rosalie Heijdt, Lyceum Ypenburg
Lyceum Ypenburg is een
motiverende school waar je
talenten goed kunnen groeien.
Mijn favoriete vak is Latijn: de
taal, hoe de mensen toen leefden
en ook de architectuur. Dit jaar
mochten we ons eigen Latijns
bouwwerk maken.
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Personeelsbeleid
Beheersing van uitkeringen na ontslag
VO Haaglanden streeft ernaar de uitkeringen na ontslag te beperken. De informatievoorziening op
dat punt door het UWV is beperkt dan wel afwezig. In voorkomende gevallen verwijst het UWV
uitkeringsgerechtigden wel terug naar de oude werkgever voor eventuele re-integratie activiteiten
en financieringen daarvan.
VO Haaglanden heeft dergelijke verzoeken ook in 2015 steeds in behandeling genomen en
- afhankelijk van de aard van de voorstellen en de mate waarin kansen op de arbeidsmarkt vergroot
worden - ook gehonoreerd.

Ontwikkeling aantal fte’s verdeeld over functiecategorieën
Hieronder treft u een overzicht aan van alle medewerkers verdeeld naar functiecategorie directie, OP
(onderwijzend personeel) en OOP (onderwijs ondersteunend personeel). Er is jaarlijks gemeten in de
maand oktober, waarbij er is gekeken naar de norm werktijdfactor. De eventuele tijdelijke
uitbreidingen zijn achterwege gelaten. Dit overzicht betreft vier schooljaren.
functie
categorie

2012-2013
(oktober 2012)
aantal
fte’s

2013-2014
(oktober 2013)
aantal
fte’s

2014-2015
(oktober 2014)
aantal
fte’s

2015-2016
(oktober 2015)
aantal
fte’s

directie

35

35,0

34

33,1

30

29,8

29

29,0

OP

962

766,7

968

755,9

985

766,6

1.030

796,4

OOP

295

242,5

282

234,6

269

223,5

286

235,6

1.292

1.044,2

1.284

1.023,6

1.284

1.019,9

1.345

1.061,0

totaal

Functiemix en Entreerecht
De minister heeft subsidie verstrekt om de functiemix Randstad uit te voeren. Het doel was dat
ultimo 2014 het aandeel LB-functies met 50%-punt is gedaald ten opzichte van de nulmeting in 2008
ten gunste van het aandeel LC-functies met 39%-punt en de LD-functies met 11%-punt.
De scholen hebben de invoering gebruikt om een kwaliteitsslag te maken. Docenten moeten
solliciteren als zij voor een hogere functieschaal in aanmerking willen komen. Na een 360° feedback
en positieve beoordeling kan een docent worden gepromoveerd.
Sommige scholen hebben hun beleid moeten aanpassen omdat door de gelijktijdig ingezette
kwaliteitsslag de percentages zoals vastgelegd in de functiemix niet konden worden behaald. Deze
scholen hebben de LC-fix ingezet: LB wordt omgezet naar LC-fix voor een bepaalde tijd. Docenten
voldoen (nog) niet aan de gestelde eisen om in LC geplaatst te worden. De fixatie blijft gehandhaafd
totdat er een positieve beoordeling heeft plaats gevonden. Dan wordt de fixatie opgeheven en wordt
per 1 augustus daaropvolgend de regulier volgende trede toegekend.
In 2014 werd het duidelijk dat – mede door het langer doorwerken van docenten – de mix op een
groot aantal scholen in Nederland niet te betalen was. Zeker niet in de Randstad waar er extra LCschalen moesten worden toegekend. Het ministerie van OCW heeft Centerdata een onderzoek laten
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uitvoeren naar de betaalbaarheid. Daaruit is gebleken dat de VO-scholen in totaal € 80 miljoen tekort
komen.
Het ministerie heeft in overleg met de VO-raad en de bonden een rekentool laten ontwikkelen die
inzicht geeft in welke functiemixpercentages realiseerbaar zijn met het toegekende budget. Als
hieruit blijkt dat de school de afgesproken percentages voor 2014 niet kan halen dan kunnen er
maatwerkafspraken met de PMR gemaakt worden.
De Einder en Maris College hebben met hun PMR afgesproken een lager percentage te zullen halen.
Dit is overigens hoger dan de tool aangaf. Deze percentages zijn naar het ministerie en de bonden
gestuurd, waarna er akkoord is gekomen van deze organisaties. Voor een aantal scholen is het
moeilijk om de formatie rond te krijgen. Deze scholen overwegen met de PMR een kleinere mix af te
spreken om zo meer formatie te kunnen inzetten.
In de cao 2014-2015 is vastgelegd dat een docent die 1e graads bevoegd is én in dit vak voor meer
dan 50% aan de bovenbouw les geeft recht heeft in dit schooljaar op een LD-functie, het
zogenaamde Entreerecht. In de functiemix heeft dat effect op de verhouding tussen LC en LD.
Hieronder treft u het overzicht van het verloop van de functiemix aan. Scholen die het afgesproken
percentage nog niet hebben behaald hebben formatie gereserveerd voor eventuele frictie, of voor
studerende 1e graders die naar verwachting voor augustus 2016 hun 1e graads bevoegdheid halen.
Ook zij hebben recht op het Entreerecht. Er zijn ook scholen die nog bezig zijn met de functiemix op
orde te krijgen maar daar nog geen geschikte kandidaten voor hebben omdat er alleen nog
onbevoegden in LB zitten. Scholen hebben gereserveerd; docenten hebben recht met terugwerkende
kracht per oktober 2014.

Functiemix 2015
in %
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nulmeting’08

mix 2009

mix 2010

LC

mix 2011
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mix 2013

mix 2014

mix 2015

LD/LE

mix 2012

mix 2013

mix 2014
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functies

fte's

%

fte's

%

fte's

%

fte's

%

fte's

%

fte's

%

fte's

%

fte's

%

LB

481

66

378

53

297

40

254

33

270

35

255

33

222

29

234

29

LC

113

16

205

28

285

38

340

44

334

44

338

45

310

44

327

40

LD/LE

128

18

137

19

162

22

175

23

157

21

163

22

235

31

249

31
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Promotiebeurs
Binnen VO Haaglanden bestaat sinds 2008 voor docenten de mogelijkheid tot het verkrijgen van een
promotiebeurs. De stichting biedt leraren daarmee de mogelijkheid promotieonderzoek te doen en
vervolgens te promoveren aan een universiteit in Nederland of in één van de buurlanden.
Een promotiebeurs bestaat uit een vrijstelling voor de helft van de werktijd met doorbetaling van
salaris gedurende een periode van maximaal vier jaar. De resterende werktijd moet dan in
overwegende mate uit lesgevende taken bestaan.
In 2015 maken vier docenten van VO Haaglanden gebruik van de mogelijkheid om gedurende de
helft van de werktijd vrijgesteld te worden om promotieonderzoek te doen aan een Nederlandse
universiteit. De ervaringen hiermee zijn positief. Het is voor leerlingen belangrijk om in aanraking te
komen met de academische waarden en houding. Het stimuleert medewerkers tot inhoudelijke
verdieping van hun kennis en kunde. Tot en met 2015 zijn twee VO Haaglanden docenten
gepromoveerd met een VO Haaglanden beurs.

Lerarenbeurs
Rijk
Van de mogelijkheid een lerarenbeurs aan te vragen bij de IB Groep is door 44 docenten van VO
Haaglanden gebruik gemaakt, ook was er een zij-instromer in het onderwijs.

Actieplan LeerKRACHT
In december 2012 vond een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers
van de dienst OCW van de gemeente Den Haag, drie Haagse scholen voor
voortgezet onderwijs, De Rode Loper en Stichting LeerKRACHT. De drie
scholen participeren in een cirkel van scholen die, ondersteund door de
Stichting LeerKRACHT, werken aan de verbetering van de kwaliteit van
hun onderwijs.
Deze verbetering moet tot stand komen door de inzet van coaches.
De coach zal op twee of drie scholen actief zijn. Hij/zij is een ervaren
docent of teamleider van een van de scholen die, op voordracht van de schoolleider, geselecteerd en
getraind wordt door LeerKRACHT. De coach is de eerste begeleider van het programma op de school.
De coach is tevens beschikbaar voor training en overleg met de Stichting LeerKRACHT.
Er zijn drie ringen. In de 1e ring (vanaf 2013) hebben Haags Montessori Lyceum en Lyceum Ypenburg
geparticipeerd. In de 2e ring (2015) participeert het Segbroek College en in 2016 gaat Johan de Witt
Scholengroep participeren.
Vierslagleren
Een regeling bedoeld voor leraren die les (willen) geven in een tekortvak. Vierslagleren slaat vier
vliegen in één klap:
1. een leraar, die al bij een school in dienst is, krijgt via de Lerarenbeurs de
kans om een eerstegraads of (extra) tweede bevoegdheid te halen in een
tekortvak. In plaats van de reguliere maximaal zes uur aan studieverlof
per week, krijgt hij nu het dubbele aantal;
2. tegelijkertijd krijgt een startende leraar een (tijdelijke) aanstelling en
haalt ook hij een (extra) bevoegdheid in een tekortvak;
3. zo daalt het lerarentekort voor een aantal tekortvakken;
4. én krijgen scholen meer kwaliteit in huis.
In 2015 heeft Gymnasium Haganum gebruik gemaakt van deze subsidie.
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Haagse initiatieven
De Haagse lerarenbeurs
In het kader van de Haagse Educatieve Agenda (HEA) wordt leraren in Den Haag de mogelijkheid
geboden een lerarenbeurs aan te vragen. Met de Haagse Lerarenbeurs wordt het aantal lessen dat
onbevoegd wordt gegeven verder teruggedrongen.
De beurs richt zich op drie deelgroepen:
1. onbevoegde leraren;
2. leraren met een pabo-diploma die een
tweedegraads bevoegdheid willen behalen;
3. leraren met een tweedegraads bevoegdheid die
een eerstegraads bevoegdheid willen behalen.
De Haagse wethouder van Onderwijs heeft in 2015 een
subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor de Haagse
Lerarenbeurs. In 2015 kregen 21 leraren een beurs uitgekeerd voor een totaalbedrag van
€ 56.740. Van deze mogelijkheid hebben 10 leraren van VO Haaglanden gebruik gemaakt.
Ook in 2016 stelt de gemeente Den Haag weer geld beschikbaar voor de lerarenbeurs.

De Haagse Lucifer
Leraren dragen in belangrijke mate bij aan de vorming van hun
leerlingen. Naast hun taak vakkennis over te dragen hebben ze
een minstens zo belangrijke taak als cultuurdrager. De Haagse
Lucifer geeft hier brede aandacht aan, ook in de
professionalisering van docenten. Regelmatig vinden
bijeenkomsten plaats.

Blended Learning (leeromgeving) voor leraren
Voor De Rode Loper en de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht
promoten we de module 'ICT-rijk onderwijs', waar leraren (VO) uit de Haagse
regio kunnen leren hoe ze online en face-to-face onderwijs kunnen
integreren. De module kan het opstapje zijn naar een masteropleiding aan de
Hogeschool Utrecht: eerstegraads opleidingen tot leraar Nederlands, Engels,
Duits, wiskunde en natuurkunde.
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Enkele van de scholen die participeren in De Rode Loper vormen de
Opleidingsschool Haaglanden (OSH). Bij de OSH zijn tevens twee scholen uit
respectievelijk Wassenaar en Zoetermeer betrokken. De opleidingsschool leidt jaarlijks 120
studenten op. Als aanvulling op de expertise van de lerarenopleidingen leveren de scholen middels
hun ‘begeleiders op school’ en hun vakcoaches een bijdrage aan de opleiding van de studenten. Het
overgrote deel van deze studenten vindt een baan in een van de scholen van De Rode
Loper. Daarmee levert de OSH een bijdrage aan de bestrijding van het kwalitatieve en kwantitatieve
tekort aan leraren.
Het ministerie van OCW heeft in 2010 de Opleidingsschool Haaglanden officieel erkend. Zes jaar lang
mag dit samenwerkingsverband van vijf scholen voor voortgezet onderwijs en vier
lerarenopleidingen in goed overleg studenten opleiden tot leraar. Daarvoor geeft het ministerie van
OCW jaarlijks 200.000 euro subsidie.
Van VO Haaglanden nemen de scholen Lyceum Ypenburg, Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch
College en Maris College deel. Naast andere scholen in de regio is er de samenwerking met de
Hogeschool Rotterdam, Inholland (Amstelveen), de TU Delft en het Iclon (Leiden).
In onderstaand overzicht treft u de leraren van de scholen van VO Haaglanden aan verdeeld naar
bevoegdheden.
Overzicht bevoegdheden leraren (in aantallen)
500
400
300
200
100
0

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
onbevoegd

bevoegdheden

2e graads

2012-2013
aantal
fte’s

1e graads

2013-2014
aantal
fte’s

2014-2015
aantal
fte’s

2015-2016
aantal
fte’s

onbevoegd

157

105,0

152

98,5

136

88,7

126

81,2

2e graads
bevoegd

423

362,9

415

351,6

427

354,0

430

348,1

1e graads
bevoegd

382

298,8

393

305,9

422

323,6

466

361,9

totaal

962

766,7

960

756,0

985

766,3

1.022

791,2

Bij VO Haaglanden wordt veel aandacht gegeven aan het in opleiding zijn van leraren. Zij worden
door de scholen gefaciliteerd om bevoegd te geraken. Op basis van de cao kunnen
dienstbetrekkingen van leraren die niet studeren worden beëindigd.
Van de 126 onbevoegde leraren zijn er 119 in opleiding. Van de 7 leraren die (nog) niet studeren, is er
een native speaker (wel hoog opgeleid maar geen onderwijsbevoegdheid), vijf leraren zitten tegen
hun pensioenleeftijd aan en een leraar heeft maar een beperkte lesomvang (0,1 fte).
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Extra inzet ten behoeve van jonge leraren
Door het ministerie van OCW zijn in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord incidenteel extra
middelen beschikbaar gesteld om jonge leraren (< 30 jaar) in dienst te nemen of te houden. De
tijdelijke impuls moet bijdragen aan het behoud van jonge leraren voor het onderwijs.
Binnen VO Haaglanden is in het schooljaar 2015-2016 veel inzet getoond om jonge leraren aan te
trekken dan wel de aanwezige jonge leraren zo te begeleiden dat ze een mooie toekomst op onze
scholen kunnen hebben. Dat beleid zal ook in de schooljaren vanaf 2016-2017 worden
gecontinueerd.
Die inzet bestaat uit de volgende onderdelen:
Stage- en opleidingsschool om jonge docenten voor te bereiden op een docentfunctie
Bij het Dalton Den Haag bijvoorbeeld zijn stagiaires actief, die binnen de school worden opgeleid tot
docent. Bij de Einder hebben jonge docenten de kans gekregen om via een leerwerktraject bevoegd
te geraken. Ook o.a. het Maris College en het Lyceum Ypenburg zijn nadrukkelijk actief als
opleidingsschool.
Aanstellen van jonge docenten
Alle scholen zetten in op het aantrekken van jonge docenten. Dat gebeurt zeker bij scholen die een
groei van het leerlingenaantal doormaken. Lyceum Ypenburg is daarvan een voorbeeld. Het geldt o.a.
ook voor het Maris College en het Maerlant-Lyceum. In het schooljaar 2015-2016 heeft bijvoorbeeld
het Maerlant-Lyceum 17 docenten onder de 30 jaar. De laatste twee schooljaren hebben minimaal 5
nieuwe jonge collega’s deze school versterkt. Veel docenten uit de opleidingsschool stromen door in
een reguliere baan bij VO Haaglanden.
Begeleiding van nieuwe docenten
Begeleiding van startende docenten is heel belangrijk om jonge docenten ook te behouden voor het
onderwijs. Deze begeleiding van nieuwe docenten is op elke school in handen van de BOS-sen
(Begeleider op School), die nauwe banden onderhouden met het ICLON in Leiden en de Hogescholen
in Den Haag en Rotterdam. De BOS-sen van de scholen bezoeken lessen en maken video-opnamen
die gezamenlijk met de startende docenten worden bekeken en nabesproken. De jonge docent krijgt
naast deze begeleiding ook begeleiding van de vaksectie via een coach. Deze is daar ook speciaal
voor opgeleid. De Johan de Witt Scholengroep heeft veel jonge docenten op school die daarnaast
ook via een programma op maat worden begeleid via het HCO.
Lestijdreductie
Alle scholen geven startende docenten lestijdreductie. Dat is in de cao VO ook vastgelegd. Het
Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College, maar ook andere VO Haaglandenscholen, koppelen
hieraan bijvoorbeeld ook intervisiebijeenkomsten en scholing en training gericht op
docentvaardigheden.

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)
In 2015 zijn geen afkoopsommen betaald aan medewerkers.
De hoogte van de loonsommen van de medewerkers en bestuursleden behoren niet tot de
topinkomens. Voor informatie wordt verwezen naar de jaarrekening pagina 107.
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Ontwikkeling van het aantal leerlingen
Totaal aantal leerlingen
pro
alle jaren

brugklas
1 en 2

vmbo

mavo

havo

vwo

vavo

totaal

353

5.110

1.063

1.197

1.850

2.109

113

11.795

3%

43%

9%

10%

16%

18%

1%

472

5.273

980

1.203

1.932

2.197

89

4%

43%

8%

10%

16%

18%

1%

488

5.172

1.175

1.232

2.068

2.305

79

4%

41%

9%

10%

17%

18%

1%

aantal lln.

518

5.192

1.133

1.235

2.086

2.653

82

in
procenten

4%

40%

9%

10%

16%

21%

1%

opleiding
2012-2013
aantal lln.
in
procenten
2013-2014
aantal lln.
in
procenten
2014-2015
aantal lln.
in
procenten
2015-2016

12.146

12.520

12.899

Het totaal aantal leerlingen is toegenomen:
 in 2013-2014 ten opzichte van 2012-2013 met 3,0%
 in 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 met 3,1%
 in 2015-2016 ten opzichte van 2014-2015 met 3,0%
Totaal aantal leerweg ondersteunende (LWOO) leerlingen
Twee scholen van VO Haaglanden, Johan de Witt Scholengroep en Maris College geven leerweg
ondersteunend onderwijs.
Het aantal LWOO-leerlingen van Johan de Witt Scholengroep en Maris College en het percentage van
het totaal aantal leerlingen in de vier schooljaren zijn als volgt:

schooljaren

aantal lwoo lln.

perc. van totaal

2012-2013

724

6,1%

2013-2014

724

6,0%

2014-2015

827

6,6%

2015-2016

871

6,9%
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Casper Bosman,
Maerlant-Lyceum
Ik ben graag met
techniek bezig en
daarom maakt het
robotica-onderwijs
deze school zo
speciaal voor mij.
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Huisvestingsbeleid
In 2015 is ten laste van de exploitatie € 11,5 mln. uitgegeven aan onderhoud. Van dit bedrag wordt €
6 mln. ontvangen van de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting en de gemeente
Rijswijk. In 2015 is € 5,5 mln. geïnvesteerd in nieuwbouwprojecten. Van dit bedrag wordt € 4,9 mln.
ontvangen van de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting en de gemeente Rijswijk. In
2015 is € 1,2 mln. onttrokken aan de voorziening bouwkundige aanpassingen.

In 2015 zijn - naast het planmatige en reguliere onderhoud - diverse activiteiten uitgevoerd in de
huisvesting van de scholen:

Asbestsanering
De gemeente Den Haag heeft een regeling asbest in het leven geroepen, die inhoudt dat alle scholen
in de komende jaren zo veel mogelijk asbestvrij gemaakt worden. VO Haaglanden heeft daar een
planning op gezet. In 2015 kwam Haags Montessori Lyceum aan de beurt. Gesaneerd zijn
asbesthoudende kanalen boven de plafonds van de lange gangen, kitvoegen in de kozijnen,
vloertegels, koordmateriaal in installatiedelen, een ventilatiebuis en plaatmateriaal.

Haags Montessori Lyceum, asbest in kruipruimte, naast sprinklerruimte (links) en boven plafond
scheikunde/biologielokaal (rechts)
In 2013 is in het gebouw Aronskelkweg van Dalton Den Haag asbest verwijderd. In 2015 is de laatste
tranche uitgevoerd.
In 2015 is ook in het Maerlant-Lyceum de asbestsanering uitgevoerd.
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Johan de Witt Scholengroep, locatie Glasblazerslaan
De groei van het aantal leerlingen van JWS rechtvaardigde om het lesgebouw aan de Glasblazerslaan
weer volwaardig in gebruik te nemen. Hierdoor kon de druk op de Zusterstraat verlicht worden.
Tevens gaf dit JWS de mogelijkheid om de locaties elk een heldere profilering te geven. Voor de
Glasblazerslaan betekent dit: de locatie voor de onderbouw van de nieuwkomers.

In 2015 is het project kunstcampus uitgevoerd. De kosten zijn ten laste van de exploitatie gebracht.

Johan de Witt Scholengroep, locatie Glasblazerslaan

Lyceum Ypenburg
In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor het vernieuwen van de gevel van Lyceum Ypenburg en
het herstel van de schanskorven. Deze uitgaven kunnen in 2016 worden gedeclareerd bij de
gemeente Den Haag.

Lyceum Ypenburg, vernieuwen gevel en herstellen schanskorven
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Maerlant-Lyceum
In de renovatie en nieuwbouw van het gebouw aan de Johannes Bildersstraat enkele jaren geleden is
de aula om budgettaire redenen niet meegenomen. De sterke groei van het aantal leerlingen en de
staat van de aula maken renovatie noodzakelijk. Ook moeten er aanpassingen aan de kantine
aangebracht worden om de groei van het aantal leerlingen op te kunnen vangen. In 2015 hebben
deze werkzaamheden grotendeels plaats gevonden. De renovatie is ten laste van de voorziening
bouwkundige aanpassingen en de exploitatie gebracht.

Maerlant-Lyceum, aula (theateropstelling) en uitgiftebalie kantine

Maris College, locatie Kijkduin
In het najaar van 2014 is het oude gebouw aan de Landréstraat gesloopt en begin januari 2015 is
gestart met de nieuwbouw. Begin 2016 is de nieuwbouw opgeleverd en in maart 2016 hebben de
leerlingen het gebouw in gebruik genomen. De kosten voor de nieuwbouw kunnen grotendeels
worden gedeclareerd bij de gemeente Den Haag.
Door de groei van het aantal leerlingen van het Maris College kan ook de eerste inrichting van het
gebouw worden gedeclareerd bij de gemeente Den Haag.

Maris Kijkduin, nieuwbouw en interieur Landréstraat
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Maris College, locatie Statenkwartier
De opleiding grafisch/media (MVI, media, vormgeving, informatica) is in 2015 verhuisd van de locatie
Nieuwe Duinweg naar de locatie Antonie Duyckstraat. Daarbij is het gebouw in 2014 en 2015
uitgebreid met een aula op het schoolplein, dat tevens opnieuw is ingericht. Hierdoor is er ruimte
gekomen in het gebouw en zijn er in de zomer van 2015 praktijklokalen MVI gerealiseerd.
Voor de uitgaven is onttrokken aan de voorziening bouwkundige aanpassingen, ten laste van de
exploitatie 2015.

Maris Antonie Duyckstraat, realisatie kantine en inrichting

Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College, locatie Van Vredenburchweg
Bij de locatie Van Vredenburchweg is de revitalisatie en nieuwe indeling van de begane grond en het
terrein voortgezet. In 2014 hebben de werkzaamheden van het terrein plaats gevonden. In 2015
hebben de revitalisatiewerkzaamheden verder plaats gevonden. Voor de uitgaven is in 2015
onttrokken aan de voorziening bouwkundige aanpassingen en zijn uitgaven ten laste van de
exploitatie gebracht.

Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College locatie Van Vredenburchweg, impressie van het
aangepaste gebouw
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Segbroek College, locatie Goudsbloemlaan
Het gebouw aan de Goudsbloemlaan is een rijksmonument. In 2013 is besloten in dit gebouw de
mavo te huisvesten. Vanaf 2014 zijn het gebouw en terrein in fases opgeknapt. In 2015 is de korte
vleugel inclusief de ß-lokalen opgeknapt. Voor de uitgaven is in 2015 onttrokken aan de voorziening
bouwkundige aanpassingen en zijn de uitgaven ten laste van de exploitatie gebracht.

Segbroek College Goudsbloemlaan, het terrein en het -lokaal

Segbroek College, locatie Klaverstraat
Het monumentale gebouw van het Segbroek College aan de Klaverstraat is na 60 jaar toe aan
revitalisatie. In 2015 zijn de bouwwerkzaamheden van de 1e fase van start gegaan. Tegelijkertijd
worden de oude gymzalen vervangen door een nieuwe. De uitgaven kunnen grotendeels
gedeclareerd worden bij de gemeente Den Haag. Voor de bijdrage van de school is een voorziening
bouwkundige aanpassingen gevormd.

Segbroek College Klaverstraat, nieuwe gymzaal en de gerenoveerde personeelskamer
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Continuïteitsparagraaf

1. Ontwikkeling in leerlingaantallen en personeelsbezetting
* € 1.000
prognose
Kengetal
(stand 31/12)

verslagjaar
2015

2016

2017

2018

Personele bezetting in fte:
o Directie
o Onderwijzend personeel
o Overige medewerkers

29,0
796,4
235,6

29,0
816,3
239,0

29,0
821,5
240,6

29,0
832,4
234,2

Totaal fte’s (exclusief vervanging)

1.061,0

1.084,3

1.091,1

1.095,6

Leerlingaantallen (t-1)

12.441

12.974

13.123

13.261

Uit de leerlingenprognose van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) blijkt de Haagse regio
positief af te wijken van de gemiddelde trend in Nederland.
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Binnen VO Haaglanden wordt ook de komende jaren nog een groei van het aantal leerlingen
verwacht. De regio Haaglanden is een van de weinige regio’s in Nederland met een groei van de
basisgeneratie van 12 tot en met 16 jaar tot zelfs 2034.
130

ontwikkeling basisgeneratie12-16 jarigen, index 2014=100

125
120
115
110
105
100
95
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2034
Den Haag

Leidsch-Voorburg

Pijnacker-Nootdorp

Bron: Haags onderwijsloket, 2015

Voor VO Haaglanden geeft de ontwikkeling van het aantal leerlingen het volgende beeld:

ontwikkelingen aantal leerlingen en fte, index 2015=100
107,0
106,0
105,0
104,0
103,0
102,0

totaal aantal fte's

101,0

totaal aantal leerl

100,0
99,0
98,0
97,0
2015

2016

2017

2018

De financiën van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland staan al jaren onder druk. De
gevolgen daarvan zijn merkbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk. De personeelsbezetting bij VO
Haaglanden blijft noodgedwongen achter bij de ontwikkeling van het leerlingaantal.
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2. Meerjarenbegroting 2015 – 2018
Balans * € 1.000

Verslagjaar 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

13.085
11.030
24.115

12.530
11.440
23.970

11.340
11.850
23.190

10.140
12.260
22.400

6.223
6.359
12.582
36.697

6.300
6.190
12.490
36.460

6.000
6.700
12.700
35.890

5.000
9.560
14.560
36.960

18.359
10.840
7.519
4.954
2.180
11.204
36.697

18.450
11.950
6.500
5.640
2.020
10.350
36.460

18.000
11.200
6.800
5.630
1.860
10.400
35.890

18.620
11.620
7.000
6.190
1.700
10.450
36.960

Verslagjaar 2015

Prognose 2016

Prognose 2017

Prognose 2018

99.475
7.090
6.779
113.344

105.900
7.340
5.150
118.390

108.000
3.900
5.620
117.520

110.390
4.790
5.230
120.410

82.027
935
16.379
13.781
113.122
222

87.040
1.150
16.720
13.820
118.730
-340

90.100
1.200
12.210
14.810
118.320
-800

91.990
1.200
12.570
14.380
120.140
270

506
173
333
555

650
150
500
160

500
150
350
-450

500
150
350
620

ActivaActiv
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa totaal
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa totaal
Activa totaal
PassivaActiv
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Passiva totaal
Staat van baten en lasten * € 1.000

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en Lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo
Totaal resultaat
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Toelichting bij de (geprognosticeerde) balans en staat van baten en lasten
De personele lasten laten in de komende periode een stijging zien door de toename van het aantal
leerlingen. Uit bovenstaande grafiek blijkt echter dat het aantal fte achterblijft bij de stijging van het
aantal leerlingen. De bekostiging van het voortgezet onderwijs (rijksbijdrage) volgt de
kostenontwikkeling onvoldoende. Dat betekent dat de meerjarenbegrotingen van de scholen alleen
sluitend gemaakt kunnen worden door aanpassingen te doen in het taakbeleid, in de grootte van de
klassen of in het onderwijsaanbod.
De huisvestingslasten variëren per jaar afhankelijk van de actuele projecten voor nieuwbouw en
renovaties. Het gebouwenbestand is in de afgelopen jaren verder op orde gebracht. Met
gemeentelijke middelen is in de afgelopen jaren nieuwbouw gepleegd. In 2016 zal de nieuwbouw
van Maris Kijkduin gereed komen. In 2016 zal ook de 1e fase van de renovatie van de locatie
Klaverstraat van het Segbroek College worden afgerond. De 2e fase renovatie van Maris Belgisch Park
en de 2e fase Segbroek College zijn voorzien voor 2017 en 2018. Doordecentralisatie van de
huisvestingmiddelen is voor de planperiode niet te verwachten.
De negatieve exploitatiesaldi in 2016 en 2017 zijn het gevolg van onttrekkingen aan de in 2015
gevormde bestemmingsreserves ICT, inventaris en bapo.
De algemene reserve van VO Haaglanden blijft in de planperiode stabiel rond de 11 miljoen euro. De
voorziene rentabiliteit blijft rond de 0%. Ook in de omvang van de voorzieningen en
bestemmingsreserves zijn slechts beperkte wijzigingen gedurende de planperiode.

3. Financieringsstructuur
De meerjarenbegroting 2016-2018 van VO Haaglanden is structureel sluitend. Door een stringent
financieel beleid zijn de financiële kengetallen positief. In de periode tot 2018 geven die het volgende
beeld:

Financiële kengetallen
VO Haaglanden
Solvabiliteit (EV/TV)
Solvabiliteit 2 (EV+VZ)/TV
Liquiditeit (VA/VP)
Rentabiliteit (resultaat/TB)
Weerstandsvermogen (EV/TB)
Financiële buffer (alg.res./TB)

Verslagjaar 2015
50%
64%
1,12
0,5%
16,1%
9,5%

Prognose
2016
2017

2018

Normen
Inspectie

51%
66%
1,21
0,1%
15,5%
10,0%

50%
67%
1,39
0,5%
15,4%
9,6%

>30%
>30%
≥0,75
3 jaar >0

50%
66%
1,22
-0,4%
15,3%
9,5%

>0%

Het weerstandsvermogen van VO Haaglanden is stabiel gedurende de planperiode. De financiële
buffer blijft in de planperiode rond de gewenste 10%. Het weerstandsvermogen is gebaseerd op de
verschillende risicoprofielen van de scholen. De financiële buffer wordt gebruikt om incidentele
tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Ook de noodzakelijke voorfinanciering bij groei van het
aantal leerlingen moet incidenteel uit reserves worden afgedekt. De voorzieningen nemen in de
periode tot 2017 af. Dit is het gevolg van onttrekkingen aan de voorzieningen onderhoud ten
behoeve van renovaties aan schoolgebouwen. Ook de dotaties aan de voorzieningen nemen af
doordat veel schoolgebouwen kwalitatief versterkt dan wel vervangen zijn of worden door
nieuwbouw. De rentabiliteit neemt daardoor toe.
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4. Risicobeheersing VO Haaglanden
Rapportage beschrijving van de belangrijke risico’s en onzekerheden
In de code goed onderwijsbestuur voor het voortgezet onderwijs1 is in artikel 20 vastgelegd dat de
instelling onderzoekt welke onzekere factoren het realiseren van haar doelstellingen in de weg
kunnen staan.
Een goed risicobeheerssysteem houdt in dat binnen de organisatie continu en systematisch bezien
wordt welke risico’s gelopen worden, met als doel de gevolgen ervan te verminderen en de kans
erop te verkleinen. Een veel gebruikte analysemethode zoals die ook door het Nederlands
Adviesbureau Risicomanagement (NAR) is ontwikkeld en die door de VO-raad in samenwerking met
de NAR ook is opgenomen in het Handboek Risicomanagement2 is de relatieve analyse waarbij
risico’s onderling worden gerangschikt via een risicoscore. De risicoscore wordt bepaald door kansen
en gevolgen in klassen in te delen en deze met elkaar te vermenigvuldigen. Ook de gemeenten in
Nederland hanteren deze systematiek om te beoordelen of de weerstandscapaciteit voldoende is
voor het opvangen van de financiële risico’s.

Voor de beoordeling van de kans worden 5 klassen met de volgende referentiebeelden gebruikt:

Klasse
1
2
3
4
5

Percentage
10%
30%
50%
70%
90%

referentiebeeld
< of 1x per 10 jaar
1x per 5-10 jaar
1x per 2-5 jaar
1x per 1-2 jaar
1 x per jaar of >

Een risico dat 1 keer per 1-2 jaar voorkomt, valt in klasse 4 en de kans dat het risico optreedt, is
ongeveer 70%. De referentiebeelden gelden als hulpmiddel en zullen niet in alle gevallen exact
aansluiten bij de werkelijkheid.

Voor de beoordeling van de kans dat een bepaald risico optreedt, kan men kijken naar:


Het verleden: heeft het risico zich al eerder voorgedaan?



De vertrouwdheid: hebben we de activiteiten al eerder gedaan?



De omstandigheden: onder welke condities treedt het op?



De frequentie: hoe vaak kan het voorkomen?



De risicogevoeligheid in de tijd: is er sprake van een stijging of een daling?

Voor de financiële gevolgen worden ook 5 klassen onderscheiden. Voor VO Haaglanden hebben we
de volgende klasse-indeling gemaakt:
1
2

Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet onderwijs, 4 juni 2015
Handboek Risicomanagement VO-raad/NAR, 3 oktober 2013
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Klasse
5
4
3
2
1

Financieel gevolg
5 mln. < x > 10 mln.
1 mln. < x > 5 mln.
0,5 mln. < x > 1 mln.
0,1 mln. < x > 0,5 mln.
X < 0,1 mln.

Een structureel risico doet zich eenmalig voor, maar heeft een meermalig effect op de organisatie.
Niet alleen als het risico zich voordoet, maar ook in de jaren erna heeft de organisatie last van het
gevolg. Een voorbeeld hiervan is het wegvallen van een bepaalde inkomstenbron. Om structurele
risico’s te kunnen vergelijken met incidentele risico’s dienen structurele risico’s incidenteel gemaakt
te worden. Dat kan door het gevolg met 2,5 te vermenigvuldigen. Dit omdat het structurele effect bij
de meeste organisaties na 2,5 jaar in de begroting kan worden verwerkt.
In deze notitie wordt ingegaan op 11 risico’s voor VO Haaglanden met een mogelijk financieel gevolg.
Per risico wordt aangegeven de kans dat het optreedt, het mogelijke financiële gevolg en de
mogelijkheden voor VO Haaglanden om het risico te voorkomen dan wel te beperken. Een dergelijke
analyse wordt binnen VO Haaglanden periodiek uitgevoerd.

1. Instabiele bekostiging rijksoverheid
De stabiliteit van de rijksbekostiging is voor het voortgezet onderwijs een knelpunt. Ook de
Algemene Rekenkamer heeft daar in zijn onderzoek3 op gewezen. Soms is er aan het eind van het
jaar plotseling incidenteel extra geld beschikbaar. Vaak worden op korte termijn bezuinigingen
doorgevoerd of wisselen de politieke prioriteiten met financiële gevolgen voor de
onderwijsinstellingen. Een voorbeeld van dat laatste zijn de leerplusmiddelen. Door het schrappen
van postcodes voor de leerplusmiddelen in het overzicht van de armoedecumulatiegebieden is de
bekostiging van het Segbroek College met bijna € 1 mln. gedaald.

Instabiliteit rijksbekostiging
Risicobeperking

VO Haaglanden werkt met
meerjarenbegrotingen om een zo goed
mogelijke inschatting te maken van baten
en lasten van de scholen. Via
managementrapportages wordt de
uitvoering maandelijks gemonitord.

Kans

Klasse 3, 50%

Financieel gevolg
(incidenteel/structureel)

Klasse 4, 1 mln. – 5 mln. euro

3

Rapport Algemene Rekenkamer, Bekostiging voortgezet onderwijs, 30 juni 2014
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2. Passend onderwijs
Met ingang van 2014 is het Passend Onderwijs ingevoerd. Zoveel mogelijk leerlingen moeten een
plek kunnen krijgen in het reguliere onderwijs. Om dat mogelijk te maken zijn er
samenwerkingsverbanden ingericht. VO Haaglanden is aangesloten bij het Samenwerkingsverband
Zuid-Holland-West. De gezamenlijke schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de opvang en de
financiering van zorgleerlingen. Ook de financiering van het LWOO- en PRO-onderwijs gaat via het
Samenwerkingsverband lopen. Eventuele financiële tekorten binnen het Samenwerkingsverband
moeten door de schoolbesturen worden opgevangen.

Passend Onderwijs
Risicobeperking

De scholen van VO Haaglanden zijn nauw
betrokken bij het samenwerkingsverband via
deelname aan directiekringen en
plaatsingstafels. VO Haaglanden is tevens
vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur
(DB) van het Samenwerkingsverband.

Kans

Klasse 2, 30%

Financieel gevolg (incidenteel/structureel)

Klasse 5, 5 mln. – 10 mln. euro

3. Aanbestedingstrajecten
Binnen VO Haaglanden vinden jaarlijks velerlei aanbestedingstrajecten plaats. Dat loopt van
aanbestedingen voor nieuwbouwprojecten van vele miljoenen euro’s tot aanbestedingen van papier
of busreizen. Er zijn aanbestedingstrajecten die worden uitgevoerd of begeleid door de afdeling
huisvesting van het bestuursbureau, er zijn ook kleinere aanbestedingen die eigenstandig door de
scholen zelf worden uitgevoerd.
De regelgeving voor aanbestedingen is vastgelegd in specifieke wetgeving. Het overtreden van de
regels kan leiden tot extra kosten door vertragingen in de uitvoering, het niet verkrijgen van een
goedkeurende accountantsverklaring dan wel bekostigingssancties van OCW.

70

Aanbestedingstrajecten
Risicobeperking

Door de afdeling huisvesting worden de
aanbestedingstrajecten van de scholen
permanent gemonitord. Scholen worden
uitgenodigd de expertise van de afdeling
huisvesting te gebruiken. Bij grotere
aanbestedingstrajecten wordt door VO
Haaglanden specifieke juridische
ondersteuning ingeschakeld.

Kans

Klasse 2, 30%

Financieel gevolg (incidenteel)

Klasse 3, 0,5 mln. – 1 mln. euro

4. Imagoschade
Incidenten binnen scholen kunnen leiden tot imagoschade met grote financiële consequenties.
Negatieve publiciteit in lokale of landelijke media (kranten/radio/tv) heeft rechtstreeks effect op
aanmeldingscijfers en op de werving van personeel. Het effect hiervan kan jaren voortduren.

Imagoschade
Risicobeperking

Incidenten zijn nooit helemaal te voorkomen.
De risicobeperking vindt plaats door een
adequate reactie van de schoolleiding en het
bestuur. Samenwerking tussen schoolleiding
en bestuur is hierin essentieel.

Kans

Klasse 3, 50%

Financieel gevolg (incidenteel/structureel)

Klasse 4, 1 mln. – 5 mln. euro

5. Concurrentie in de Haagse regio
In de Haagse regio is een grote concurrentie tussen scholen. Er is concurrentie tussen de scholen van
VO Haaglanden en er is concurrentie met de scholen van andere onderwijsbesturen. Dat is een
impuls voor kwaliteit en onderwijsvernieuwing. Het brengt echter ook onzekerheid met zich mee ten
aanzien van leerlingenstromen.
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Concurrentie in de Haagse regio
Risicobeperking

Goede onderwijskwaliteit en
onderwijsinnovaties zorgen voor een zo sterk
mogelijke concurrentiepositie van de scholen
van VO Haaglanden. In het overleg tussen
bestuur en schoolleiding is dit een
voortdurend aandachtspunt.

Kans

Klasse 4, 70%

Financieel gevolg (incidenteel/structureel)

Klasse 4, 1 mln. – 5 mln. euro

6. Arbeidsconflicten
VO Haaglanden heeft ca. 1.300 personeelsleden. Arbeidsconflicten zijn niet altijd te vermijden. In
voorkomende gevallen heeft dat financiële gevolgen.
Arbeidsconflicten
Risicobeperking

Functionerings- en beoordelingsgesprekken
maken onderdeel uit van het personeelsbeleid
van de scholen. Op basis daarvan worden
eventueel verbetertrajecten ingezet.

Kans

Klasse 5, 90%

Financieel gevolg (incidenteel)

Klasse 2, 0,1 mln. – 0,5 mln. euro

7. Risico’s bouwprojecten/voorfinanciering
De financiering van nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties vindt plaats vanuit
gemeentelijke middelen. VO Haaglanden is echter wel zelf de bouwheer en de juridisch eigenaar van
de gebouwen. Dat betekent dat ook de risico’s bij VO Haaglanden liggen. Daarbij kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan ontoereikende bekostiging door onvoorziene omstandigheden tijdens de bouw,
faillissementen van aannemers of budgetoverschrijdingen.
Veelvuldig moet door VO Haaglanden bovendien worden voorgefinancierd. Er worden dan door VO
Haaglanden reeds verplichtingen aangegaan en er wordt met bouwactiviteiten gestart vooruitlopend
op de uiteindelijke financiering door de gemeente.
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Risico’s bouwprojecten/Voorfinanciering
Risicobeperking

In de meerjarenbegroting wordt gereserveerd
voor bouwprojecten. Daarbij wordt altijd
uitgegaan van een post onvoorzien. Binnen
VO Haaglanden wordt daarnaast een stringent
budgetbeheer uitgevoerd. Ten aanzien van
voorfinanciering wordt vooraf ambtelijk
commitment (informele ambtelijke
instemming) verkregen.

Kans

Klasse 3, 50%

Financieel gevolg (incidenteel)

Klasse 5, 5 mln. – 10 mln. euro

8. Fraude
De financiële administratie van de scholen wordt geconsolideerd in de administratie van de stichting.
De totale begroting van de stichting VO Haaglanden is ca 100 miljoen euro. Ca 80% daarvan zijn
personeelsuitgaven zoals salarissen. Het salarissysteem is gecentraliseerd via het bestuursbureau.
Voor de overige 20% worden verplichtingen aangegaan via het bestuursbureau of de individuele
scholen.

Fraude
Risicobeperking

De administratieve organisatie (AO) is
beschreven en wordt jaarlijks getoetst op de
uitvoering door de accountant.
Crediteurenrekeningen kunnen niet door
scholen zelf worden aangemaakt maar door
het bestuursbureau. Derde-rekeningen
(steunstichtingen/oudergelden) worden
binnen de administratie van VO Haaglanden
gebracht.

Kans

Klasse 1, 10%

Financieel gevolg (incidenteel)

Klasse 3, 0,5 mln. – 1,0 mln. euro
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9. Aansprakelijkstellingen
Het onderwijs ontkomt niet aan de juridisering van de samenleving. Ook VO Haaglanden wordt
aansprakelijk gesteld door ouders, personeelsleden of derden. Dat kan gaan over vermeende slechte
onderwijskwaliteit, ongevallen, werkomstandigheden, opdrachtverstrekkingen e.d.

Aansprakelijkstellingen
Risicobeperking

VO Haaglanden heeft een
aansprakelijkheidsverzekering via AON
verzekeringen.

Kans

Klasse 4, 70%

Financieel gevolg (incidenteel)

Klasse 1, < 0,1 mln. euro

10. Treasury
De beleggingen van VO Haaglanden vinden plaats in vastrentende waarden overeenkomstig de
wettelijke voorschriften voor publieke instellingen. Het debiteurenrisico (terugbetaling op
einddatum) is uiterst beperkt maar kan niet geheel worden uitgesloten.
Treasury
Risicobeperking

Decentrale overheden en
onderwijsinstellingen dienen zich te houden
aan de Wet fido/Ruddo respectievelijk de
Regeling Beleggen en Belenen. Beide
regelingen stellen dezelfde eisen aan de
manier waarop geld hoort te worden
weggezet. Op basis hiervan heeft VO
Haaglanden een Treasury Statuut opgesteld.
De accountant toetst dit.

Kans

Klasse 1, 10%

Financieel gevolg (incidenteel)

Klasse 5, 5 mln.- 10 mln. euro

74

11. ICT
Voor de financiële, personeels- en huisvestingsadministratie wordt gebruik gemaakt van digitale
systemen. Deze systemen zijn kwetsbaar voor storingen en virussen, maar ook voor brand- en
waterschade.
ICT
Risicobeperking

Dagelijks worden daarvan backups gemaakt.
Voor de servers van VO Haaglanden wordt
bovendien gebruik gemaakt van een
uitwijkcentrum. Tot medio 2016 worden elke
dag de backups van VO Haaglanden tevens
opgeslagen op het uitwijkcentrum in de
vestiging aan de Hooftskade van de Johan de
Witt Scholengroep. Vanaf 2016 wordt de
risicobeperking nog verder versterkt door
cloudoplossingen en gebruik te maken van
centrale servervoorzieningen in Rotterdam.
Vanaf 2016 zal binnen VO Haaglanden ook het
informatieveiligheidsbeleid worden versterkt
door centrale kaderstelling vanuit het
bestuursbureau.

Kans

Klasse 2, 30%

Financieel gevolg (incidenteel)

Klasse 4, 1 mln.- 5 mln. euro
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Risicokaart
Voor VO Haaglanden ziet de risicokaart er dan zo uit:
Risicokaart VO Haaglanden 2015
Financieel
5 mln < x > 10 mln

Netto
1

1 mln < x > 5 mln
0,5 mln < x > 1 mln

1

1

1

1

2

1

1

0,1 mln < x > 0,5 mln

1

x < 0,1 mln

1

Geen financiële gevolgen
Kans

10%

30%

50%

70%

90%

Op basis van deze risicokaart kan worden bepaald hoeveel geld nodig is om alle risico’s te kunnen
financieren. Voor VO Haaglanden komt dat uit op € 19,9 mln.4. Niet alle risico’s zullen zich echter
voordoen en ook niet in hun maximale omvang. Reserveren van dit maximale bedrag is dus niet
noodzakelijk. Via een statistische risicosimulatie5 kan bepaald worden welk bedrag beschikbaar moet
zijn om met 90% waarschijnlijkheid te kunnen stellen dat de geïnventariseerde risico’s kunnen
worden afgedekt. Op basis van een dergelijke systematiek kan geconcludeerd worden dat voor VO
Haaglanden een buffer van € 9,5 mln. voldoende is.
De financiële buffer (algemene reserve) van VO Haaglanden bedraagt per ultimo 2015 € 10,8 mln. De
ratio weerstandsvermogen komt voor VO Haaglanden daarmee dan uit op 1,1 (10,8/9,5).
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen kan onderstaande
waarderingstabel (classificatie van de NAR6) worden gehanteerd:
Waarderingscijfer
A
B
C
D
E
F

Ratio
>2
1,4 – 2
1 – 1,4
0,8 – 1
0,6 – 0,8
< 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

De financiële buffer van VO Haaglanden is derhalve voldoende om de risico’s te kunnen opvangen.

4

Het bedrag van het maximale risico is berekend door voor elk risico het maximale geldbedrag te
vermenigvuldigen met de betreffende kans dat het risico zich voordoet.
5
Simulatiemodel waarbij een veelheid aan gebeurtenissen gesimuleerd wordt. Een veelgebruikte methode
daarbij is dat een financiële reserve nodig is waarbij met 90% zekerheid kan worden gesteld dat de risico’s
kunnen worden afgedekt. Een dergelijke methode (de Monte Carlo Methode) wordt beschreven in het
Handboek Risicomanagement VO Raad/NAR, 3 oktober 2013.
6
Deze meest gebruikte kwantitatieve waarderingsmethode is ontwikkeld door de NAR in samenwerking met
de Universiteit Twente.
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De risicoanalyse wordt jaarlijks geactualiseerd. De risicoanalyse wordt ondersteund door een risicoevaluatie per school. Op basis van die risico-evaluatie per school wordt per school een buffer
aangehouden van 10% (laag risico) of 15% (gemiddeld of hoog risico). De betreffende risicobuffers
van de scholen maken onderdeel uit van de hierboven beschreven financiële buffer van VO
Haaglanden.

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne Risicobeheersings- en
Controlesysteem
Binnen VO Haaglanden is een belangrijk onderdeel van de planning- en controlecyclus het periodieke
managementgesprek met rectoren en directeuren. Als basis van dit managementgesprek wordt de
zogenaamde ‘Pasfoto’ gebruikt. De pasfoto is een set van relevante kengetallen over de betreffende
school. Het betreft kengetallen over o.a. de kwaliteit van het onderwijs, de financiële positie, de
personeelsopbouw, het ziekteverzuim, de uitslagen van de tevredenheidsenquêtes onder personeel,
leerlingen en ouders, de aantallen voortijdig schoolverlaters, de aantallen schorsingen en
verwijderingen en de eventuele klachten. Met schoolleiders worden in het managementgesprek
afspraken gemaakt over eventuele aanpassingen en verbeteringen binnen de schoolorganisatie.
Periodiek worden deze vervolgens geëvalueerd.
Centraal in het interne risicobeheersings- en controlesysteem is de gehanteerde transparantie
binnen de organisatie. Van alle scholen worden o.a. pasfoto’s, begrotingen, opbrengstenoordelen
Inspectie en uitkomsten tevredenheidsenquêtes intern gedeeld binnen het Rectoren/Directeurenoverleg, de GMR en de RvT. Er is ook o.a. via ‘Good Practice’-bijeenkomsten de gelegenheid te
reflecteren op de diverse resultaten van de individuele scholen. Hierdoor leren schoolleiders van
elkaar en zijn diverse succeservaringen van specifieke scholen doorgevoerd op andere scholen van
VO Haaglanden.
Binnen VO Haaglanden wordt groot belang gehecht aan medezeggenschap van personeel, leerlingen
en ouders. Er is veelvuldig formeel en informeel overleg met de GMR. Ook leden van de Raad van
toezicht zijn daarbij aanwezig.
De voorzitter van de Raad van toezicht is ook vaste deelnemer aan het jaarlijkse bestuursgesprek van
de Onderwijsinspectie met het College van bestuur.
Het hier besproken risicobeheersingssysteem heeft opgeleverd dat inzichtelijk werd dat de tweede
managementlaag binnen de scholen te veel buiten beeld bleef. Dat heeft tot een bijstelling geleid via
de invoering van het zogenaamd Concordiaberaad. Via het Concordiaberaad worden bijeenkomsten
gehouden met conrectoren en directieleden van de verschillende scholen. Behalve het College van
bestuur zijn ook leden van de Raad van toezicht daarbij aanwezig.
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Emma van de Velde,
Maris College
Ik voelde me hier
meteen prettig en
de vakken die ik hier
op het Technasium
kan volgen, vormen
een mooie basis voor
mijn studierichting
Wetenschappen.
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Treasury statuut Stichting VO Haaglanden
1. Inleiding
Treasury is het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de
financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden
risico's.
In dit treasury statuut wordt het treasury beleid uiteengezet en wordt een beschrijving gegeven van
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasury functie.
Het treasury statuut heeft tot doel sturing te geven aan de treasury functie en risico's te beperken.

2. Uitgangspunten en doelstellingen
2.1. Uitgangspunten


Het treasury beleid van de Stichting VO Haaglanden vindt plaats binnen de kaders van de
"Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek" van de
Minister van OCW d.d. 13 juli 2001, nr. FVE 2001/57965N zoals gepubliceerd in Uitleg Gele
Katern 18a d.d. 25 juli 2001.



Bij het aantrekken respectievelijk uitzetten van alle benodigde respectievelijk overtollige
middelen wordt gehandeld overeenkomstig de in deze regeling gestelde verplichtingen.



Ten aanzien van het beleggen van tijdelijk overtollige liquiditeiten schrijft de regeling voor,
dat deze risicomijdend belegd moeten worden op een wijze die zo veel mogelijk garandeert
dat de hoofdsom intact blijft.

Bij onderstaande richtlijnen en limieten t.a.v. beleggingen worden hiertoe criteria genoemd die
overgenomen zijn van de boven aangehaalde OCW-regeling.

2.2. Doelstellingen
De algemene doelstellingen van het treasury beleid zijn:


Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen
acceptabele condities (beschikbaarheid)



Het minimaliseren van de kosten van leningen (kosten minimalisatie)



Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen de kaders
van dit treasury statuut (rente maximalisatie)



Het beheersen en bewaken van financiële risico's die aan de financiële posities en
geldstromen van de instelling zijn verbonden (risico minimalisatie)

3. Richtlijnen en limieten
3.1. Risico uitgangspunten
Het treasury beleid is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van het debiteurenrisico, het
renterisico en het interne liquiditeitsrisico.

78

Het debiteurenrisico is de kans dat belegde middelen niet worden terugontvangen van debiteuren.
Dit risico wordt beperkt door te beleggen bij marktpartijen die voldoen aan de in de eerder
genoemde regeling "Beleggen en belenen" vermelde voorwaarden. Zie hieronder bij artikel 3.3.
Het renterisico is het risico verbonden aan de veranderingen in de rentestructuur. Enerzijds bestaat
dit uit het risico dat bij teveel uitgezette respectievelijk opgenomen leningen nadeel wordt
ondervonden van een rentestijging respectievelijk rentedaling. Anderzijds bestaat dit uit het risico
dat bij teveel langlopend uitgezette respectievelijk opgenomen leningen niet kan worden
geprofiteerd van een rentestijging respectievelijk rentedaling.
Het renterisico dient te worden afgedekt door het opbouwen van een evenwichtige
beleggingsportefeuille in relatie tot de geldende rentestructuur en de verwachtingen ten aanzien van
de renteontwikkeling.
Het interne liquiditeitsrisico is de kans dat opbrengsten worden gemist dan wel kosten worden
gemaakt door wijzigingen in de geprognosticeerde financieringsbehoefte en investeringsplannen.
Met name de interne informatieverstrekking en de planning van projecten in de investeringssfeer
spelen hierbij een belangrijke rol. Goede interne afspraken en een regelmatige actualisatie van de
prognoses van de financieringsbehoefte zullen het liquiditeitsrisico beperken.
3.2. Richtlijnen en limieten t.a.v. financiering
Het aantrekken van alle voor de instelling benodigde middelen dient plaats te vinden op basis van
een actuele prognose van de financieringsbehoefte en een actuele rentevisie.
Bij het aantrekken van langlopende geldleningen worden offertes gevraagd bij minimaal 3 partijen.
3.3. Richtlijnen en limieten t.a.v. beleggingen
Bij het uitzetten van overtollige gelden mogen transacties worden afgesloten met de volgende
geldnemers:


Financiële instellingen of door financiële instellingen uitgegeven papier met minimaal een Arating, afgegeven door tenminste één erkende rating agency



Rechtspersonen voor wier papier een solvabiliteitsratio van 0% geldt



Financiële instellingen, met een kredietwaardigheid vergelijkbaar met het gestelde onder het
eerste punt, voor zover vastgelegd en onderbouwd door de instelling.

De effecten van de post Financiële vaste activa (1.3.6) zijn belegd in de vorm van een garantiefonds
van € 10 mln. conform de regeling “Beleggen en belenen” van het ministerie van OCW.
Het aangetrokken langlopend krediet ad € 2,7 mln. voldoet aan de regeling “Beleggen en belenen”
van het ministerie van OCW. Zie pagina 89 van de jaarrekening.
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Jaarrekening
Grondslagen
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de wettelijke voorschriften inzake de jaarrekening van het
Burgerlijk Wetboek, titel 9 van boek 2 en de richtlijnen jaarverslaglegging toegepast.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De kostprijs van een
materieel vast actief bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om het
actief op zijn plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De lineaire
afschrijvingen vinden plaats op basis van de verwachte economische levensduur en de eventuele
restwaarde.
Voor de materiële vaste activa worden vijf categorieën met bijbehorende afschrijvingstermijnen
gehanteerd, te weten:
gebouwen
30 jaar
verbouwingen
20 jaar
ICT
5 jaar
installaties
20 jaar
inventaris
10 jaar
Op grond wordt niet afgeschreven.
De activeringsgrens is bepaald op € 10.000 per stuk. De inrichting van één complex of grote ruimte,
het in één keer aanschaffen van een omvangrijke kwantiteit aan investeringsgoederen en nieuw- of
aanbouw van een pand worden als één stuk aangemerkt en om die reden geactiveerd. Panden
worden alleen geactiveerd voor zover het economisch eigendom bij VO Haaglanden rust. In de regel
ligt het economisch eigendom van de panden bij de gemeente Den Haag.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde.
Effecten
Effecten zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde.
Liquide middelen
Liquide middelen worden tegen nominale waarde gewaardeerd en omvatten kasmiddelen en
tegoeden op bank- en girorekeningen. De tijdelijk vastgelegde geldmiddelen (deposito's en
spaarrekeningen) met een looptijd korter dan een jaar, worden beschouwd als liquide middelen.
Vastgelegde middelen langer dan een jaar, worden verantwoord onder de financiële vaste activa.
Vorderingen
Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde, onder aftrek van een eventuele noodzakelijk
geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Voorzieningen
Deze zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd: onttrekking direct van de voorzieningen. Vrijval
en dotaties lopen via de exploitatie.
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Onderhoudsvoorziening
Een kosten-egalisatievoorziening wordt bovenschools planmatig gevormd voor kosten van groot
onderhoud aan onroerende zaken die een onregelmatig verloop hebben over de jaren. Onder groot
onderhoud is begrepen het instandhouden van gebouwen en installaties die de waarde van het
gebouw, inventaris en /of terrein niet beïnvloeden. De voorziening wordt bepaald op basis van het
meerjaren onderhoudsplan. De werkelijke uitgaven voor onderhoud van onroerende zaken wordt
ten laste van de voorziening gebracht.
Voorziening personeel
Deze wordt gevormd voor spaarverlof en jubilea uitgaven. Hierin wordt gerekend met de in de cao
van VO Haaglanden hiervoor opgenomen bedragen en vereisten. De kosten worden ten laste van de
voorziening gebracht, de dotaties ten laste van de exploitatie.
Schulden
Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.
Bepaling van het exploitatiesaldo
Het exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. De baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het uitgangspunt bij baten is
het realisatieprincipe en bij lasten het voorzichtigheidsprincipe. Als boekjaar wordt een kalenderjaar
gehanteerd.
Consolidatie
De balans en de exploitatierekening van de Stichting VO Haaglanden en de Stichting BMO VO
Haaglanden zijn geconsolideerd. De Stichting VO Haaglanden kan direct dan wel indirect beslissende
zeggenschap uitoefenen op Stichting BMO VO Haaglanden. Daarom is de Stichting BMO VO
Haaglanden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting VO Haaglanden.
Kasstroomoverzicht
Dit overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Interne boekingen
Om de interne beheersing zo optimaal mogelijk te hebben worden de baten en lasten tussen de
scholen en het managementbureau verdeeld. In 2015 zijn de interne baten en lasten gesaldeerd
gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening om een juist beeld te krijgen.
Valuta
De bedragen zijn opgenomen in hele euro’s tenzij anders vermeld.
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Algemeen
01-01-2015 t/m 31-12-2015
Algemene informatie
Informatie over de rechtspersoon
Bevoegd gezag nummer
Statutaire naam
Juridische vorm
KvK nummer
Webadres
Sector
Statutair adres
Straatnaam
Huisnummer
Huisnummer toevoeging
Postcode
Vestigingsplaats
Correspondentie adres
Postbusnummer
Postcode
Plaats
Informatie over de rapportage
Begindatum rapportageperiode
Einddatum rapportageperiode
Contactpersoon voor deze rapportage
Naam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens accountant
Naam van het accountantskantoor
Naam van de accountant

41360
Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden
Stichting
27253825
www.vohaaglanden.nl
Voortgezet Onderwijs
De Ruijterstraat
36
-D
2518 AS
Den Haag
85695
2508 CJ
Den Haag
1 januari 2015
31 december 2015
M.J.C. (Miriam) de Mari
Controller en hoofd Personeel, Financiën en ICT
070 4262620
mjcdemari@vohaaglanden.nl
Gemeentelijke Accountantsdienst Den Haag
drs. G.L. (Guido) Vleugels RE RA

Samenstelling College van bestuur en Raad van toezicht op balansdatum
College van bestuur:
voorzitter
A.S.M. (Arno) Peters
lid
drs. P.H. (Peter) van Laarhoven
Raad van toezicht:
voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid

mr. A.H. (Bert) van Delden
mr. K.M. (Karel) Braun
drs. J.T. (Joris) den Bruinen
drs. L.E.J. (Louise) Engering
A.A. (Ageeth) van den Heuvel
F.E. (Frits) Nieboer
drs. M.H.W. (Michel) Rovers
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Ugur Kaya, Van Vredenburch College
Van vrienden hoorde ik veel positieve berichten
over deze school wat me nieuwsgierig maakte.
De doorslag gaf het uitgebreide aanbod aan
vakken waaronder autotechniek.
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Balans
31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

Materiële vaste activa

13.085.400

12.724.000

Financiële vaste activa

11.029.800

10.617.900

24.115.200

23.341.900

6.222.800

4.169.000

Liquide middelen

6.359.100

8.554.800

Vlottende activa, totaal

12.581.900

12.723.800

36.697.100

36.065.700

Groepsvermogen

18.359.100

17.803.700

Eigen vermogen, totaal

18.359.100

17.803.700

Voorzieningen

4.954.500

5.453.500

Langlopende schulden

2.180.000

2.340.000

Kortlopende schulden

11.203.500

10.468.500

36.697.100

36.065.700

Activa

Vaste activa
Immateriële vaste activa

Vaste activa, totaal

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten

Activa, totaal

Passiva

Eigen vermogen
Aandeel van derden

Passiva, totaal
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Staat van baten en lasten
2015
EUR
Realisatie

2015
EUR
Begroting

2014
EUR
Realisatie

99.474.900

98.550.000

93.297.500

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

7.090.400

6.760.000

2.254.200

Overige baten

6.778.800

5.350.000

5.426.800

113.344.100

110.660.000

100.978.500

82.026.800

81.330.000

78.640.000

935.300

1.120.000

904.200

Huisvestingslasten

16.378.800

14.980.000

10.646.900

Overige lasten

13.780.900

13.630.000

13.541.800

113.121.800

111.060.000

103.732.900

222.300

-400.000

-2.754.400

Financiële baten en lasten

333.100

500.000

375.400

Resultaat

555.400

100.000

-2.379.000

555.400

100.000

-2.379.000

555.400

100.000

-2.379.000

555.400

100.000

-2.379.000

Baten

Rijksbijdragen

Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering

Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat

De toelichting op de begroting 2015 ten opzichte van de realisatie treft u op de volgende pagina aan.
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Staat van baten en lasten
Toelichting op de begroting
De begroting wordt gemaakt op basis van het voorzichtigheidsbeginsel: alleen die baten worden opgenomen in de
begroting die redelijk zeker zijn. De overige baten, huisvestingslasten en overige lasten in 2015 zijn intercompany
gesaldeerd gepresenteerd in de geconsolideerde jaarrekening om een juist beeld te krijgen.
Verklaring resultaat:
Het resultaat komt uit op € 555.400 positief. Dat is € 455.400 positiever dan begroot. Dit is grotendeels te verklaren
door de vrijval van de voorziening groot onderhoud en de gerealiseerde afschrijvingslasten zijn lager dan begroot.
Verklaring grootste verschillen per baten/lastenpost:
● De rijksbijdragen zijn € 0,9 mln. hoger dan begroot doordat de personele lumpsum is verhoogd in verband met de
loonruimte overeenkomst publieke sector 2015-2016, bekend gemaakt op 10 juli 2015.
● De overige baten zijn € 1,4 mln. hoger dan begroot, dit is als volgt te verklaren. Er zijn twee voorzieningen
vrijgevallen, de voorziening groot onderhoud van Haags Montessori Lyceum (€ 0,7 mln.) en de voorziening functiemix
(€ 0,1 mln.). Daarnaast zijn de volgende baten lager begroot, de bijdrage Samenwerkingsverband ZHW (€ 0,3 mln.) en
de bijdrage van de Stichting Brede Buurtschool (€ 0,3 mln.).
● In 2015 is de realisatie van de personele lasten € 0,7 mln. hoger dan begroot. Dit verschil is te verklaren doordat de
lonen zijn verhoogd in verband met de loonruimte overeenkomst publieke sector en de loonkosten die gemaakt zijn
voor de uitvoering van projecten van de Stichting Brede Buurtschool.
● In 2015 is de realisatie van de afschrijvingslasten € 0,2 mln. lager dan begroot. Dit verschil is te verklaren doordat nog
niet alle nieuwbouwprojecten en de daarbij horende inventaris in gebruik zijn genomen.
● De huisvestingslasten zijn € 1,4 mln. hoger dan begroot. Van dit verschil is € 1,1 mln. te verklaren doordat de dotatie
aan de voorziening groot onderhoud en de incidentele onderhoudskosten lager zijn begroot en € 0,3 mln. door hogere
uitgaven die gedeclareerd kunnen worden bij de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting.
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Kasstroomoverzicht
2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

222.300

-2.754.400

935.300

904.200

-499.000

583.800

Kasstromen uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor afschrijvingen
Aanpassingen voor waardeveranderingen
Toename (afname) van voorzieningen
Overige aanpassingen voor aansluiting van bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat, totaal

0
436.300

1.488.000

-2.005.800

-93.300

735.000

-112.900

-1.270.800

-206.200

-612.200

-1.472.600

Ontvangen interest

457.800

546.600

Betaalde interest

172.700

171.200

-327.100

-1.097.200

1.296.700

430.500

411.900

411.900

-1.708.600

-842.400

Aflossing langlopende schulden

160.000

160.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-160.000

-160.000

-2.195.700

-2.099.600

Veranderingen in werkkapitaal
Afname (toename) van kortlopende vorderingen
Afname (toename) van effecten
Toename (afname) van kortlopende schulden
Veranderingen in werkkapitaal, totaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Mutaties overige financiële vaste activa
Buitengewoon resultaat
Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Toename (afname) overige financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
Toename langlopende schulden

Overige balansmutaties
Toename (afname) van liquide middelen
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7.800

87

De toelichting op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, einde van de periode treft u aan op de volgende pagina.

5.528.500
1.880.700
3.647.800

92.500

268.900

11.126.800
1.697.000
9.429.800

521.800

413.500

4.914.200
1.358.900
3.555.300

16.663.100
3.577.700
13.085.400

361.400

935.300

1.296.700

15.366.400
2.642.400
12.724.000

Inventaris en Totaal materiële vaste
apparatuur
activa

614.300

7.800

7.800

7.800

Terreinen

682.400

10.444.400
1.283.500
9.160.900

Gebouwen

Materiële vaste activa, posten
Investeringen
De post investeringen gebouwen van € 0,7 mln. betreft de investeringen met betrekking tot de eigen bijdrage in de volgende nieuwbouwprojecten:
◦ Maris College, locatie Landréstraat;
◦ Rijswijks Lyceum, voorbereiding nieuwbouw gymzalen;
◦ Segbroek College, locatie Klaverstraat nieuwbouw gymzalen en uitbreiding gebouw.

Stand aan het eind van de periode
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, einde van de periode
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen, einde van de periode
Materiële vaste activa, einde van de periode

Verloop gedurende de periode
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Overige mutaties
Mutatie gedurende de periode

Stand aan het begin van de periode
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, begin van de periode
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen, begin van de periode
Materiële vaste activa, begin van de periode

Materiële vaste activa, posten

Materiële vaste activa, toelichting 31-12-2015

Materiële vaste activa

1.492.700

Rijswijks Lyceum, gebouw Karmozijnstraat

Rijswijks Lyceum, KWO project en ventilatie

1.591.500

2.792.000

Maris College, gymzaal Nolenslaan

Rijswijks Lyceum, gymzaal

1.267.100

13.800

146.500

1.600

1.103.700

625.800

6.200

1.202.600

208.700

10.452.200

Maris College, gebouw Nolenslaan

Maris College, gebouw Landrestraat

Maerlant Lyceum

JWS grond

JWS, gebouw Zusterstraat

JWS, gebouw Capadosestraat

Haags Montessori Lyceum, grond

Gymnasium Haganum

Einder aanpassing Schalkburgerstraat

Gebouwen en terreinen

01-01-2015

Materiële vaste activa, overzicht investeringen (verkrijgingsprijs)

Materiële vaste activa

1.591.500

72.000

1.492.700

2.792.000

1.267.100

624.200

146.500

1.600

1.103.700

625.800

6.200

1.202.600

208.700

11.134.600

31-12-2015

20 jaar

20 jaar

30 jaar

30 jaar

30 jaar

30 jaar

geen

30 jaar

30 jaar

geen

30 jaar

10 jaar

afschr.
termijn

16.300

Segbroek, vervoermiddel
88

32.200

Segbroek, inventaris Klaverstraat

Segbroek, ICT Klaverstraat

16.300

158.400

40.000

21.600

Segbroek, ICT Goudsbloemlaan

21.600

35.300

RijswijksLyceum, ICT

244.500

208.000

Rijswijks Lyceum, inventaris

1.461.800

2.800

328.800

39.100

263.300

465.100

197.300

68.500

175.400

393.300

1.295.100

158.300

5.528.500

163.600

1.461.800

2.800

328.800

173.600

465.100

197.300

160.000

393.300

1.295.100

158.300

4.914.200

31-12-2015

Maris, inv. Landrestraat

Maris, inv. Nolenslaan (gym- en lesgebouw)

Maris, ICT Nieuwe Duinweg

Maris, inv. Nieuwe Duinweg

Maris , inv. A. Duyckstraat

Marlant-Lyceum, inventaris

JWS, inventaris Zusterstraat

JWS, inventaris Hooftskade

JWS, ICT Glasblazerslaan

JWS, inventaris Glasblazerslaan

JWS, inventaris Capadosestraat

Gymnasium Haganum, inventaris

Einder, Schalkurgerstraat, inventaris

Inventaris en apparatuur

01-01-2015

5 jaar

10 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

10 jaar

4 jaar

10 jaar

4 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

4 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

10 jaar

afschr.
termijn

Aandelen

Deelnemingen in
groeps-maatschappijen

Nederlandse
staatsobligaties

Overige
deelnemingen

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Effecten

11.029.800

10.617.900
411.900

10.000.000

Overige
effecten

1.029.800

10.000.000

Overige
obligaties

617.900
411.900

Overige Totaal financiële vaste
vorderingen
activa

10.000.000

Effecten
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Overige vorderingen
De post overige vorderingen betreft de te vorderen rente over de garantiefondsen van € 10.000.000. De mutatie van € 411.900 betreft de te vorderen gegarandeerde rente 2015
over de € 10.000.000. Deze rente wordt in mei 2023 uitgekeerd.

Obligaties
Ultimo 2015 is de marktwaarde van de effecten € 12.810.258. De effecten zijn belegd in juli 2013 in twee garantiefondsen bij Oyens & Van Eeghen Beheer BV.

Langlopende effecten, posten
Financiële vaste activa, begin van de periode
Investeringen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en aflossingen
Waardeveranderingen
Financiële vaste activa, einde van de periode

Langlopende effecten, verloopoverzicht 31-12-2015

Financiële vaste activa, posten
Financiële vaste activa, begin van de periode
Investeringen en verstrekte leningen
Desinvesteringen en aflossingen
Waardeveranderingen
Aandeel in resultaat deelnemingen
Financiële vaste activa, einde van de periode

Financiële vaste activa, toelichting 31-12-2015

Financiële vaste activa

Vlottende activa

Vorderingen, toelichting
Debiteuren
OCW/EZ
Personeel
Overige vorderingen
Subtotaal vorderingen
Overlopende activa, toelichting
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Vooruitbetaalde kosten
Te ontvangen interest
Overige overlopende activa
Overlopende activa
Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen
Vorderingen, totaal
Liquide middelen, toelichting
Kasmiddelen
Tegoeden op bankrekeningen
Schatkistbankieren
Liquide middelen
Vlottende activa, totaal

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

190.600

413.400

4.671.200
4.861.800

1.800.600
2.214.000

44.700
757.400
48.000
510.900
1.361.000

283.500
101.100
1.570.400
1.955.000

6.222.800

4.169.000

71.500
6.287.600

53.900
8.500.900

6.359.100
12.581.900

8.554.800
12.723.800

Vorderingen, toelichting
Debiteuren
De post debiteuren betreft hoofdzakelijk vorderingen op derden. In 2015 is de realisatie afgenomen ten opzichte van
2014. De vordering op de ouders is gedaald in verband met de invoering van een nieuw incassosysteem.
Overige vorderingen
De post overige vorderingen van € 4,7 mln. betreft de vordering op de gemeente Den Haag, afdeling
Onderwijshuisvesting:
De Einder
€ 0,1 mln. betreft huur Badhuis en de Schalkburgerstraat;
Maris College, Nieuwe Duinweg
€ 0,3 mln. betreft revitalisatiekosten monument;
Maris College, Landréstraat
€ 1,0 mln. betreft sloop en nieuwbouw;
Segbroek College, Klaverstraat
€ 2,7 mln. betreft 1e fase;
Diverse schoolgebouwen
€ 0,6 mln. betreft asbestverwijdering.
Overlopende activa, toelichting
Belastingen en premies sociale verzekeringen
De post belastingen betreft de te vorderen BTW 4e kwartaal 2015.
Vooruitbetaalde kosten
De post vooruitbetaalde kosten van € 0,8 mln. betreft de IPAP (verzekering tegen de gevolgen van
arbeidsongeschiktheid), ROC Mondriaan; vooruitbetaalde vavokosten en firma Hol: vooruitbetaalde huur van De Einder.
Overige overlopende activa
De post overige overlopende activa van € 0,5 mln. betreft de ESF vergoeding De Einder, verzekeringsschade gemeente
Rijswijk, Samenwerkingsverband, gemeente Den Haag afdeling CVO: inhuizing Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
(AMV) Johan de Witt Scholengroep.
Liquide middelen, toelichting
In 2015 zijn de tegoeden op de bankrekeningen op balansdatum met € 2,2 mln. afgenomen ten opzichte van 2014. In
2015 zijn er huisvestingslasten betaald die in 2016 kunnen worden gedeclareerd bij de gemeente Den Haag, afdeling
Onderwijshuisvesting.
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6.200.200

6.200.200

Personele reserve
Reserve meerjarig onderhoud
Reserve ICT en inventaris

Totaal

421.800
242.800
653.800
1.318.400

Resultaat
verslagperiode

6.200.200
1.318.400
0
7.518.600

0

Overige mutaties
verslagperiode

17.803.700
555.400
0
18.359.100

Groepsvermogen

6.622.000
242.800
653.800
7.518.600

Eigen vermogen,
eind van de periode

Aandeel
van derden
17.803.700
555.400
0
18.359.100

Totaal eigen
vermogen
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Eigen vermogen, toelichting
Algemene reserve
De voorgenomen bestemming van de algemene reserve is als volgt:
op basis van de risicoanalyse van de scholen is het weerstandsvermogen vastgesteld. Hierbij zijn twee percentages tot stand gekomen: maximaal 10% voor de
scholen met een laag risico en maximaal 15% voor scholen met een gemiddeld risico, (zie bestuursverslag/ risicoanalyse financiële positie). In de bovengenoemde
buffers van 10% en 15% is 5% gereserveerd voor het sociaal fonds (zie bestuursverslag/algemene instellingsgegevens/het fonds VO Haaglanden). Een gemiddelde
buffer van 10% is toereikend.
Bestemmingsreserve publiek, toelichting
De bestemmingsreserve voor personele verplichtingen bestaat uit:
1. reserve bapo € 2,5 mln., volgens het addendum behorend bij de CAO VO Haaglanden is het uitstellen van bapo door de functiecategorie directie en Onderwijs
Ondersteunend Personeel mogelijk. De bestemmingreserve bapo is hiervoor opgebouwd;
2. fonds VO Haaglanden ad € 2,5 mln., zie toelichting bestuursverslag/fonds VO Haaglanden;
3. risico's met betrekking tot wachtgeld en andere personele verplichtingen ad € 1,6 mln.
De bestemmingsreserve voor meerjarig onderhoud is gevormd om de verplichtingen uit de planning voor meerjarigonderhoud jaarschijf 2015 uit te kunnen
voeren.
De bestemmingsreserve voor ICT en inventaris is gevormd door het Haags Montessori Lyceum in verband met de toekomstige uitgaven voor ICT.

Eigen vermogen,
begin van de periode

10.840.500

11.603.500
-763.000

Algemene reserve Bestemmings-reserve
publiek

Bestemmingsreserve publiek
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Eigen vermogen, posten
Eigen vermogen, begin van de periode
Resultaat verslagperiode
Overige mutaties verslagperiode
Eigen vermogen, einde van de periode

Eigen vermogen, toelichting 31-12-2015

Eigen vermogen

1.776.500

1.568.600
464.400
160.100
96.400
1.776.500

Personele
voorzieningen

3.884.900
1.109.500
1.162.600
653.800
3.178.000
600.000
2.578.000

Voorziening voor Voorziening voor groot
verlieslatende
onderhoud
contracten

Overige voorzieningen
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5.453.500
1.573.900
1.322.700
750.200
4.954.500
600.000
4.354.500

Totaal voorzieningen

Voorzieningen, toelichting
Personele voorzieningen
De specificatie en toelichting treft u aan op de volgende pagina.
Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor groot onderhoud is opgebouwd om het meerjarig onderhoudsplan (MOP) uit te kunnen voeren.
De dotatie in 2015 van € 1,1 mln. betreft de actualisatie van de voorziening onderhoud voor het gebouw van De Einder, Gymnasium Haganum,
Maerlant-Lyceum, Maris College en Segbroek College.
De onttrekking betreft de voorziening Maerlant-Lyceum voor de renovatie van de aula/kantine, Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch voor het opknappen van het gebouw
aan de Van Vredenburchweg en Segbroek College voor de renovatie van het gebouw aan de Klaverstraat.
De vrijval betreft de voorziening van het Haags Montessori Lyceum omdat de bouwactiviteiten niet worden uitgevoerd waarvoor de voorziening was gevormd.
De voorziening ultimo 2015 van € 3,2 mln. is bestemd voor de volgende projecten:
◦ De Einder, vernieuwing van de gevels;
◦ Gymnasium Haganum, vervangen kozijnen en plaatsen van isolatieglas in monumentale gevel;
◦ Maerlant-Lyceum, vervangen kozijnen en plaatsen van isolatieglas in monumentale gevel;
◦ Maris College, plaatsen van isolatieglas in monumentale gevel;
◦ Segbroek College, aanpassen terrein en vervangen kozijnen en plaatsen van isolatieglas in monumentale gevel.

Voorzieningen, posten
Voorzieningen, begin van de periode
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Voorzieningen, einde van de periode
Bedrag looptijd maximaal 1 jaar
Bedrag looptijd meer dan 1 jaar

Voorzieningen, toelichting 31-12-2015

Voorzieningen

Sociaal beleid,
reorganisatie en
rechtspositioneel
607.100
26.500
25.800
16.100
591.700
591.700

746.500

Eigen risico Jubileum-voorziening
WGA

758.300
114.600
115.900
10.500
746.500

Verlofsparen en
sabbatical leave

438.300

203.200
323.300
18.400
69.800
438.300

Overige personele
voorzieningen

1.776.500

1.568.600
464.400
160.100
96.400
1.776.500

Totaal personele
voorzieningen
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Personele voorzieningen, toelichting
Verlofsparen en sabbatical leave
De dotatie betreft de voorziening spaarverlof van BMO, Johan de Witt Scholengroep, Lyceum Ypenburg, Maris College, Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College en
Segbroek College.
Jubileumvoorziening
De voorziening jubilea is als volgt opgebouwd: per personeelslid berekend op basis van leeftijd, aantal dienstjaren, werktijdfactor schaal, aantal opbouwjaren en blijfkans.
Overige personele voorzieningen
Dit betreft de voorziening ten behoeve van de functiemix en het persoonsgebonden budget.
In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid is de voorziening persoonsgebonden budget gevormd voor medewerkers die hebben gekozen voor tijd. De dotatie 2015 betreft deze
voorziening.
De in 2014 gevormde voorziening functiemix is in 2015 vrijgevallen.

Voorzieningen, posten
Voorzieningen, begin van de periode
Dotaties
Onttrekkingen
Vrijval
Voorzieningen, einde van de periode
Bedrag looptijd maximaal 1 jaar
Bedrag looptijd meer dan 1 jaar

Uitsplitsing personele voorzieningen,
verloopoverzicht 31-12-2015

Personele voorzieningen, specificatie

2.340.000
160.000
2.180.000
2.180.000
800.000
1.380.000
6,50%

160.000
2.180.000
2.180.000

Totaal langlopende
schulden

2.340.000

Overige schulden

2.340.000

Schulden aan FIN

2.340.000

Schulden aan Schulden aan OCW/EZ
kredietinstellingen
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Langlopende schulden, toelichting
In 2011 is een langlopend (maximale aflossingstermijn 20 jaar) krediet afgesloten bij de ING voor de bouw van de gymzalen aan de Mgr. Nolenslaan, locatie van het Maris College.
In 2015 is de opbouw van de rente van 3,53%; Euribor -0,116% en vaste rente 3,65%.

Langlopende schulden, posten
Stand langlopend deel, begin van de periode
Stand kortlopend deel, begin van de periode
Stand totale schuld, begin van de periode
Aangegane leningen in de verslagperiode
Aflossing in de verslagperiode
Stand totale schuld, einde van de periode
Stand kortlopend deel, einde van de periode
Stand langlopend deel, eind van de periode
Bedrag looptijd vanaf 1 tot en met 5 jaar
Bedrag looptijd meer dan 5 jaar
Effectieve rentevoet in de verslagperiode

Langlopende schulden, verloopoverzicht 31-12-2015

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden, toelichting
Schulden aan kredietinstellingen
Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen projecten
Crediteuren
Schulden aan OCW/EZ
Schulden aan FIN
Schulden aan gemeenten en GR's
Schulden aan groepsmaatschappijen
Schulden aan andere deelnemingen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Schulden ter zake van werk door derden
Overige schulden (kortlopend)
Kortlopende schulden exclusief overlopende passiva, subtotaal
Overlopende passiva, toelichting
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ
Vooruitontvangen investeringssubsidies
Vakantiegeld en vakantiedagen
Te betalen interest
Overige overlopende passiva
Overlopende passiva
Kortlopende schulden, totaal

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

2.882.000

2.362.500

3.711.200
752.200

3.520.700
815.400

7.345.400

6.698.600

172.900

150.000

2.579.700

2.420.200

1.105.500
3.858.100
11.203.500

1.199.700
3.769.900
10.468.500

Kortlopende schulden, toelichting
Crediteuren
In 2015 is de realisatie van de post crediteuren ten opzichte van 2014 met € 0,5 mln. toegenomen. De toename betreft de
facturen onderhanden werk. Aan het eind van het kalenderjaar zijn er diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten in
uitvoering.
Belastingen en premies sociale verzekeringen
In 2015 is de post belastingen en premies sociale voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 0,2 mln. toegenomen. De
toename betreft voornamelijk de gestegen personeelslasten.
Schulden ter zake van pensioenen
In 2015 is de post pensioenen ten opzichte van 2014 met € 0,1 mln. afgenomen. Dit is te verklaren doordat de te betalen
premies ABP zijn verlaagd.
Overlopende passiva, toelichting
Overlopende passiva
In 2015 is de post overlopende passiva ten opzichte van 2014 met € 0,09 mln. toegenomen. Dit betreft met name de te
betalen vakantiegeld en bindingstoelage. De toename is te verklaren door de stijging van de personeelslasten.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

o Voor de huisvesting van het bestuursbureau (BMO) is een huurcontract voor het pand aan de Ruijterstraat 36
te Den Haag afgesloten. Per ultimo 2015 loopt het huurcontract nog een jaar en negen maanden. De huursom
betreft
€ 70.000.
o Voor de renovatie/nieuwbouw van de Klaverstraat (Segbroek College) is een verplichting aangegaan van
€ 4.329.330. Dit betreft de opdracht aan de bouwkundig aannemer, installateurs, architect/directievoerder,
toezichthouder, installatieadviseur, constructeur en overige adviseurs. Op balansdatum resteert totaal €
1.709.771 inclusief BTW. De kosten van dit project worden deels gedeclareerd bij de gemeente Den Haag afdeling
Onderwijshuisvesting.
o Voor de nieuwbouw Landréstraat (Maris College) is een verplichting aangegaan van € 4.747.047. Dit betreft de
opdracht aan bouwkundig aannemer, installateurs, architect, installatieadviseur, constructeur, toezichthouder en
directievoerder. Op balansdatum resteert totaal € 1.361.965 inclusief BTW.
o Voor de renovatie van de aula Maerlant-Lyceum is een verplichting aangegaan van € 829.460. Dit betreft de
opdracht aan de aannemer, architect, installatieadviseur en constructeur. Op balansdatum resteert totaal €
182.191 inclusief BTW.
o Voor de huur Schalkburgerstraat (de Einder) is een huurcontract afgesloten voor de periode 1 augustus 2015
t/m 31 juli 2020. Per ultimo 2015 loopt het contract nog 4 jaar en 7 maanden. De huursom bedraagt € 485.432
voor deze periode. De huurkosten worden vergoed door de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting.
o Voor de huur badhuis/Spionkopstraat 15 (de Einder) is een huurcontract afgesloten tot 1 oktober 2019. Per
ultimo 2015 loopt het huurcontract nog 3 jaar en 9 maanden. De huursom bedraagt € 703.070 voor deze
periode. Van dit bedrag komt € 120.945 ten laste van de school. Het resterende bedrag wordt vergoed door de
gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting.
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Overheidsbijdragen

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

86.327.100
86.327.100

80.842.000
80.842.000

13.147.800
13.147.800
99.474.900

12.455.500
12.455.500
93.297.500

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 5,5 mln. toegenomen. De toename
is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Toename van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2014 met 3%;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van huisvesting.
Afname van de lumpsum:
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige subsidies OCW, toelichting
In 2015 is de post overige subsidies ten opzichte van 2014 met € 0,7 mln. toegenomen. Dit is als volgt te verklaren:
◦ geoormerkte subsidies: toename van het aantal zij-instromers, de subsidie voor de zomerschool en toename van het aantal
studieverloven in verband met de Lerarenbeurs;
◦ additionele subsidies: vervallen van de subsidie voor maatschappelijke stages. De toename van de Prestatieboxgelden in
verband met de prijsstijging. Door de stijging van het aantal leerlingen zijn de subsidies bekostiging lesmateriaal, eerste
opvang vreemdelingen en leerplusarrangement toegenomen.

97

Overheidsbijdragen

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

7.090.400

2.254.200

7.090.400
7.090.400

2.254.200
2.254.200

Overheidsbijdragen, toelichting vervolg
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Deze baten betreffen de subsidies van de gemeente Den Haag van diverse productgroepen, in het bijzonder
Onderwijshuisvesting en Onderwijsbeleid en de gemeente Rijswijk.
◦ In 2015 zijn de subsidies Onderwijsbeleid ten opzichte van 2014 met € 0,07 mln. afgenomen doordat er minder subsidies in
het kader van de HEA zijn aangevraagd en toegekend. In verband met de sluiting van het Aloysius College per november
2015 heeft de gemeente de opvang van de leerlingen voor extra ondersteuning gesubsidieerd met € 0,04 mln..
◦ In 2015 is de totale bijdrage van de gemeente Den Haag en de gemeente Rijswijk aan de vastgoedprojecten ten opzichte
van 2014 met € 4,9 mln. toegenomen.
De totale bijdrage van de gemeenten betreft de volgende projecten:
◦ De Einder vergoeding huur gebouwen € 0,3 mln.;
◦ Lyceum Ypenburg: hestel schanskorven en gevel € 0,05 mln.;
◦ Segbroek College: renovatie locatie Klaverstraat € 0,6 mln.;
◦ Diverse asbestsaneringen (Dalton Den Haag, Haags Montessori Lyceum, Johan de Witt Scholengroep en Maerlant-Lyceum
€ 0,2 mln.
◦ Maris College: nieuwbouw locatie Landréstraat € 2,9 mln.;
◦ Rijswijks Lyceum /Van Vredenburch College: voorbereiding nieuwbouw gymzalen locatie Karmozijnstraat € 0,07 mln.;
◦ Segbroek College: nieuwbouw gymzalen locatie Klaverstraat € 1,9 mln..
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Overige baten

Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

148.200
312.500

197.100
334.200

3.521.500

3.197.500

2.796.600
6.778.800

1.698.000
5.426.800

Overige baten, toelichting
Verhuur
In 2015 is de post verhuur ten opzichte van 2014 met € 0,05 mln. afgenomen. Dit wordt onder anderen veroorzaakt door de
verbouwingswerkzaamheden bij Maerlant- Lyceum, Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College en het Segbroek College.
Daarentegen is het verhuur bij Maris College locatie Bohemen toegenomen.
Ouderbijdragen
In 2015 is de post ouderbijdragen ten opzichte van 2014 met € 0,3 mln. toegenomen. Dit wordt onder anderen veroorzaakt
door de stijging van het aantal leerlingen met 3% en door de invoering van een nieuw incassosysteem.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 1,1 mln. toegenomen:
◦ de baten van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW) zijn met € 0,3 mln. toegenomen. Door de invoering
van het passend onderwijs hebben de samenwerkingsverbanden een grotere rol gekregen. Om dit te kunnen verwezenlijken
heeft het rijk de samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. De scholen hebben in 2015 van SWVZHW subsidie ontvangen voor
de invoering en coördinatie van passend onderwijs en voor de extra begeleiding van leerlingen met een rugzakje;
◦ In 2014 is een voorziening gevormd ten behoeve van de functiemix (€ 0,1 mln.). In 2015 is deze vrijgevallen;
◦ In 2015 heeft het Haags Montessori Lyceum de voorziening groot onderhoud (€ 0,7 mln.) laten vrijvallen omdat de
bouwactiviteiten niet worden uitgevoerd waarvoor de voorziening was gevormd. Met dit bedrag wordt een
bestemmingsreserve voor ICT gevormd.
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Lasten

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

60.006.000
7.362.300
7.755.200
75.123.500

57.041.400
7.027.400
8.664.200
72.733.000

464.400
3.015.400
3.789.100
7.268.900

355.200
2.531.100
3.424.700
6.311.000

365.600
365.600
82.026.800

404.000
404.000
78.640.000

Personeelslasten, toelichting
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 2,4 mln. toegenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Invoering van de functiemix 2015, meer LC en LD schalen voor docenten;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In 2015 had de Stichting VO Haaglanden 17 fte's (1,6%) meer medewerkers in dienst dan in 2014 bij een toename van het
aantal leerlingen van 3%;
◦ In november en december 2015 is extra formatie ingezet ten behoeve van de ingestroomde leerlingen afkomstig van het
opgeheven Aloysius College;
◦ In de periode 2011 tot en met 2013 is een vordering opgenomen in verband met regresrecht. In 2015 is gebleken dat
€ 0,1 mln. oninbaar was.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen is ten opzichte van 2014 met € 0,1 mln. toegenomen. Dit is te verklaren
door de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget, voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen in
tijd. In 2014 betrof de dotatie de periode augustus tot en met december, in 2015 het gehele kalenderjaar.

De toelichting op overige personele lasten treft u aan op de volgende pagina.
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Lasten

Lasten personeel niet in loondienst
In 2015 is de post lasten personeel niet in loondienst ten opzichte van 2014 met € 0,5 mln. toegenomen.
De toename van € 0,7 mln. is als volgt te verklaren:
◦ De Einder (€ 0,05 mln.) betreft het ingehuurde personeel ten behoeve van de praktijkschoolleerlingen die een jaar langer
op school blijven. In dat jaar krijgen deze leerlingen een op maat gemaakte opleiding als voorbereiding op een baan;
◦ Johan de Witt Scholengroep (€ 0,35 mln.) betreft het ingehuurde personeel ten behoeve van de opvang van Alleenstaande
Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in verband met het tijdelijke karakter van de opvang.
◦ Segbroek College (€ 0,3 mln.) betreft toename vervangingskosten vanuit de organisatie Goud Grijs, de inzet van personeel
voor de zomerschool en de kosten voor een docent die gedetacheerd is vanuit een ander schoolbestuur.
De afname van van € 0,2 mln. is als volgt te verklaren:
◦ Gymnasium Haganum (€ 0,07 mln.) dit betreft de beëindiging van een Payrollconstructie;
◦ Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College (€ 0,13 mln.) dit betreft het minder inhuren van externe expertise.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 0,4 mln. toegenomen. Dit is als volgt te verklaren:
◦ Toename van de post nascholing en training personeel (€ 0,2 mln.);
◦ Toename van de post uitbetaling persoonsgebonden budget (€ 0,2 mln.);
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Lasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

935.300
935.300

904.200
904.200

Afschrijvingen op materiële vaste activa, toelichting
In 2015 is de post afschrijvingen ten opzichte van 2014 met € 0,03 mln. toegenomen. In 2015 zijn nog niet alle projecten
afgerond. Bij een aantal scholen is meer geïnvesteerd in inventaris.
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten

635.300
58.000
10.795.300
1.367.600
1.978.500
185.500
1.109.500
249.100
16.378.800

604.400
63.300
4.733.700
1.256.100
1.906.100
181.900
1.617.000
284.400
10.646.900

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoud ten opzichte van 2014 met € 6 mln. toegenomen. Dit betreft voornamelijk de renovatie- en
nieuwbouwprojecten, waarvan de uitgaven gedeclareerd kunnen worden bij de gemeente Den Haag afdeling
Onderwijshuisvesting en de gemeente Rijswijk.
In 2015 zijn de volgende projecten gerenoveerd:
◦ Haags Montessori Lyceum, renovatie studiecentrum;
◦ Johan de Witt, renovatie praktijklokalen en kleedruimten van de locatie Glasblazerslaan;
◦ Lyceum Ypenburg, renovatie gevel;
◦ Maerlant-Lyceum, renovatie aula en kantine;
◦ Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College, renovatie locatie Van Vredenburchweg;
◦ Segbroek College, renovatie locatie Goudsbloemlaan en Klaverstraat.
In 2015 hebben de volgende nieuwbouwprojecten plaats gevonden:
◦ Maris College, locatie Landréstraat;
◦ Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College: voorbereiding gymzalen locatie Karmozijnstraat;
◦ Segbroek College: gymzalen locatie Klaverstraat.
Dotatie onderhoudsvoorziening
In 2015 betreft de post dotatie aan de voorziening groot onderhoud van € 1,1 mln..
Dit betreft de volgende projecten:
◦ De Einder € 0,3 mln. ten behoeve van de gevelkozijnen;
◦ Gymnasium Haganum € 0,1 mln. ten behoeve van isolatieglas kozijnen;
◦ Maerlant-Lyceum € 0,3 mln. ten behoeve van de vernieuwing van de kozijnen;
◦ Maris College € 0,3 mln. ten behoeve van isolatieglas kozijnen en spouwmuurisolatie van de locatie Nieuwe Duinweg;
◦ Segbroek College € 0,1 mln. ten behoeve van de renovatie van het dak van de locatie Klaverstraat in fase 2.
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Lasten

Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten
Gerealiseerde herwaardering
Separate specificatie kosten instellingsaccountant
Accountantshonoraria, onderzoek van de jaarrekening
Accountantshonoraria, andere controleopdrachten
Accountantshonoraria, adviesdiensten op fiscaal terrein
Accountantshonoraria, andere niet-controlediensten
Accountantshonoraria

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

1.886.300
1.897.900
5.422.400

2.118.700
1.759.400
5.176.900

4.574.300
13.780.900

4.486.800
13.541.800

43.600
49.600

43.600
48.900

93.200

92.500

Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
In 2015 is de post administratie en beheerslasten ten opzichte van 2014 met € 0,2 mln. afgenomen. Dit is te verklaren
doordat in 2014 extra kosten voor ICT administratie zijn gemaakt ten behoeve van de opsplitsing van de Atlas
Onderwijsgroep in twee zelfstandige scholen; Lyceum Ypenburg en Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College.
In 2015 zijn de telefoonkosten afgenomen in verband met de invoering van telefonie via internet.
Inventaris en apparatuur
In 2015 is de post inventaris en apparatuur ten opzichte van 2014 met € 0,1 mln. toegenomen.
De toename van € 0,3 mln. betreft voornamelijk de aanschaf van computers bij het Maris College locatie Antoni Duyckstraat
in verband met het verplaatsen van de opleiding Media, Design & ICT.
De afname van € 0,2 mln. betreft voornamelijk de incidentele investering ten behoeve van het netwerk van Dalton Den Haag
in 2014.
Leer- en hulpmiddelen
In 2015 is de post leer- en hulpmiddelen ten opzichte van 2014 met € 0,2 mln. toegenomen. Dit is te verklaren door toename
van de post gratis lesmateriaal. Enerzijds door de stijging van het aantal leerlingen (Lyceum Ypenburg, Maerlant-Lyceum,
Rijswijks Lyceum/Van Vredenburch College en Segbroek College) en anderzijds hebben Dalton Den Haag en Gymnasium
Haganum - die de schoolboeken in eigen beheer hebben - opnieuw geïnvesteerd. In november hebben scholen gratis
lesmateriaal moeten aanschaffen voor de ingestroomde leerlingen afkomstig van het opgeheven Aloysius College.
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Financieel en overig

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

505.800
172.700
333.100

546.600
171.200
375.400

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten
In 2015 zijn de totale rentebaten en lasten ten opzichte van 2014 met € 42.300 afgenomen. Dit is te verklaren doordat in
2015 de ontvangen rente is afgenomen. De reden hiervoor is tweeërlei; de liquide middelen zijn in 2015 lager dan in 2014 en
de spaarrente is verder gedaald.
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Verbonden partijen
Model E Verbonden Partijen

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag
01-01-2015 t/m 31-12-2015
Statutaire naam

Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code
activiteiten
(één of meer)

Stg. BMO VO Haaglanden

Stichting

Den Haag

Overige
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Deelnamepercentage
100%

diverse
diverse
diverse
diverse
diverse
diverse

Zij-instromers
Studieverlof
Zij-instromers
Studieverlof
Zomerscholen
Prestatiesubsidie VSV variabel

diverse
diverse

Omschrijving

Prestatiesubsidie VSV vast
Prestatiesubsidie VSV vast

Totaal

Toewijzing
kenmerk

G2B Subsidie met verrekeningsclausule doorlopend tot in volgend
verslagjaar
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Totaal

Toewijzing
kenmerk

Omschrijving

G2A Subsidie met verrekeningsclausule aflopend per ultimo
verslagjaar
01-01-2015 t/m 31-12-2015

Model G Verantwoording subsidies

01-01-2014
01-01-2015

Toewijzing
datum

01-01-2014
01-01-2014
01-01-2015
01-01-2015
01-01-2015
01-01-2015

Toewijzing
datum

Verantwoording subsidies

150.000
149.600
299.600

Bedrag van
de toewijzing

468.000
504.200
60.000
203.000
63.700
44.000
1.342.900

Bedrag van
de toewijzing
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150.000

150.000

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

952.200

448.000
504.200

Ontvangen
t/m vorig
verslagjaar

Lasten t/m
vorig
verslagjaar

670.400

175.000
495.400

Lasten t/m
vorig
verslagjaar
0
0
60.000
203.000
63.700
44.000
370.700

150.000

150.000
149.600
149.600

Stand begin Ontvangst in
verslagjaar
verslagjaar

281.800

273.000
8.800

Stand begin Ontvangst in
verslagjaar
verslagjaar

273.000
8.800
0
0
0
0
281.800

Te
verrekenen
ultimo
verslagjaar

150.000

150.000

0
149.600
149.600

0
149.600
149.600

Lasten in Stand ultimo Saldo nog te
verslagjaar
verslagjaar
besteden
ultimo
verslagjaar

60.000
203.000
63.700
44.000
370.700

Lasten in
verslagjaar

(fictieve) dienstbetrekking
(fictieve) dienstbetrekking
(fictieve) dienstbetrekking
contract
(fictieve) dienstbetrekking
(fictieve) dienstbetrekking
contract
(fictieve) dienstbetrekking
(fictieve) dienstbetrekking

Echte of fictieve
dienstbetrekking

Toezichthoudende
topfunctionaris
01-01-2015 t/m 31-12-2015

dienstbetrekking
dienstbetrekking

Echte of fictieve
dienstbetrekking

Leidinggevend
topfunctionaris
01-01-2015 t/m 31-12-2015

De heer
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
De heer

Aanhef

De heer
De heer

Aanhef

van

Peters
Laarhoven

AH
KM
JT
LEJ
AA
J
J
FE
MHW

Delden
Braun
den
Bruinen
Engering
van den Heuvel
de
Jong
Mohammedajoeb
Nieboer
Rovers

van

Voor- Tussenv Achternaam
letters oegsel

ASM
PH

Voor- Tussen- Achternaam
letters voegsel

WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

WNT Topfunctionarissen
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Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Functiecategorie

voorzitter CvB
lid CvB

Functie(s)

31-12
31-12

01-01
01-01
01-04
01-01
01-01
01-01
01-01
01-01
01-04

31-12
31-12
31-12
31-12
31-12
31-03
31-03
31-12
31-12

Aanvang Einde
functie
functie

01-01
01-01

Aanvang Einde
functie
functie

6.500
5.000
3.750
5.000
5.000
1.250
1.250
5.000
3.750

Beloning

1,00
1,00

Taak
omvang
(fte)

Belastbare
onkostenvergoedingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0

160.000
150.600

Beloning

6.500
5.000
3.750
5.000
5.000
1.250
1.250
5.000
3.750

Totale
bezoldiging

0
0

Belastbare
onkostenvergoedingen

26.700
17.800
13.411
18.445
17.800
4.389
4.548
17.800
13.411

Herrekend
WNTmaximum

160.000
150.600

Totale
bezoldiging

178.000
178.000

Herrekend
WNTmaximum

WNT Topfunctionarissen
Opgave nevenfuncties leidinggevend topfunctionaris en toezichthoudend topfunctionaris op balansdatum
Leidinggevend topfunctionaris (College van bestuur)
Dhr. A.S.M Peters, voorzitter
Voorzitter Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Zuid-Holland West
Voorzitter VO Platform Haaglanden
Voorzitter bestuursraad Opleidingsschool Haaglanden
Voorzitter Stichting Fonds Tweetalig VWO
Dhr. drs. P.H. van Laarhoven
Lid Themacommissie Bedrijfsvoering en modern werkgeverschap (inclusief CAO) VO Raad
Voorzitter werkgroep Bedrijfsvoering VO Raad
Lid Bestuurlijke commissie VNG, PO-Raad en VO-Raad
Toezichthoudend topfunctionaris (Raad van toezicht)
Dhr. mr. A.H. van Delden, voorzitter
Lid van de Raad van commissarissen van De Nederlandsche Bank (DNB)
Dhr. mr. dr. K.M. Braun
Geen nevenfuncties
Dhr. drs. J. T. den Bruinen
Lid van de participatieraad van de Stichting Den Haag Nieuw Centrum
Mevr. drs. L.E.J. Engering
Voorzitter Raad van toezicht ROC Monderiaan , Den Haag
Lid van de Raad van commissarissen van de Wassenaarsche Bouwstichting, lid van de auditcommissie, Wassenaar
Voorzitter van de Stichting Ballet Van Let Producties, Den Haag
Lid van de Raad van toezicht van Het Nationale Toneel, voorzitter van de auditcommissie, Den Haag
Lid van het bestuur van Stichting de Grote kerk, Den Haag
Lid van het bestuur van het Museum Beelden aan Zee, Den Haag
Mevr. A.A. van den Heuvel
Geen nevenfuncties
Dhr. F.E. Nieboer
Lid van het bestuur van de Stichting Rijswijkse Historische Projecten
Dhr. drs. M.H.W. Rovers
Geen nevenfuncties
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29,0
816,3
239,0
1.084,3
2,2%

29,0
796,4
235,6
1.061,0

1-10-2014
25-10-2015

Realisatie

12.974
4,3%

2016 Prognose

12.441

2015 Realisatie

29,0
821,5
240,6
1.091,1
0,6%

13.123
1,1%

2017 Prognose

29,0
832,4
234,2
1.095,6
0,4%

13.261
1,1%

2018 Prognose
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Toelichting op kengetallen
Aantal leerlingen
In 2016 verwachten we een groei van 4,3%. In verband met de ingestroomde leerlingen afkomstig van het opgeheven Aloysius College is dit percentage hoger begroot. In 2017
wordt de groei begroot op 1,1% doordat een aantal scholen (De Einder, Haags Montessori Lyceum, Johan de Witt Scholengroep, Maerlant-Lyceum en Maris College) naar
verwachting in leerlingaantal nog zal toenemen. Ook in 2018 wordt de groei begroot op 1,1%. Deze betreft de bovengenoemde scholen maar in verband met de capaciteit van
de gebouwen zal de groei minder zijn bij Haags Montessori Lyceum en Maerlant-Lyceum.
Personele bezetting
De toename in de personele bezetting wordt lager begroot dan de procentuele groei van het aantal leerlingen. Door de toename van de personeelslasten - in verband met de
verkorte carrièrepatronen en de functiemix - is een geringere toename van formatie noodzakelijk voor een sluitende begroting.

Telmoment aantal leerlingen, studenten en deelnemers
Telmoment personele bezetting

Toelichtingen

Aantal leerlingen
percentage groei ten opzichte van t-1
Personele bezetting
Bestuur / management (fte)
Personeel primair proces (fte)
Ondersteunend personeel (fte)
Totale personele bezetting (fte)
percentage groei ten opzichte van t-1

Kengetallen

Continuïteitsparagraaf kengetallen

6.300.000
6.190.000
12.490.000
36.460.000

6.222.800
6.359.100
12.581.900
36.697.100

18.359.100
10.840.500
7.518.600
4.954.500
2.180.000
11.203.500
36.697.100

Passiva
Eigen vermogen
Eigen vermogen, algemene reserve
Eigen vermogen, bestemmingsreserves
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Passiva, totaal

18.000.000
11.200.000
6.800.000
5.630.000
1.860.000
10.400.000
35.890.000

6.000.000
6.700.000
12.700.000
35.890.000

11.340.000
11.850.000
23.190.000

31-12-2017
EUR
Prognose

18.620.000
11.620.000
7.000.000
6.190.000
1.700.000
10.450.000
36.960.000

5.000.000
9.560.000
14.560.000
36.960.000

10.140.000
12.260.000
22.400.000

31-12-2018
EUR
Prognose
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Toelichting op de balans
Activa, totaal
De geprognosticeerde afname in 2018 van de vorderingen en de toename van de liquide middelen wordt veroorzaakt doordat de voorgefinancierde investeringen in de
huisvesting over meerdere jaren - te declareren bij de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting - in 2018 worden ontvangen.
Passiva, totaal
De algemene reserve blijft stabiel rond de € 12 mln.. De geprognosticeerde rentabiliteit blijft rond de 0%. Ook in de omvang van de voorzieningen en bestemmingsreserves zijn
slechts beperkte wijzigingen gedurende de planperiode.

18.450.000
11.950.000
6.500.000
5.640.000
2.020.000
10.350.000
36.460.000

12.530.000
11.440.000
23.970.000

31-12-2016
EUR
Prognose

13.085.400
11.029.800
24.115.200

31-12-2015
EUR
Realisatie

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa, totaal
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa, totaal
Activa, totaal

Balans

Continuïteit, balans

Continuïteitsparagraaf balans

-450.000

90.100.000
1.200.000
12.210.000
14.810.000
118.320.000
-800.000
500.000
150.000
350.000

108.000.000
3.900.000
5.620.000
117.520.000

31-12-2017
EUR
Prognose
13.123

620.000

91.990.000
1.200.000
12.570.000
14.380.000
120.140.000
270.000
500.000
150.000
350.000

110.390.000
4.790.000
5.230.000
120.410.000

31-12-2018
EUR
Prognose
13.261
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Totaal lasten
De personele lasten laten in de komende periode een stijging zien door de toename van het aantal leerlingen. Uit bovenstaande grafiek blijkt echter dat het aantal fte achterblijft bij
de stijging van het aantal leerlingen. De bekostiging van het voortgezet onderwijs (rijksbijdrage) volgt de kostenontwikkeling onvoldoende. Dat betekent dat de
meerjarenbegrotingen van de scholen alleen sluitend gemaakt kunnen worden door aanpassingen te doen in het taakbeleid, in de grootte van de klassen of in het
onderwijsaanbod.
De huisvestingslasten variëren per jaar afhankelijk van de actuele projecten voor nieuwbouw en renovaties. Het gebouwenbestand is in de afgelopen jaren verder op orde gebracht.
Met gemeentelijke middelen is in de afgelopen jaren nieuwbouw gepleegd. In 2016 zal de nieuwbouw van Maris Kijkduin gereed komen. In 2016 zal ook de 1 e fase van de renovatie
van de locatie Klaverstraat van het Segbroek College worden afgerond. De 2e fase renovatie van Maris Belgisch Park en de 2e fase Segbroek College zijn voorzien voor 2017 en 2018.
Doordecentralisatie van de huisvestingmiddelen is voor de planperiode niet te verwachten.

160.000

555.400

105.900.000
7.340.000
5.150.000
118.390.000
87.040.000
1.150.000
16.720.000
13.820.000
118.730.000
-340.000
650.000
150.000
500.000

Baten
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overige baten
Totaal baten

31-12-2016
EUR
Prognose
12.974

82.026.800
935.300
16.378.800
13.780.900
113.121.800
222.300
505.800
172.700
333.100

99.474.900
7.090.400
6.778.800
113.344.100

Prognose basis, aantal leerlingen

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële bedrijfsvoering
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat

31-12-2015
EUR
Realisatie
12.441

Staat van baten en lasten

Continuïteitsparagraaf baten en lasten

2014 Realisatie
0,26
17,5%
17,5%
56,2%
2014 Realisatie
-2,3%
11,0%
17,5%
2,2%

Kengetallen overig, alleen realisatie
Kapitalisatiefactor
Weerstandsvermogen VO totale baten
Eigen vermogen / Totaal baten uit gewone bedrijfsvoering plus financiële baten
Beleggingen ten opzichte van eigen vermogen

Kengetallen overig, met prognose
Rentabiliteit ten opzichte van totaal baten uit gewone bedrijfsvoering plus financiële baten
Financiële buffer (Algemene reserve/Totale baten plus financiële baten)
Eigen vermogen / Totaal baten uit gewone bedrijfsvoering plus financiële baten
Netto werkkapitaal / Totaal baten uit gewone bedrijfsvoering plus financiële baten
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2014 Realisatie
0,49
0,64
1,22
1,22
-2,3%

Kengetallen financiële positie
Solvabiliteit
Solvabiliteit inclusief voorzieningen
Liquiditeit (current ratio)
Liquiditeit (quick ratio)
Rentabiliteit ten opzichte van bedrijfsopbrengsten inclusief rentebaten

Financiële kengetallen

Financiële kengetallen

2015 Realisatie
0,5%
9,5%
16,1%
1,2%

2015 Realisatie
0,24
16,1%
16,1%
54,5%

2015 Realisatie
0,50
0,64
1,12
1,12
0,5%

2016 Prognose
0,1%
10,0%
15,5%
1,8%

2016 Prognose
0,51
0,66
1,21
1,21
0,1%

2017 Prognose
-0,4%
9,5%
15,3%
1,9%

2017 Prognose
0,50
0,66
1,22
1,22
-0,4%

2018 Prognose
0,5%
9,6%
15,4%
3,4%

2018 Prognose
0,50
0,67
1,39
1,39
0,5%

Ninette den Breejen,
Segbroek
Deze school biedt
een technisch
talentenprogramma
waarin dit jaar het
maken van een
elektrisch longboard
centraal staat. Ik
heb gekozen voor de
vormgevingskant en
heb het board gevormd
en het griptape design
bedacht.
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Pieter Wibaut, Dalton
Ik zocht een school met
interesse voor kunst. Ik
volg nu het theaterplan
en dat sluit ook mooi aan
bij mijn hobby filmen.
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Staat van baten en lasten
ZZ
2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

6.824.500

6.725.100

43.500

23.100

565.300

433.500

7.433.300

7.181.700

5.750.100

5.628.100

0

0

549.200

751.800

1.004.600

1.066.400

7.303.900

7.446.300

129.400

-264.600

-1.100

-900

128.300

-265.500

128.300

-265.500

128.300

-265.500

128.300

-265.500

Baten

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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Overheidsbijdragen
Z

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

6.171.300
6.171.300

6.056.500
6.056.500

653.200
653.200
6.824.500

668.600
668.600
6.725.100

43.500

23.100

43.500
43.500

23.100
23.100

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 114.800 toegenomen. De toename
is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van de Stichting VO Haaglanden.
Afname van de lumpsum:
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
In 2015 is de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden ten opzichte van 2014 met € 20.400
toegenomen. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting met betrekking tot de
asbestsanering. De gemeente Den Haag heeft In verband met de sluiting van het Aloysius College per november 2015 de
opvang van negen leerlingen voor extra ondersteuning gesubsidieerd.
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Overige baten
Z

Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

14.100
14.000

13.600
16.300

499.800

390.700

37.400
565.300

12.900
433.500

Overige baten, toelichting
Ouderbijdragen
In 2015 is de post ouderbijdragen ten opzichte van 2014 met € 109.100 toegenomen. Dit betreft een eenmalige verschuiving
tussen kalenderjaren.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 24.500 toegenomen. Dit betreft de baten van het
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Door de invoering van het passend onderwijs hebben de
samenwerkingsverbanden een grotere rol gekregen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het rijk de
samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. De school heeft in 2015 van SWVZHW subsidie ontvangen voor de invoering en
coördinatie van passend onderwijs en voor de extra begeleiding van leerlingen met een rugzakje.
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Lasten

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

X
31-12-2014
EUR
Realisatie

5.374.200

5.286.800

5.374.200

5.286.800

25.900
136.200
213.800
375.900

12.000
129.500
199.800
341.300

0
5.750.100

0
5.628.100

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 87.400 toegenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 1 fte (1,4%) minder medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 is het leerlingaantal gelijk aan het voorgaande schooljaar;
◦ In november en december 2015 is extra formatie ingezet ten behoeve van de ingestroomde leerlingen afkomstig van het
opgeheven Aloysius College.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 13.900 toegenomen. Dit is te verklaren door
de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget. Voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen in tijd is
een voorziening gevormd.
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Lasten
31-12-2015
EUR
Realisatie
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

X
31-12-2014
EUR
Realisatie

0

0

23.100
3.300
264.900
94.200
134.300
15.600
13.800
549.200

25.200
3.900
476.900
65.700
102.800
16.100
50.000
11.200
751.800

100.300
109.600
368.500

79.300
232.400
321.900

426.200
1.004.600

432.800
1.066.400

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoudslasten ten opzichte van 2014 met € 212.000 afgenomen. Dit is te verklaren door de uitgaven
voor de soos die in 2014 is afgerond.
Overige lasten, toelichting
Inventaris en apparatuur
In 2015 is de post inventaris en apparatuur ten opzichte van 2014 met € 122.800 afgenomen. Dit is te verklaren door de
incidentele investering ten behoeve van het netwerk in 2014.
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Financieel en overig
X

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
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31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

1.100
-1.100

900
-900

Kaouthar Al Bouayachi,
De Einder
Deze school biedt me kansen,
geeft mij goede begeleiding
en past bij mijn studierichting
administratie. Mijn stage
bij de receptie van Theater
De Vaillant is een mooie
combinatie van administratie
en klantcontact.
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Staat van baten en lasten

ZZ
2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

3.873.400

3.411.000

306.600

298.800

290.300

-95.000

4.470.300

3.614.800

3.390.200

3.529.200

36.700

36.700

Huisvestingslasten

719.600

586.700

Overige lasten

293.500

301.700

4.440.000

4.454.300

30.300

-839.500

-500

-300

29.800

-839.800

29.800

-839.800

29.800

-839.800

29.800

-839.800

Baten

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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Overheidsbijdragen

ZZ

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

3.433.400
3.433.400

2.996.300
2.996.300

440.000
440.000
3.873.400

414.700
414.700
3.411.000

306.600

298.800

306.600
306.600

298.800
298.800

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 437.100 toegenomen. De toename
is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Toename van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2014 met 8,6%;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van Stichting VO Haaglanden.
Afname van de lumpsum:
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
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Overige baten

ZZ

Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

3.700
53.300

11.000
61.100

1.000

8.800

232.300
290.300

-175.900
-95.000

Overige baten, toelichting
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 408.200 toegenomen. Dit is als volgt te verklaren:
◦ de baten van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Door de invoering van het passend onderwijs
hebben de samenwerkingsverbanden een grotere rol gekregen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het rijk de
samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. De school heeft in 2015 van SWVZHW subsidie ontvangen voor de invoering en
coördinatie van passend onderwijs en voor de extra begeleiding van leerlingen met een rugzakje;
◦ de toename van de baten van derden;
◦ in 2014 zijn de niet toegekende baten Europese subsidies met terugwerkende kracht gecorrigeerd.
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Lasten

ZZ

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

2.830.100

3.027.300

2.830.100

3.027.300

0
436.900
123.200
560.100

2.400
396.200
111.600
510.200

0
0
3.390.200

8.300
8.300
3.529.200

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 197.200 afgenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 2 fte's (4,4%) minder medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 is het leerlingaantal gelijk aan het voorgaande schooljaar;
◦ De school heeft gekozen voor een toename van het onderwijs ondersteunend personeeel en een afname van het aantal
groepsleerkrachten, omdat dit beter in het onderwijsconcept past.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Lasten personeel niet in loondienst
In 2015 is de post lasten personeel niet in loondienst ten opzichte van 2014 met € 40.700 toegenomen. Dit is te verklaren
doordat in 2015 personeel is ingehuurd ten behoeve van de praktijkschoolleerlingen die een jaar langer op school blijven. In
dat jaar krijgen deze leerlingen een op maat gemaakte opleiding als voorbereiding op een baan.
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Lasten

ZZ
31-12-2015
EUR
Realisatie

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

31-12-2014
EUR
Realisatie

36.700
36.700

36.700
36.700

241.500
7.500
58.800
59.900
73.300
14.300
260.000
4.300
719.600

198.200
6.700
240.800
56.000
72.200
9.100
3.700
586.700

60.000
43.900
88.800

80.400
23.400
77.100

100.800
293.500

120.800
301.700

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoud ten opzichte van 2014 met € 182.000 afgenomen. Dit is als volgt te verklaren, in 2014 zijn de te
declareren huurlasten bij de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting opgenomen onder de post
onderhoudslasten. In 2015 worden deze lasten gepresenteerd onder de post huurlasten.
Dotatie onderhoudsvoorziening
De dotatie aan de onderhoudsvoorziening in 2015 van € 260.000 betreft de vernieuwing van de gevelkozijnen.
Overige lasten, toelichting
Inventaris en apparatuur
In 2015 is de post inventaris en apparatuur ten opzichte van 2014 met € 20.500 toegenomen. Dit is te verklaren door de
investeringen in ICT onderwijs bij het open leercentrum, locatie Schalkburgerstraat.
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Financieel en overig

ZZ

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
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31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

500
-500

300
-300

Willem Vos, Haganum
Ik kan hier mezelf zijn;
je wordt niet in een
hokje geplaatst en
dat vind ik belangrijk.
Dit is ook het mooiste
gebouw waar je kunt
studeren, zeker voor mij
met als studierichting
kunstgeschiedenis.
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Staat van baten en lasten

ZZZ
2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

5.335.400

5.485.500

27.000

9.100

671.500

288.300

6.033.900

5.782.900

4.266.600

4.198.300

Afschrijvingen

169.600

169.600

Huisvestingslasten

455.400

623.500

Overige lasten

992.100

775.600

5.883.700

5.767.000

150.200

15.900

-500

-600

149.700

15.300

149.700

15.300

149.700

15.300

149.700

15.300

Baten

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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Overheidsbijdragen

Z

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

4.784.600
4.784.600

4.948.100
4.948.100

550.800
550.800
5.335.400

537.400
537.400
5.485.500

27.000

9.100

27.000
27.000

9.100
9.100

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 163.500 afgenomen. De afname is
als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van de Stichting VO Haaglanden.
Afname van de lumpsum:
◦ In het kader van het centraal huisvestingsbeleid is er voor gekozen de baten voor instandhouding te verdelen op basis van
het meerjarig onderhoudsplan. In 2014 heeft de school € 230.000 extra ontvangen.
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
In 2015 is de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden ten opzichte van 2014 met € 17.900
toegenomen. Dit is te verklaren doordat in 2015 subsidie is ontvangen van de Gemeente Den Haag, afdeling Onderwijsbeleid
voor de Verlengde Schooldag. De Gemeente Den Haag heeft in verband met de sluiting van het Aloysius College per
november 2015 de opvang van dertien leerlingen voor extra ondersteuning gesubsidieerd.
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Overige baten

Z

Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

21.000
4.400

27.300

588.800

224.700

57.300
671.500

36.300
288.300

Overige baten, toelichting
Ouderbijdragen
In 2015 is de post ouderbijdragen ten opzichte van 2014 met € 364.100 toegenomen. Dit betreft de baten van ouders uit
oudere jaren die in de exploitatie van 2015 zijn opgenomen.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 21.000 toegenomen. Dit betreft de baten van het
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Door de invoering van het passend onderwijs hebben de
samenwerkingsverbanden een grotere rol gekregen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het rijk de
samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. De school heeft in 2015 van SWVZHW subsidie ontvangen voor de invoering en
coördinatie van passend onderwijs en voor de extra begeleiding van leerlingen met een rugzakje. Ook de overige baten van
derden zijn toegenomen.
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Lasten

Z

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

3.987.400

3.912.000

3.987.400

3.912.000

22.800
50.700
208.900
282.400

16.100
122.800
177.600
316.500

3.200
3.200
4.266.600

30.200
30.200
4.198.300

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 75.400 toegenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 2 fte's (3,9%) meer medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 heeft de school 1,7% minder leerlingen dan het voorgaande schooljaar;
◦ In november en december 2015 is extra formatie ingezet ten behoeve van de ingestroomde leerlingen afkomstig van het
opgeheven Aloysius College.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 6.700 toegenomen. Dit is te verklaren door
de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget. Voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen in tijd is
een voorziening gevormd.
Lasten personeel niet in loondienst
In 2015 is de post lasten personeel niet in loondienst ten opzichte van 2014 met € 72.100 afgenomen. Dit betreft de
beëindiging van een Payrollconstuctie.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 31.300 toegenomen. Dit is te verklaren doordat in 2015 het aantal
VAVO-leerlingen is toegenomen en de uitgaven voor de uitbetaling persoonsgebonden budget.
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Lasten

Z
31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen

169.600
169.600

169.600
169.600

Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten

23.700
1.000
109.700
84.800
115.100
13.600
100.000
7.500
455.400

25.100
1.300
76.200
71.100
114.800
9.800
311.000
14.200
623.500

114.700
600
286.300

100.500
94.900
198.400

590.500
992.100

381.800
775.600

Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

Huisvestingslasten, toelichting
Dotatie onderhoudsvoorziening
In 2015 is de post dotatie onderhoudsvoorziening ten opzichte van 2014 met € 211.000 afgenomen.
De dotatie in 2015 van € 100.000 betreft de aanpassing van de kozijnen met isolatieglas.
Overige lasten, toelichting
Inventaris en apparatuur
In 2015 is de post inventaris en apparatuur ten opzichte van 2014 met € 94.300 afgenomen. Dit is te verklaren door
incidentele investering in ICT onderwijs in 2014.
Leer- en hulpmiddelen
In 2015 is de post leer- en hulpmiddelen ten opzichte van 2014 met € 87.900 toegenomen. Dit is te verklaren doordat de
school - die de schoolboeken in eigen beheer heeft - opnieuw heeft geïnvesteerd. In november heeft de school gratis
lesmateriaal moeten aanschaffen voor de ingestroomde leerlingen afkomstig van het opgeheven Aloysius College.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 208.700 toegenomen. Dit betreft de lasten voor leerlingactiviteiten uit
oudere jaren die in de exploitatie van 2015 zijn opgenomen.
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Financieel en overig

Z

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
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31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

500
-500

600
-600

Ockje Nooy van der Kolff, HML
Vooral de sfeer en de kleuren vielen me
meteen op. Ik ben een creatief persoon
en deze school geeft me de vrijheid
om mezelf te zijn en mijn creativiteit
te ontplooien. Hier voel ik respect voor
hoe ik ben als persoon.
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Staat van baten en lasten

ZZZ
2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

6.204.900

6.117.200

174.000

36.800

1.286.000

639.300

7.664.900

6.793.300

5.128.000

5.243.200

0

0

689.700

951.000

1.150.000

1.030.500

6.967.700

7.224.700

697.200

-431.400

-1.000

0

696.200

-431.400

696.200

-431.400

696.200

-431.400

696.200

-431.400

Baten

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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Overheidsbijdragen

ZZ

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

5.566.600
5.566.600

5.441.200
5.441.200

638.300
638.300
6.204.900

676.000
676.000
6.117.200

174.000

36.800

174.000
174.000

36.800
36.800

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 125.400 toegenomen. De toename
is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van de Stichting VO Haaglanden.
Afname van de lumpsum:
◦ Afname van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2014 met 0,8%;
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
In 2015 is de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden ten opzichte van 2014 met € 137.200
toegenomen. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting met betrekking tot de
asbestsanering. De gemeente Den Haag heeft In verband met de sluiting van het Aloysius College per november 2015 de
opvang van een leerling voor extra ondersteuning gesubsidieerd.
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Overige baten

ZZ

Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

21.500
16.300

20.800
49.900

524.300

498.700

723.900
1.286.000

69.900
639.300

Overige baten, toelichting
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 654.000 toegenomen. Dit is te verklaren doordat in 2015 de
voorziening groot onderhoud is vrijgevallen omdat de bouwactiviteiten niet worden uitgevoerd waarvoor de voorziening was
gevormd. Met dit bedrag wordt een bestemmingsreserve voor ICT gevormd.
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Lasten

ZZ

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

4.758.800

4.888.500

4.758.800

4.888.500

28.500
109.200
256.900
394.600

20.300
85.100
297.400
402.800

25.400
25.400
5.128.000

48.100
48.100
5.243.200

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 129.700 afgenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 4,5 fte's (6,7%) minder medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 heeft de school 3,5% minder leerlingen dan in het voorgaande schooljaar.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 8.200 toegenomen. Dit is te verklaren door
de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget. Voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen in tijd is
een voorziening gevormd.
Lasten personeel niet in loondienst
In 2015 is de post lasten personeel niet in loondienst ten opzichte van 2014 met € 24.100 toegenomen. Dit is te verklaren
doordat in 2015 docenten en studiecoaches zijn ingehuurd voor de uitvoering van de additionele rijkssubsidie Regeling
zomerscholen met als doel het voorkomen van onnodig zittenblijven van leerlingen.
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Lasten

ZZ

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

0

0

2.800
444.700
84.000
142.300
4.700
11.200
689.700

3.200
161.800
101.900
125.700
5.200
528.000
25.200
951.000

71.500
157.900
412.300

47.400
96.400
388.700

508.300
1.150.000

498.000
1.030.500

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoudslasten ten opzichte van 2014 met € 282.900 toegenomen. Dit is te verklaren door de uitgaven
voor de asbestsanering en de renovatie van het studiecentrum.
Overige lasten, toelichting
Inventaris en apparatuur
In 2015 is de post inventaris en apparatuur ten opzichte van 2014 met € 61.500 toegenomen. Dit is te verklaren door
incidentele investering in laptops ten behoeve van het studiecentrum.
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Financieel en overig

ZZ

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten

139

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

900
1.900
-1.000

1.900
1.900
0

Roy Sarpong, JWS
Het taalgerichte
onderwijs sprak me
aan. In korte tijd heb
ik Nederlands geleerd.
Ook wordt er veel
aandacht besteed aan
creatieve vakken zoals
animatiefilms maken,
dans en kunst, vakken
die mijn interesse
hebben.
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Staat van baten en lasten

ZZZ
2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

16.688.100

15.447.200

219.400

549.100

505.100

395.600

17.412.600

16.391.900

14.614.700

13.572.800

190.900

178.200

Huisvestingslasten

1.710.000

1.477.500

Overige lasten

1.374.900

1.695.800

17.890.500

16.924.300

-477.900

-532.400

0

0

-477.900

-532.400

-477.900

-532.400

-477.900

-532.400

-477.900

-532.400

Baten

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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Overheidsbijdragen

Z

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

12.729.800
12.729.800

11.776.400
11.776.400

3.958.300
3.958.300
16.688.100

3.670.800
3.670.800
15.447.200

219.400

549.100

219.400
219.400

549.100
549.100

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 953.400 toegenomen. De toename
is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Toename van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2014 met 2,9%;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van de Stichting VO Haaglanden.
Afname van de lumpsum:
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige subsidies OCW, toelichting
In 2015 is de post overige subsidies ten opzichte van 2014 met € 287.500 mln. toegenomen. Dit is te verklaren doordat door
de stijging van het aantal nieuwkomers de subsidie Eerste opvang vreemdelingen is toegenomen.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
In 2015 is de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden ten opzichte van 2015 met € 329.700
afgenomen. Dit is als volgt te verklaren:
◦ afname van subsidies Gemeente Den Haag, Onderwijsbeleid;
◦ afname bijdrage Gemeente Den Haag, afdeling Onderwijshuisvesting in verband met afrekening renovatie locatie
Capadosestraat in 2014;
◦ In 2015 heeft de gemeente in verband met de sluiting van het Aloysius College per november 2015 de opvang van
vierentwintig leerlingen voor extra ondersteuning gesubsidieerd.
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Overige baten

Z

Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

121.400

1.000
79.700

4.000

29.500

379.700
505.100

285.400
395.600

Overige baten, toelichting
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 94.300 toegenomen. Dit betreft de baten van het
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Door de invoering van het passend onderwijs hebben de
samenwerkingsverbanden een grotere rol gekregen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het rijk de
samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. De school heeft in 2015 van SWVZHW subsidie ontvangen voor de invoering en
coördinatie van passend onderwijs en voor de extra begeleiding van leerlingen met een rugzakje. Ook de overige baten van
derden zijn toegenomen.
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Lasten

Z

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

13.409.500

12.739.100

13.409.500

12.739.100

43.600
683.200
641.300
1.368.100

31.200
328.800
605.200
965.200

162.900
162.900
14.614.700

131.500
131.500
13.572.800

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 670.400 toegenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Invoering van de functiemix 2015, meer LC en LD schalen voor docenten;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 11,8 fte's (6,2%) meer medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 heeft de school 7,5% meer leerlingen dan in het voorgaande schooljaar;
◦ In november en december 2015 is extra formatie ingezet ten behoeve van de ingestroomde leerlingen afkomstig van het
opgeheven Aloysius College.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 12.400 toegenomen. Dit is te verklaren door
de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget. Voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen in tijd is
een voorziening gevormd.
Lasten personeel niet in loondienst
In 2015 is de post lasten personeel niet in loondienst ten opzichte van 2014 met € 354.400 toegenomen. Dit is te verklaren
doordat in 2015 personeel is ingehuurd ten behoeve van de opvang van Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV)
en de ISK-leerlingen in verband met het tijdelijke karakter van de opvang.
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Lasten

Z

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

190.900
190.900

178.200
178.200

9.900
2.900
1.140.900
221.500
291.600
10.600

9.900
4.100
877.600
214.200
318.100
12.600

32.600
1.710.000

41.000
1.477.500

167.900
346.000
612.900

199.100
419.100
743.500

248.100
1.374.900

334.100
1.695.800

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoudslasten ten opzichte van 2014 met € 263.300 toegenomen. Dit is te verklaren door de uitgaven
voor de renovatie van de praktijklokalen en kleedruimten van de locatie Glasblazerslaan.
Overige lasten, toelichting
Leer- en hulpmiddelen
In 2015 is de post leer- en hulpmiddelen ten opzichte van 2014 met € 130.600 afgenomen. Dit is te verklaren doordat de
school in 2014 heeft geïnvesteerd in schoolboeken die zij in eigen beheer hebben.
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Financieel en overig

Z

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten

145

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

0

0

Lars van Hagen, Lyceum Ypenburg
Iedereen gaat hier op een prettige manier met
elkaar om en deze school vormt een goede
vooropleiding voor mijn studierichting Biologie.
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Staat van baten en lasten
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2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

8.812.500

8.382.100

127.900

71.700

551.900

572.800

9.492.300

9.026.600

6.948.000

6.292.900

0

0

797.200

499.200

1.416.900

1.450.300

9.162.100

8.242.400

330.200

784.200

-2.200

-1.400

328.000

782.800

328.000

782.800

328.000

782.800

328.000

782.800

Baten

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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Overheidsbijdragen

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

7.891.500
7.891.500

7.468.700
7.468.700

921.000
921.000
8.812.500

913.400
913.400
8.382.100

127.900

71.700

127.900
127.900

71.700
71.700

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 422.800 toegenomen. De toename
is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Toename van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2014 met 4%;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van de Stichting VO Haaglanden.
Afname van de lumpsum:
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
In 2015 is de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden ten opzichte van 2014 met € 56.200
toegenomen. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting met betrekking tot herstel
schanskorven en gevel. De gemeente Den Haag heeft In verband met de sluiting van het Aloysius College per november 2015
de opvang van twaalf leerlingen voor extra ondersteuning gesubsidieerd.
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Overige baten

Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

1.500
22.000

500
43.500

431.200

459.400

97.200
551.900

69.400
572.800

Overige baten, toelichting
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 27.800 toegenomen. Dit betreft de baten van het
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Door de invoering van het passend onderwijs hebben de
samenwerkingsverbanden een grotere rol gekregen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het rijk de
samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. De school heeft in 2015 van SWVZHW subsidie ontvangen voor de invoering en
coördinatie van passend onderwijs en voor de extra begeleiding van leerlingen met een rugzakje.
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Lasten

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

6.466.600

5.902.100

6.466.600

5.902.100

78.200
114.100
325.400
517.700

49.900
138.300
248.700
436.900

36.300
36.300
6.948.000

46.100
46.100
6.292.900

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 564.500 toegenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 4,1 fte's (4,6%) meer medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 heeft de school 3,9% meer leerlingen dan in het voorgaande schooljaar;
◦ In november en december 2015 is extra formatie ingezet ten behoeve van de ingestroomde leerlingen afkomstig van het
opgeheven Aloysius College.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 28.300 toegenomen. Dit is te verklaren door
de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget. Voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen in tijd is
een voorziening gevormd.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 76.700 toegenomen. Dit is te verklaren doordat in 2015 de uitgaven
voor nascholing en training personeel en de uitgaven voor de uitbetaling persoonsgebonden budget.
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Lasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

0

0

62.600
800
431.400
86.100
182.500
21.500

60.300
1.100
141.500
86.600
175.300
15.600

12.300
797.200

18.800
499.200

192.000
176.100
660.900

293.900
146.100
606.400

387.900
1.416.900

403.900
1.450.300

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoudslasten ten opzichte van 2014 met € 289.900 toegenomen. Dit is te verklaren door de uitgaven
voor de renovatie van de gevel.
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
In 2015 is de post administratie- en beheerslasten ten opzichte van 2014 met € 101.900 afgenomen. Dit is te verklaren
doordat in 2014 extra kosten voor ICT administratie zijn gemaakt ten behoeve van de opsplitsing van de Atlas
Onderwijsgroep.
Leer- en hulpmiddelen
In 2015 is de post leer- en hulpmiddelen ten opzichte van 2014 met € 54.500 toegenomen. Dit is te verklaren door de
toename van de post gratis lesmateriaal door stijging van het aantal leerlingen. In november heeft de school gratis
lesmateriaal moeten aanschaffen voor de ingestroomde leerlingen afkomstig van het opgeheven Aloysius College.
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Financieel en overig

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
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31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

2.200
-2.200

1.400
-1.400

Céline Barge, Maerlant-Lyceum
Het is een kleine school wat de
sfeer persoonlijk maakt en dat
vind ik fijn. Ik ben vaak in de
lasertagruimte te vinden; met
een groep aan een technisch
project werken vind ik een leuke
uitdaging.
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Staat van baten en lasten

XX

2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

Baten

Rijksbijdragen

6.526.800

5.817.000

88.300

29.400

510.100

711.300

7.125.200

6.557.700

5.008.300

4.833.600

22.200

22.200

Huisvestingslasten

1.324.200

558.400

Overige lasten

1.057.100

1.022.300

7.411.800

6.436.500

-286.600

121.200

-100

-900

-286.700

120.300

-286.700

120.300

-286.700

120.300

-286.700

120.300

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat

152

Overheidsbijdragen

ZZ

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

5.912.100
5.912.100

5.254.200
5.254.200

614.700
614.700
6.526.800

562.800
562.800
5.817.000

88.300

29.400

88.300
88.300

29.400
29.400

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 657.900 toegenomen. De toename
is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Toename van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2014 met 7,3%;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van de Stichting VO Haaglanden.
Afname van de lumpsum:
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
In 2015 is de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden ten opzichte van 2014 met € 58.900
toegenomen. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting met betrekking tot de
asbestsanering. De gemeente Den Haag heeft in verband met de sluiting van het Aloysius College per november 2015 de
opvang van vier leerlingen voor extra ondersteuning gesubsidieerd.
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Overige baten

Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

26.000
4.400

55.400
7.400

426.600

507.700

53.100
510.100

140.800
711.300

Overige baten, toelichting
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 87.700 afgenomen. Dit is als volgt te verklaren door een toename en
een afname van de baten:
De toename betreft:
◦ de baten van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Door de invoering van het passend onderwijs
hebben de samenwerkingsverbanden een grotere rol gekregen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het rijk de
samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. De school heeft in 2015 van SWVZHW subsidie ontvangen voor de invoering en
coördinatie van passend onderwijs en voor de extra begeleiding van leerlingen met een rugzakje.
De afname betreft:
◦ in 2014 heeft de school een teruggave omzetbelasting over de investeringen van oudere jaren ontvangen.
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Lasten

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

4.743.500

4.601.700

4.743.500

4.601.700

19.600
26.700
233.700
280.000

16.800
33.700
194.500
245.000

15.200
15.200
5.008.300

13.100
13.100
4.833.600

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 141.800 toegenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Invoering van de functiemix 2015, meer LC en LD schalen voor docenten;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 3,8 fte's (5,8%) meer medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 heeft de school 7,8% meer leerlingen dan het voorgaande schooljaar;
◦ In november en december 2015 is extra formatie ingezet ten behoeve van de ingestroomde leerlingen afkomstig van het
opgeheven Aloysius College.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 2.800 toegenomen. Dit is te verklaren door
de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget. Voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen in tijd is
een voorziening gevormd.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 39.200 toegenomen. Dit is te verklaren doordat in 2015 de uitgaven
voor nascholing en training personeel zijn toegenomen en de uitgaven voor de uitbetaling persoonsgebonden budget.
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Lasten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

22.200
22.200

22.200
22.200

9.900
2.000
762.900
96.400
138.500
10.800
300.000
3.700
1.324.200

19.100
3.100
66.600
73.600
133.600
16.300
240.000
6.100
558.400

142.100
79.000
380.800

138.300
35.800
345.800

455.200
1.057.100

502.400
1.022.300

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoudslasten ten opzichte van 2014 met € 696.300 toegenomen. Dit is te verklaren door de uitgaven
voor de renovatie van de aula en kantine en de uitgaven voor de asbestsanering.
Dotatie onderhoudsvoorziening
In 2015 is de post dotatie onderhoudsvoorziening ten opzichte van 2014 met € 60.000 toegenomen.
De dotatie van € 300.000 in 2015 betreft de vernieuwing van de kozijnen.
Overige lasten, toelichting
Leer- en hulpmiddelen
In 2015 is de post leer- en hulpmiddelen ten opzichte van 2014 met € 35.000 toegenomen. Dit is te verklaren door de
toename van de post gratis lesmateriaal door stijging van het aantal leerlingen. In november heeft de school gratis
lesmateriaal moeten aanschaffen voor de ingestroomde leerlingen afkomstig van het opgeheven Aloysius College.

156

Financieel en overig

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
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31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

100
-100

200
1.100
-900

Stef van den Brand,
Maris College
Mijn studierichting
is techniek, daarom
mijn keuze voor het
Technasium. Ik vind het
fijn dat het lesaanbod
breed is; zo volg ik
op dit moment naast
de bèta-vakken ook
photoshop-lessen.
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Staat van baten en lasten

ZZZ
2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

16.807.600

15.388.200

3.277.700

700.000

679.400

783.000

20.764.700

16.871.200

13.086.700

12.799.300

319.800

317.000

Huisvestingslasten

4.882.700

1.867.200

Overige lasten

2.152.600

1.995.400

20.441.800

16.978.900

322.900

-107.700

Financiële baten en lasten

-149.700

-146.600

Resultaat

173.200

-254.300

173.200

-254.300

173.200

-254.300

173.200

-254.300

Baten

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering

Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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Overheidsbijdragen

Z

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

14.795.100
14.795.100

13.581.600
13.581.600

2.012.500
2.012.500
16.807.600

1.806.600
1.806.600
15.388.200

3.277.700

700.000

3.277.700
3.277.700

700.000
700.000

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 1.213.500 toegenomen. De
toename is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Toename van het totaal aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2014 met 6,4%. Het aantal LWOO
leerlingen is met 13% toegenomen;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van de Stichting VO Haaglanden;
◦ In het kader van het centraal huisvestingsbeleid is ervoor gekozen de baten voor instandhouding te verdelen op basis van
het meerjarig onderhoudsplan. In 2015 heeft de school € 150.000 extra ontvangen;
Afname van de lumpsum:
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
In 2015 is de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden ten opzichte van 2014 met € 2.577.700
toegenomen. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting met betrekking tot de
nieuwbouw locatie Landréstraat. De gemeente Den Haag heeft In verband met de sluiting van het Aloysius College per
november 2015 de opvang van zeventien leerlingen voor extra ondersteuning gesubsidieerd.
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Overige baten

Z

Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

13.700
14.800

1.400
17.300

283.300

366.800

367.600
679.400

397.500
783.000

Overige baten, toelichting
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 29.900 afgenomen. Dit is als volgt te verklaren door een toename en
een afname van de baten:
De toename betreft:
◦ de baten van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Door de invoering van het passend onderwijs
hebben de samenwerkingsverbanden een grotere rol gekregen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het rijk de
samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. De school heeft in 2015 van SWVZHW subsidie ontvangen voor de invoering en
coördinatie van passend onderwijs en voor de extra begeleiding van leerlingen met een rugzakje.
De afname betreft:
◦ in 2014 heeft de school een teruggave omzetbelasting over de investeringen van oudere jaren ontvangen.
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Lasten

Z

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

12.105.700

12.001.000

12.105.700

12.001.000

44.000
339.100
656.300
1.039.400

42.500
338.600
493.800
874.900

58.400
58.400
13.086.700

76.600
76.600
12.799.300

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 104.700 toegenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Invoering van de functiemix 2015, meer LC en LD schalen voor docenten;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 6,3 fte's (3,5%) meer medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 heeft de school 4,4% meer leerlingen dan in het voorgaande schooljaar. De toename in de lasten is naar
verhouding laag omdat de school als opleidingsschool veel beginnende docenten heeft aangetrokken;
◦ In november en december 2015 is extra formatie ingezet ten behoeve van de ingestroomde leerlingen afkomstig van het
opgeheven Aloysius College.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 1.500 toegenomen. Dit is te verklaren door
de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget. Voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen in tijd is
een voorziening gevormd.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 162.500 toegenomen. Dit is te verklaren doordat in 2015 de uitgaven
voor nascholing en training personeel zijn toegenomen en de uitgaven voor de uitbetaling persoonsgebonden budget.
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Lasten

Z

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

319.800
319.800

317.000
317.000

79.100
8.900
3.633.600
250.100
452.500
46.300
349.500
62.700
4.882.700

91.600
10.300
979.600
239.600
381.100
45.800
50.000
69.200
1.867.200

216.100
545.200
767.000

323.000
230.600
779.600

624.300
2.152.600

662.200
1.995.400

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoudslasten ten opzichte van 2014 met € 2.654.000 toegenomen. Dit is te verklaren door de
uitgaven voor de nieuwbouw locatie Landréstraat.
Dotatie onderhoudsvoorziening
In 2015 is de post dotatie onderhoudsvoorziening ten opzichte van 2014 met € 299.500 toegenomen.
De dotatie in 2015 van € 349.500 betreft de aanpassing van de kozijnen met isolatieglas en de spouwmuurisolatie van de
locatie Nieuwe Duinweg.
Overige lasten, toelichting
Inventaris en apparatuur
In 2015 is de post inventaris en apparatuur ten opzichte van 2014 met € 314.600 toegenomen. Dit is te verklaren door de
incidentele investering in computers op de locatie Antoni Duyckstaat in verband met het verplaatsen van de opleiding Media,
Design & ICT.
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Financieel en overig

Z

Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
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31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

149.700
-149.700

146.600
-146.600

Dinesha Biere,
Rijswijks Lyceum
De proeflessen die ik
vanuit de basisschool
hier mocht volgen
spraken me erg
aan. Dat ik van
schilderingen en
vrolijke kleuren hou
en dit in het gebouw
is terug te vinden,
maakte dat ik me hier
meteen thuis voelde.
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Staat van baten en lasten
ZZZ
2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

10.940.900

10.238.500

142.800

96.900

463.100

433.700

11.546.800

10.769.100

8.958.400

8.047.100

177.800

175.000

Huisvestingslasten

1.337.900

1.355.500

Overige lasten

1.516.600

1.622.800

11.990.700

11.200.400

-443.900

-431.300

-68.500

-72.500

-512.400

-503.800

-512.400

-503.800

-512.400

-503.800

-512.400

-503.800

Baten

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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Overheidsbijdragen
ZZ

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

9.162.500
9.162.500

8.565.100
8.565.100

1.778.400
1.778.400
10.940.900

1.673.400
1.673.400
10.238.500

142.800

96.900

142.800
142.800

96.900
96.900

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 597.400 toegenomen. De toename
is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Toename van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2014 met 7,2%;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van de Stichting VO Haaglanden.
Afname van de lumpsum:
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
In 2015 is de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden ten opzichte van 2014 met € 45.900
toegenomen. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Rijswijk met betrekking tot de voorbereiding nieuwbouw gymzalen
locatie Karmozijnstraat. De gemeente Den Haag heeft in verband met de sluiting van het Aloysius College per november
2015 de opvang van achtendertig leerlingen voor extra ondersteuning gesubsidieerd.
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Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

17.100
5.400

27.300

181.300

205.900

259.300
463.100

200.500
433.700

Overige baten, toelichting
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 58.800 toegenomen. Dit betreft de baten van het
Samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWVZHW). Door de invoering van het passend onderwijs hebben de
samenwerkingsverbanden een grotere rol gekregen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft het rijk de
samenwerkingsverbanden gesubsidieerd. De school heeft in 2015 van SWVZHW subsidie ontvangen voor de invoering en
coördinatie van passend onderwijs en voor de extra begeleiding van leerlingen met een rugzakje.
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Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

8.288.200

7.316.900

8.288.200

7.316.900

76.400
170.900
454.700
702.000

61.300
284.400
392.000
737.700

31.800
31.800
8.958.400

7.500
7.500
8.047.100

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 971.300 toegenomen. Dit is
als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Invoering van de functiemix 2015, meer LC en LD schalen voor docenten;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 22 fte's (20,6%) meer medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 heeft de school 2,4% meer leerlingen dan in het voorgaande schooljaar;
◦ In november en december 2015 is extra formatie ingezet ten behoeve van de ingestroomde leerlingen afkomstig van het
opgeheven Aloysius College.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 15.100 toegenomen. Dit is te verklaren door
de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget. Voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen in tijd is
een voorziening gevormd.
Lasten personeel niet in loondienst
In 2015 is de post lasten personeel niet in loondienst ten opzichte van 2014 met € 113.500 afgenomen. Dit is te verklaren
doordat in 2015 minder externe expertise is ingehuurd.
Overige
In 2015 is de post overige ten opzichte van 2014 met € 62.700 toegenomen. Dit is te verklaren doordat in 2015 de uitgaven
voor nascholing en training personeel zijn toegenomen en de uitgaven voor de uitbetaling persoonsgebonden budget.
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

177.800
177.800

175.000
175.000

25.700
1.000
848.800
174.900
237.400
14.900
35.200
1.337.900

20.000
1.100
535.800
199.800
239.100
19.700
300.000
40.000
1.355.500

197.300
284.800
697.500

272.500
358.200
662.200

337.000
1.516.600

329.900
1.622.800

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoudslasten ten opzichte van 2014 met € 313.000 toegenomen. Dit is te verklaren door de uitgaven
voor de voorbereiding nieuwbouw gymzalen locatie Karmozijnstraat en de renovatie van locatie Van Vredenburchweg.
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
In 2015 is de post administratie- en beheerslasten ten opzichte van 2014 met € 75.200 afgenomen. Dit is te verklaren
doordat in 2014 extra kosten voor ICT administratie zijn gemaakt ten behoeve van de opsplitsing van de Atlas
Onderwijsgroep.
Leer- en hulpmiddelen
In 2015 is de post leer- en hulpmiddelen ten opzichte van 2014 met € 35.300 toegenomen. Dit is te verklaren door de
toename van de post gratis lesmateriaal door stijging van het aantal leerlingen. In november heeft de school gratis
lesmateriaal moeten aanschaffen voor de ingestroomde leerlingen afkomstig van het opgeheven Aloysius College.
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Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
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31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

400
68.900
-68.500

600
73.100
-72.500

Marc Langelaan, Segbroek
Van jongs af aan ben ik al met techniek bezig en hier kan ik me
daarin verder ontwikkelen. Zo maak ik dit jaar met een aantal
anderen een elektrisch longboard. Ook sluit dit goed aan bij
mijn studierichting werktuigbouwkunde.
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Staat van baten en lasten
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2015
EUR
Realisatie

2014
EUR
Realisatie

14.941.000

14.561.500

2.633.000

389.300

1.240.400

1.210.400

18.814.400

16.161.200

13.202.200

12.772.800

18.200

5.400

Huisvestingslasten

3.737.300

1.838.600

Overige lasten

2.412.700

2.186.400

19.370.400

16.803.200

-556.000

-642.000

-6.600

-7.500

-562.600

-649.500

-562.600

-649.500

-562.600

-649.500

-562.600

-649.500

Baten

Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
College-, cursus-, les- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

Lasten

Personeelslasten
Afschrijvingen

Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Gerealiseerde herwaardering
Financiële baten en lasten
Resultaat
Belastingen
Resultaat deelnemingen
Resultaat na belastingen
Resultaat aandeel van derden
Nettoresultaat
Buitengewoon resultaat
Totaal resultaat
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Overheidsbijdragen
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Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW/EZ, toelichting
Rijksbijdragen OCW
Rijksbijdragen OCW/EZ
Overige subsidies OCW/EZ, toelichting
Overige subsidies OCW
Overige subsidies OCW/EZ
Rijksbijdragen
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, toelichting
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Provinciale bijdragen en subsidies
Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies
Overige overheden
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

13.360.600
13.360.600

13.029.700
13.029.700

1.580.400
1.580.400
14.941.000

1.531.800
1.531.800
14.561.500

2.633.000

389.300

2.633.000
2.633.000

389.300
389.300

Overheidsbijdragen, toelichting
Rijksbijdragen OCW
In 2015 is de normatieve Rijksbijdrage (lumpsum) ten opzichte van 2014 per saldo met € 330.900 toegenomen. De toename
is als volgt te verklaren:
Toename van de lumpsum:
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 1% ten behoeve van de salarisverhoging;
◦ Verhoging van de baten in het kader van Convenant leerkracht, de inkorting van de carrièrepatronen en de landelijke
functiemix;
◦ Kabinetsbijdrage 2015 van 0,44% voor de premiekostenontwikkeling van de sociale werkgeverslasten;
◦ In het kader van de NOA (Nationaal Onderwijs Akkoord) compensatie van de stijging van de lonen;
◦ In het kader van het centraal huisvestingsbeleid is ervoor gekozen de baten voor instandhouding te verdelen op basis van
het meerjarig onderhoudsplan. In 2015 heeft de school € 175.000 extra ontvangen;
◦ Toename lumpsum in verband met de motie Buma: € 1,3 mln. is overgeheveld van het gemeentefonds naar de lumpsum
ten behoeve van de huisvesting van de Stichting VO Haaglanden.
Afname van de lumpsum:
◦ Afname van het aantal leerlingen ten opzichte van de bekostigde leerlingen in 2015 met 0,6%;
◦ Taakstelling uit het Regeerakkoord 2010 (in verband met voorgenomen vereenvoudiging van de bekostiging);
◦ Taakstelling gekoppeld aan vrije ruimte voor scholen bovenbouw havo/vwo;
◦ Taakstelling in het kader van het Lenteakkoord.
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden
In 2015 is de post overige overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden ten opzichte van 2014 met € 2.243.700
toegenomen. Dit betreft de bijdrage van de gemeente Den Haag afdeling Onderwijshuisvesting met betrekking tot renovatie
en de nieuwbouw gymzalen locatie Klaverstraat. De gemeente Den Haag heeft In verband met de sluiting van het Aloysius
College per november 2015 de opvang van veertig leerlingen voor extra ondersteuning gesubsidieerd.
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Overige baten, toelichting
Overige baten, toelichting
Verhuur
Detachering personeel
Schenking
Sponsoring
Ouderbijdragen
Verkoop van onderwijsmateriaal
Catering
Overige
Overige baten
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31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

29.600
56.700

38.600
59.000

581.000

505.100

573.100
1.240.400

607.700
1.210.400

Lasten

ZZ

Lasten, toelichting
Personeelslasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, uitsplitsing
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
Lasten personeel niet in loondienst
Overige
Overige personele lasten
Ontvangen vergoedingen uitsplitsing
Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen
Uitkeringen die personeelslasten verminderen
Personeelslasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

11.631.400

11.527.300

11.631.400

11.527.300

114.100
901.000
588.100
1.603.200

89.500
610.000
588.700
1.288.200

32.400
32.400
13.202.200

42.700
42.700
12.772.800

Personeelslasten, toelichting
Lonen en salarissen
In 2015 is de post lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten ten opzichte van 2014 met € 104.100 toegenomen.
Dit is als volgt te verklaren:
◦ Vooruitlopend op de CAO 2015-2016 zijn de salarissen met 2,05% gestegen;
◦ Invoering van de functiemix 2015, meer LC en LD schalen voor docenten;
◦ Stijging van de sociale premies en een daling van de ABP-premies;
◦ In oktober 2015 heeft de school 6,2 fte's (3,9%) meer medewerkers in dienst dan in oktober 2014. In het schooljaar
2015-2016 heeft de school 2,5% meer leerlingen dan in het voorgaande schooljaar;
◦ In november en december 2015 is extra formatie ingezet ten behoeve van de ingestroomde leerlingen afkomstig van
het opgeheven Aloysius College.
Overige personele lasten, uitsplitsing
Dotaties personele voorzieningen
In 2015 is de post dotaties personele voorzieningen ten opzichte van 2014 met € 24.600 toegenomen. Dit is te verklaren
door de dotatie in het kader van het persoonsgebonden budget. Voor de medewerkers die gekozen hebben voor sparen
in tijd is een voorziening gevormd.
Lasten personeel niet in loondienst
In 2015 is de post lasten personeel niet in loondienst ten opzichte van 2014 met € 291.000 toegenomen. Dit is te
verklaren doordat in 2015 docenten en studiecoaches zijn ingehuurd voor de uitvoering van de additionele rijkssubsidie
Regeling zomerscholen met als doel het voorkomen van onnodig zittenblijven van leerlingen. Daarnaast zijn de
vervangingskosten vanuit de organisatie Goud Grijs toegenomen en de kosten voor een docent die is gedetacheerd
vanuit een ander schoolbestuur.
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa, toelichting
Afschrijvingen op immateriële vaste activa
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Afschrijvingen
Huisvestingslasten, toelichting
Huurlasten
Verzekeringslasten
Onderhoudslasten
Lasten voor energie en water
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Overige
Huisvestingslasten
Overige lasten, toelichting
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Leer- en hulpmiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Overige lasten

31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

18.200
18.200

5.400
5.400

67.900
5.500
3.053.600
215.900
197.300
32.300
100.000
64.800
3.737.300

74.900
6.700
1.154.800
147.600
231.400
31.000
138.000
54.200
1.838.600

266.900
154.800
1.124.800

259.800
122.600
1.027.900

866.200
2.412.700

776.100
2.186.400

Huisvestingslasten, toelichting
Onderhoudslasten
In 2015 is de post onderhoudslasten ten opzichte van 2014 met € 1.898.800 toegenomen. Dit is te verklaren door de
uitgaven van de renovatie locatie Goudsbloemlaan en Klaverstraat en de nieuwbouw gymzalen locatie Klaverstraat.
Dotatie onderhoudsvoorziening
In 2015 is de post dotatie onderhoudsvoorziening ten opzichte van 2014 met € 38.000 afgenomen.
De dotatie in 2015 van € 100.000 betreft de renovatie van het dak locatie Klaverstraat in fase 2.
Overige lasten, toelichting
Leer- en hulpmiddelen
In 2015 is de post leer- en hulpmiddelen ten opzichte van 2014 met € 96.900 toegenomen. Dit is te verklaren door de
toename van de post gratis lesmateriaal door stijging van het aantal leerlingen. In november heeft de school gratis
lesmateriaal moeten aanschaffen voor de ingestroomde leerlingen afkomstig van het opgeheven Aloysius College.
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Financiële en overige baten en lasten, toelichting
Financiële baten en lasten, toelichting
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Financiële baten en lasten
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31-12-2015
EUR
Realisatie

31-12-2014
EUR
Realisatie

6.600
-6.600

200
7.700
-7.500

2008

2009

11.061
11.146
11.357
11.523
11.791
12.148
12.519
12.894
78
103

Totaal

976
968
970
971
990
996
993
997
9
100

Dalton

2010

100

186
207
202
204
254
267
290
290

Einder

2011

677
670
682
683
753
777
776
763
5
98

Haganum

855
895
940
940
937
948
940
907
19
96

HML

2012
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1.695
1.593
1.558
1.455
1.427
1.464
1.506
1.619
0
108

JWS

Leerlingaantallen VO HAAGLANDEN 2008-2015

*) tot en met schooljaar 2010-2011 locatie van Johan de Witt Scholengroep, vanaf schooljaar 2011-2012 locatie Maris College.

Index leerlingengroei 2015 t.o.v. 2014 (=100)

1 oktober 2008
1 oktober 2009
1 oktober 2010
1 oktober 2011
1 oktober 2012
1 oktober 2013
1 oktober 2014
1 oktober 2015
waarvan vavoleerlingen 2015

Aantal leerlingen op teldatum
inclusief vavoleerlingen

60
jaren

80

100

120

140

160

180

200

index 2008 = 100

1.032
1.081
1.095
1.137
1.196
1.310
1.362
1.415
6
104

Lyceum
Ypenburg

2013

702
678
681
722
745
831
892
962
7
108

Maerlant

2014

120

439
474
460
465
367
338
381
457

Media/
Belgisch
Park*)

101

1.172
1.195
1.286
1.425
1.543
1.572
1.651
1.664

Maris

2015

1.147
1.149
1.229
1.251
1.261
1.348
1.445
1.480
1
102

RW Lyceum/
VV College

2.180
2.236
2.254
2.270
2.318
2.297
2.283
2.340
31
102

Segbroek

100

SBC

RL/VVC

Maris

Media/BP

Maerlant

LY

JWS

HML

Haganum

Einder

DDH

overzicht aantal leerlingen per bestuur in Den Haag
Wellant College

Ver. Het Vrijzinnig Chr.
Lyceum

Stg. Het Rijnlands
Lyceum
Aloysiusstichting

Stg. Vrije Scholen
Zuid-West Nederland

Stg. Christelijk
Onderwijs
Haaglanden

Ver. Het 's
Gravenhaags Chr.
Gymnasium

Stg. Lucas Onderwijs

Stg. VO Haaglanden
Stg. SG Den Haag Zuid
West

schoolbesturen

schooljaar
13/14

%

schooljaar
14/15

%

schooljaar
15/16

%

Aloysiusstichting

856

3

728

3

555

2

Stg. Christelijk Onderwijs Haaglanden

185

1

200

1

217

1

896

4

1.129

4

1.282

5

6.369

25

6.660

25

6.814

26

2.050

8

1.892

7

1.903

7

**) Stichting SG Spinoza

1.073

4

1.158

4

1.185

4

*) Stg. VO Haaglanden

10.722

42

10.997

42

11.335

43

699

3

748

3

758

3

Ver. Het 's Gravenhaags Chr. Gymnasium

728

3

731

3

746

3

Ver. Het Vrijzinnig Chr. Lyceum

740

3

747

3

776

3

919

4

877

3

850

3

**) Stg. Het Rijnlands Lyceum
**) Stg. Lucas Onderwijs

Stg. SG Den Haag Zuid West

**) Stg. Vrije Scholen Zuid-West Nederland

**) Wellant College

Totaal aantal leerlingen

25.237

25.867

* ) deze aantallen zijn exclusief Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College
** ) alleen Haagse schoollocaties
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26.421

Overzicht ziekteverzuim OP en
OOP,
inclusief langdurig zieken

6%

5%

4%

jaren

functie
categorie

%
2014

OP

5,4

OOP

3,9

OP

5,3

3%

2015

2014

landelijk

2015

2%

1%

OOP

5,1
0%

OP

OOP

Het landelijk gemiddelde verzuimpercentage in het voortgezet onderwijs (lang en kort) in 2014 bedroeg 4,9% voor het OP en 5,1%
voor het OOP.

Verdeling van het aantal personeelsleden naar arbeidstijd

parttime
parttime

schooljaar

part
time

full
time*

fulltime
fulltime

totaal
2013-2014

2013/2014

488

775

1.263

2014/2015

492

774

1.266

2013-2014

2014-2015
2015/2016

510

818

1.328

2015-2016

* Onder een fulltime personeelslid wordt verstaan een personeelslid met een werktijdfactor ≥ 0,8
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overzicht docenten naar indeling leeftijdscategorie

okt-15

< 25
25 - 29
30 - 34
34 - 39

40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
≥ 60

okt-13

okt-14

leeftijds
categorie
< 25

%

%

4,0

25 - 29

okt-15

3,6

aantal
docenten
51

3,6

10,2

12,7

111

12,7

30 - 34

11,1

13,7

139

13,7

34 - 39

13,8

11,8

139

11,8

40 - 44

11,1

9,8

130

9,8

45 - 49

9,6

10,3

107

10,3

50 - 54

11,7

12,3

105

12,3

55 - 59

12,7

15,0

112

15,0

≥ 60

15,8

10,8

136

10,8

totaal

100,0

100,0

1030

100,0

55+

2013

2014

2015

VO Haaglanden

28,5%

25,7%

24,0%

179

%

De foto’s van de leerlingen zijn gemaakt
door Marieke Horward

