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Voorwoord
De Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) is per 1 januari 2013 ontstaan uit
een fusie van de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Delft en omstreken en de Vereniging
voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Delft en omstreken.
Het voorliggende jaarverslag 2015 is dus het derde jaarverslag van onze nog jonge stichting.
De jaarrekening laat een negatief nettoresultaat zien van € 424.551,-. Het resultaat is daarmee €
70.000 positiever dan de begroting die e een verwacht resultaat liet zien van € 494.281,-. Het resultaat
is vooral beïnvloed door een aantal incidentele baten en lasten ( zie de paragrafen 6.4.2.3 en 6.4.2.9.)
De ingezette strakke sturing werp vruchten af maar de in de continuïteitsparagraaf van dit
bestuursverslag beschreven bezuinigingsmaatregelen blijven onverminderd van kracht.
Hoewel de bekostiging van de rijksoverheid moeilijk voorspelbaar blijft en er o.a. grote projecten in
ontwikkeling zijn (nieuwbouw Molenhuispad, nieuwbouw sc Delfland en verbouw Max Havelaar) lukt
het om mede door goed overleg met de gemeente Delft de financiële ontwikkeling goed in de hand te
houden.
In het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de meetbare en merkbare resultaten van de sectoren
PO en VO. Na drie jaar fusie is de structuur behoorlijk op orde en de bemensing op sterkte. De aandacht
is vooral gericht op de voortdurende kwalitatieve verbetering van verschillende processen waaronder
het administratieve. De onderwijsresultaten zien er goed uit. In het bijzonder vallen de basisschool De
Horzion en de CLD-locatie Obrechtstraat (mavo/havo) te noemen. Ten opzichte van vorig verslagjaar
zijn de resultaten sterk verbeterd.
Het bestuur is trots op de prestaties van het afgelopen jaar en dankt alle medewerkers voor hun
bijdrage. Iedereen heeft in de eigen functie en rol bijgedragen aan het onderwijs van de aan ons
toevertrouwde leerlingen.
In februari 2016 is het lid van het College van Bestuur, Wim Schut, met pensioen gegaan. Omdat hij
medeverantwoordelijk was voor het verslagjaar 2015 past op deze plek in het bijzonder ook een
woord van dank aan hem.

Drs. J.S. Zijlstra, bestuurder
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1. Organisatie
De Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) beheert 7 basisscholen en 1
school voor voortgezet onderwijs. De stichting heeft ten doel: het (doen) bevorderen en verzorgen van
christelijk primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en al hetgeen met het vorenstaande verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft tevens
ten doel het (doen) verzorgen van voor-, na- en tussenschoolse opvang, alsmede peuter- en
kleuteropvang.

1.1 Visie en missie
Een school is een maatschappelijke organisatie en heeft derhalve een maatschappelijke opdracht. Die
opdracht houdt in dat onze organisatie kinderen en jongeren laat leren, bijdraagt aan hun vorming en
ontwikkeling tot autonome en sociale mensen. Volwassenen die goed voorbereid hun plek kunnen
innemen in het vervolgonderwijs en de maatschappij. De afzonderlijke scholen hebben elk op hun
beurt daartoe een maximale bijdrage te leveren. SCO Delft e.o. interpreteert die maatschappelijke
opdracht binnen de eigen visie. Kort samengevat betekent dit dat SCO Delft e.o.wil staan voor
bereikbaar en kwalitatief goed christelijk onderwijs. Dit is verder uitgewerkt in het strategisch
document 2015 – 2019 “De toekomst leren”.

1.2 Bestuur en toezicht
Het intern toezicht en bestuur worden vanaf 1 januari 2013 ingericht volgens de principes van ‘good
governance’ en in overeenstemming met de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. Dit betekent dat
bestuur en toezicht gescheiden zijn door het model van een Raad van Toezicht (RvT) en een College
van Bestuur (CvB).
De RvT heeft de werkgeversrol richting het CvB en beoordeelt het functioneren van het CvB. Daarnaast
heeft de RvT de taak toezicht te houden op het presteren van de organisatie en de algemene gang van
zaken. In een reglement van bestuur en toezicht zijn de onderscheiden rollen, taken en
verantwoordelijkheden vastgelegd.
De RvT bestaat uit de volgende leden (per 31-12-2015):
- de heer drs. A. (Alex) Crezée, voorzitter
- de heer drs. P.G.M.C. (Peter) van Alphen, lid
- de heer P. (Pleun) van der Ende, lid (tot 1 juli 2015)
- mevrouw S.A. (Sandra) Koppert, lid
- mevrouw A.G. (Anita) van der Veen, lid
- mevrouw dr. J. (Joke) Snippe MBA MSc , lid
- mevrouw mr. G.M. (Geertje) Schilperoort – van der Weijde, vanaf 8 september 2015
- mevrouw mr. A. M. A. H. (Anneriet) van Rijn - Kruijsen, vanaf 8 september 2015
Het CvB bestaat uit de volgende leden:
- de heer drs. J.S. (Jogchum) Zijlstra, voorzitter
- de heer J.W. (Wim) Schut, lid
Het CvB bestuurt de stichting en is de werkgever voor alle medewerkers binnen de stichting. Het CvB
is verantwoordelijk voor het presteren van de organisatie en haar scholen. Het CvB stelt in overleg met
de directies het strategisch beleid vast en faciliteert en stimuleert de scholen. Binnen het CvB beheert
de heer Jogchum Zijlstra de portefeuilles VO, PR en Communicatie en Personeel. De heer Wim Schut
beheert de portefeuilles PO, Financiën, Administratie en Beheer. SCO Delft is lid van de PO-Raad, de
VO-Raad en Verus. SCO Delft onderschrijft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad en voldoet aan de
bepalingen van deze code.
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Het CvB en de directies worden ondersteund door een bestuursbureau. De heer Ph. (Flip) van Hoven,
directeur Financiën, Administratie & Beheer, geeft leiding aan het bestuursbureau.

Raad van Toezicht

Maatschappelijke
Raad

College van Bestuur

Bestuursbureau

Primair

Voortgezet

Onderwijs

Onderwijs

1.3 Code Goed Bestuur
Het CvB volgt de Code Goed Bestuur PO en wijkt daar niet van af. De naleving van de code wordt één
keer per jaar door het CvB en de RvT geëvalueerd.

1.4 Intern risicobeheersings- en controlesysteem
SCO Delft e.o. werkt met een vaste Plan-Do-Check-Act-cyclus. Alle basisscholen werken op basis van
een schoolplan. Dit schoolplan is gebaseerd op het beleidsplan voor de sector PO. Dit plan liep af in
de loop van 2015. Er is een nieuw sectorplan vastgesteld voor de periode 2015 – 2019. Het
beleidsplan voor de sector VO beslaat de periode 2012 – 2016. Het nieuwe strategisch document
voor de stichting als geheel is in de loop van het verslagjaar vastgesteld voor de periode 2015 – 2019.
Alle geledingen werken vervolgens met jaarplannen. In de loop van het jaar zijn er vaste
voortgangsgesprekken van het bestuur met de schoolleiding. Tenslotte maken alle geledingen een
jaarverslag, dat zowel in het team als met het CvB wordt besproken.
Het CvB en de RvT werken met een jaaragenda, waar de beleidsterreinen identiteit, onderwijs,
personeel en huisvesting zijn opgenomen.
De financiën worden gevolgd op basis van 4 kwartaalrapportages (Q1 t/m Q4). Het CvB bespreekt de
kwartaalrapportages met de betrokken budgethouders. De kwartaalrapportages op stichtings- en
sectorniveau, alsmede de conceptbegroting en de conceptjaarrekening worden besproken met de
GMR PO de MR VO en de auditcommissie van de RvT. Deze commissie rapporteert aan de RvT.
In 2014 heeft het CvB een risicoanalyse uitgevoerd aan de hand van het instrument van de PO-Raad.
Dit heeft geleid tot een Rapportage Risicomanagement, waarin de risico’s van de stichting worden
benoemd en de genomen en te nemen beheersmaatregelen worden beschreven. Het rapport is
besproken in de diverse geledingen van de organisatie. In het najaar van 2015 heeft het CvB de
bijgestelde risicoanalyse gerapporteerd en besproken met de RvT. In de continuïteitsparagraaf gaan
we verder in op de risico’s.
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1.5 Maatschappelijke opdracht en verantwoording
SCO Delft e.o. is zich terdege bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er dienen zich
heldere, bij tijd en wijle pregnante vragen aan vanuit de samenleving, waarop niet zelden een
antwoord verwacht wordt vanuit het onderwijs. Het CvB is zich bewust van deze verantwoordelijkheid
én van de optelsom aan maatschappelijke verwachtingen. Het nemen van de verantwoordelijkheid en
het voldoen aan verwachtingen doen we vanuit het besef dat het verzorgen van onderwijs onze
kerntaak is. Dat impliceert ook dat we ons richten op de condities waaronder goed onderwijs kan
worden verzorgd. We doen dat door steeds vaker en intensiever samen te werken met ouders. Ouders
willen dat en vragen er ook om. Ze willen zich tegenwoordig niet meer beperken tot de hand- en
spandiensten in de dagelijkse praktijk. Ouders willen juist meedenken over de ontwikkeling van hun
kinderen en de ontwikkeling van beleid van de school. We spreken daarom van educatief
partnerschap. Vanuit dit perspectief zien we ouders, leerlingen en personeel als onze primaire
stakeholders.
SCO Delft e.o. werkt ook van harte samen met andere organisaties uit het maatschappelijk
middenveld. We denken daarbij aan opvangorganisaties, woningcorporaties, organisaties uit de
jeugdzorg, de bibliotheek en sportverenigingen. We betrekken ook het bedrijfsleven bij ons onderwijs.
We zien deze organisaties en bedrijven daarom als onze secundaire stakeholders. Met dit jaarverslag
legt het CvB verantwoording af aan de rijksoverheid en haar stakeholders.
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2. Beleidsontwikkelingen
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk gaan we in op de interne stand van zaken. Dat kan uiteraard vanuit verschillende
perspectieven en op verschillende niveaus maar we hebben gekozen om het te doen aan de hand van
de beoogde meerwaarden zoals die destijds (1 -1 -2013) bij de besturenfusie zijn geschetst. We
bespreken de meerwaarden en voegen er nog enkele opmerkingen aan toe.

2.2 Standen van zaken
a. Het versterken van de christelijke identiteit
Het versterken van de christelijke identiteit zien we allereerst als een sterkere bewustwording wat
betreft de vraag waartoe we christelijk onderwijs zijn en kunnen zijn. Hier wordt vooral met behulp
van trainingsdagen en reflectiegesprekken aan gewerkt. Het accent ligt op bewustwording bij met
name nieuwe collega’s en leidinggevenden. Waarom geef je les op of leiding in een christelijke school?
En hoe dan? We merken dat het steeds vaker onderwerp van gesprek is tussen collega’s. Dat heeft een
positieve kant: er kan rustig en professioneel over levensbeschouwelijke opvattingen en keuzes en de
relatie tot het onderwijs gesproken worden. We merken echter ook dat voor een grote groep collega’s
geldt dat ze welwillend staan tegenover de christelijk levensbeschouwing maar zich er persoonlijk niet
direct door gedreven of geïnspireerd voelen. Aan medewerkers stellen we niet de eis van persoonlijk
geloof of lidmaatschap van een kerk. We verwachten wel overtuigde betrokkenheid op de
doelstellingen van de stichting en de afzonderlijke scholen. Voor de komende jaren is daarom meer
duidelijkheid over en betrokkenheid op de vraag waartoe we christelijke school kunnen zijn, gewenst.
b. Het versterken van doorgaande lijnen vanuit onderwijs en zorg
Bij de start van de fusie is mede op basis van externe inzichten al aangegeven dat we voor deze
inhoudelijke meerwaarde de nodige tijd dienen te nemen. De versterking is dan ook vooralsnog
gezocht in het bij elkaar brengen van de juiste mensen, het doen van relevant onderzoek
(voorspellende waarde-adviezen) en het creëren van betere organisatorische voorwaarden. In het VO
is er nu per sector (havo/vwo, mavo, beroepsgerichte leerwegen) één teamleider en een teamleider
speciaal voor het Technasium wat de communicatie met het PO vergemakkelijkt. Inhoudelijk wordt er
een verbinding gelegd tussen PO en VO met behulp van de ontwikkeling van Wetenschap en
Technologie in het PO. Wat betreft de zorg profiteren we van de inhoudelijke, de communicatieve en
administratieve verbeteringen die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs aanbrengen.
Uiteraard leveren we daar zelf een bijdrage aan. Er is een lichte groei wat betreft de doorstroom van
onze eigen PO-scholen naar het CLD. De komende jaren zullen we vooral inzetten op een grotere
doorstroom naar de (dunbevolkte) beroepsgerichte leerwegen.
c. Een sterkere positionering in het veld
Het is betrekkelijk kort na de fusie nog moeilijk in te schatten of de beoogde meerwaarde op de
middellange en langere termijn (betere garanties voor de positie van het christelijk onderwijs) ook
daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Wel is al merkbaar dat SCO Delft e.o. een stevige positie heeft
verworven in het gemeentelijk en regionaal krachtenveld. In de onderhandelingen met de gemeente
Delft over de gebouwen, de initiatieven wat betreft het PO in Delft (Tanthof, IKC Max Havelaar,
community-school), het gesprek met de gemeente Midden-Delfland over De Ark Schipluiden, de rol en
positie in de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de verzoeken en uitnodigingen uit
onderwijs en bedrijfsleven is merkbaar dat SCO Delft e.o. gezien wordt als een serieuze en invloedrijke
partner. Dat geeft vertrouwen.
Ook de rol van de afzonderlijke CvB-ers in verschillende besturen en commissies (bestuur PO-raad,
initiatiefcommissie Wetenschap en Technologie, commissies Verus, besturen samenwerkingsverbanden passend Onderwijs, bestuur Perspectief) draagt bij aan grotere bekendheid en sterkere
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positionering van de stichting. De doelstelling voor de komende jaren is het intensiveren en uitbreiden
van de contacten.
d. Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen
Omdat de wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur” voorschrijft dat er een scheiding dient te zijn tussen
bestuur en toezicht houden in het funderend onderwijs is bij de fusie gekozen voor het RvT/CvB-model.
De stichting is gestart met twee bestuurders. Met de portefeuilleverdeling is voortgebouwd op de
situatie van voor 1 januari 2013. De voorzitter heeft de domeinen VO, PR & Communicatie en
Personeelsbeleid, het lid van het CvB heeft de verantwoordelijkheid voor de domeinen PO en
Financiën, Administratie en Beheer. Op bestuurlijk niveau hebben de bestuurders elkaar kunnen
helpen en versterken bij vragen en dilemma’s die zich voordeden. Maar omdat onderwijsbeleid en
personeelsbeleid in de praktijk nauw met elkaar verbonden zijn, bleek het soms lastig om de
verantwoordelijkheden goed af te bakenen. Mede op grond hiervan is in overleg tussen RvT en CvB
besloten om na de pensionering van het lid van het CvB verder te gaan met één bestuurder en in de
onstane vacature een algemeen directeur PO te benoemen.
De verschillende aandachtsgebieden van planning en control zijn op orde. Dit strategisch document is
in feite het sluitstuk van de beleidsplanning en control. Ook de financiële planning en control is op
orde. We beschikken over een kwalitatief volwaardige begroting, een meerjarenbegroting, een
liquiditeitsbegroting, een meerjarenonderhoudsplan, kwartaalrapportages en een jaarrekening. Ten
slotte raakt ook de planning en control van de kwaliteitszorg op orde. Er is voor elke sector een
onderwijsjaarverslag, op stichtingsniveau een sociaal jaarverslag en een jaarlijkse risicorapportage.
Het bestuur ziet de verdere versterking in een verhoging van de kwaliteit van de gesprekken over de
verschillende verslagen en de inhoudelijke samenhang tussen de verschillende financiële documenten.
e. Versterking van het werkgeverschap
De beoogde meerwaarde op dit domein was de vergroting van de mogelijkheid tot het actueel
personeelsbeleid. In de afgelopen twee jaar zijn er de nodige resultaten geboekt. In beide sectoren is
het functiebeleid expliciet verbonden met kwaliteitsbeleid. De komende jaren zal de uitvoering (o.a.
met behulp van de gesprekscyclus) extra aandacht blijven vragen.
In beide sectoren is de structuur van de leiding onderzocht en met enkele wijzigingen opnieuw
vastgesteld.
De professionaliseringsactiviteiten van beide sectoren worden ondergebracht in een gezamenlijke
huisacademie; de voornaamste verantwoordelijken uit beide sectoren hebben daartoe overleg. In
beide sectoren wordt de professionalisering deels gefinancierd uit projectgelden waarvan een deel
afloopt binnen de termijn van vier jaar. Dat vraagt extra aandacht.
De formaties zijn gebaseerd op normenkaders.
In beide sectoren wordt de nieuwe cao geïmplementeerd. Daar waar de cao’s gelijk zijn of sterk op
elkaar lijken, vindt gelijkstelling of afstemming plaats. Te denken valt bijvoorbeeld aan de regeling
“duurzame inzetbaarheid”.
Het ontslagbeleid en de wijze waarop er binnen het kader van de wet Werk en Zekerheid mee moet
worden omgegaan is – waar de verschillende cao’s het mogelijk maken - op elkaar afgestemd. Voor
het PO betekent deze wet de nodige problemen m.b.t. vervangingen. Daar zal beleid op moeten
worden ontwikkeld.
Op het domein van het ziekteverzuimbeleid wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld en in de praktijk
uitgevoerd.
Voor de komende periode is het vooral van belang om de beide nieuwe cao’s te vertalen naar eigen
keuzes wat betreft het personeelsbeleid.
f. Het efficiënter inrichten van de ondersteunende processen

12

Door het samenvoegen van de ondersteunende diensten zijn er verschillende resultaten geboekt. De
financiële en administratieve ondersteuning van het PO is “in huis” gehaald. De bemensing, expertise,
directie en structuur van het bestuursbureau zijn op orde. Verschillende geautomatiseerde financiële
en administratieve processen zijn succesvol geïmplementeerd. Verder vindt er gezamenlijke inkoop
plaats. Daarbij merken we wel op dat er wel erg veel onderwerpen de aandacht vragen van het
bestuursbureau. Dat heeft te maken met tijdelijke processen zoals de nieuwbouwprojecten en het op
elkaar afstemmen van de ict-infrastructuur van de afzonderlijke sectoren. Maar ook de meer
structurele taken op het terrein van PR & communicatie en onderwijsadministratie zorgen voor een
behoorlijke werklast. De leerlingenadministratie van het PO vindt plaats op de afzonderlijke scholen.
Het VO kent een centrale administratie. De afdeling is niet alleen fysiek maar ook qua aansturing
ondergebracht in het bestuursbureau. In de kern speelt op deze domeinen (ict, leerlingadministratie,
PR & communicatie) de discussie wat centraal en wat decentraal aangestuurd, gecoördineerd en
geregeld moet worden waarbij rolvastheid en rolduidelijkheid van groot belang zijn. De komende jaren
zal hier meer duidelijk in moeten worden aangebracht. Ten slotte is – eveneens ter bevordering van
de duidelijkheid - een adequate beschrijving van de administratieve organisatie gewenst.
Tot zover de stand van zaken aan de hand van de in het fusiedocument geformuleerde meerwaarden.
Het CvB wil hier voor de volledigheid nog drie opmerkingen aan toevoegen.
g. Onderwijsresultaten
Na drie jaar SCO Delft e.o. kunnen we zeggen dat de resultaten over het algemeen goed zijn (zie ook
onderwijsjaarverslagen 2013 en 2014). De inspectie oordeelt positief over alle scholen en leerwegen.
Ook De Horizon, die eerder als zwak was beoordeeld, heeft in juni 2015 opnieuw een basisarrangement
gekregen. Uiteraard blijft gerichte aandacht voor de meetbare kwaliteit noodzakelijk.
h. De professionele cultuur
De professionele cultuur krijgt vooral vorm door een steviger inzet van de formele gesprekcyclus
inclusief beoordelingen en de uitbreiding met instrumenten als intervisie, onderling klasbezoek, de
invoering van leergroepen en de stapsgewijze verschuiving van vergaderingen naar actievere
werkbijeenkomsten. Dit is een positieve ontwikkeling. Toch is het zeker ook de observatie dat in delen
van de organisatie verdere professionele ontwikkeling noodzakelijk is. Het betreft dan kenmerken als
een te grote vrijblijvendheid, onvoldoende systematische feedback, een te weinig sturend leiderschap
en een te vaak voorkomende externe attributie.
i. Voornaamste risico’s
Eerder zijn door het CvB de volgende risico’s benoemd: de financiële risico’s als gevolg van de
nieuwbouwprojecten i.c.m. de financiële positie van de gemeente Delft, de kwaliteit van De Horizon
en het dalende leerlingenaantal in de beroepsgerichte leerwegen en in de sector PO. Op dit moment
lijken de financiële risico’s als gevolg van de nieuwbouwprojecten en daling van leerlingenaantallen
beheersbaar. Voor beide projecten is er een akkoord met de gemeente en er is per project een
aannemer gevonden die binnen de prijsstelling heeft geoffreerd. De financiële gevolgen als gevolg van
de leerlingendaling zijn geïdentificeerd in de meerjarenbegroting. En de eerste stappen om tot een
oplossing te komen worden in de formatieplannen 2015 – 2016 gezet. De aanmelding voor de
beroepsgerichte leerwegen per april 2015 trekt aan in vergelijking met de voorgaande twee jaren maar
is nog steeds laag. Daarnaast raakt de structureel te lage materiële bekostiging door de overheid onze
organisatie in steeds sterkere mate. Zie verder voor de bespreking van risico’s par. 7.3.
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2.3 Onderwijs
2.3.1 Primair Onderwijs
1. Inleiding
Dit onderwijskundig jaarverslag is een samenvatting van de jaarverslagen die door elke school worden
gemaakt. Op basis van het schoolplan (2011 – 2015) maakt elke school een jaarplan en aan het eind
van het schooljaar een jaarverslag. Voor het schrijven van het nieuwe schoolplan 2015 – 2019 hebben
de scholen ook een evaluatie van de afgelopen vier jaar in hun schoolplan opgenomen. Delen van de
jaarverslagen zijn verwerkt in enerzijds het jaarverslag personeel en anderzijds dit onderwijskundig
jaarverslag.
2. Onderwijskwaliteit
2.1 Opbrengsten voor Taal en Rekenen
Voor taal en rekenen rapporteren de scholen over de volgende opbrengsten:
Technisch lezen groep 3 en 4
Rekenen en wiskunde groep 4 en 6
Begrijpend lezen groep 6
Eindtoets groep 8
Van deze opbrengsten wordt een analyse aangeleverd en de verbeteracties die op grond daarvan
genomen worden voor het volgende schooljaar. Op basis van deze gegevens vormt het bestuur zich
een oordeel over de onderwijskwaliteit. De school zelf analyseert alle opbrengstgegevens, dus
bijvoorbeeld ook Spelling en Woordenschat. Als de cijfers daar aanleiding toe geven, worden ook deze
gegevens met het bestuur besproken.
Eindopbrengsten op Stichtingsniveau*
2012

2013

2014

2015

ARK

537,8

539,1

530,7

536,1

BRON

536,8

535,8

532,9

537,5

HORIZON

527,3

523,3

523,3

534

MAX HAVELAAR

536,6

537,6

535,3

539,4

538

540,5

538

538,6

532,6

533,3

534,1

534,7

MOZAIEK
REMBRANDT

TALENT
539,6
541,3
539,6
539,4
*De scholen worden beoordeeld op hun eigen schoolgewicht
De eindopbrengsten van dit jaar zijn aanzienlijk verbeterd t.o.v. vorig jaar. Vier scholen scoren boven
de bovengrens (blauw) twee op het landelijk gemiddelde (groen) en één tussen de ondergrens en het
gemiddelde (geel). Op de Horizon is – na twee jaar geïntensiveerd toezicht – een afsluitend onderzoek
geweest. Dit onderzoek had een positief resultaat; de school heeft weer een basisarrangement. In het
inspectierapport wordt met name het taalbeleid en de professionele cultuur geprezen.
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2.2 Leerlingenzorg
Het platform Intern Begeleiders (IB) is onder begeleiding van het KPC omgevormd tot een
professionele leergemeenschap. Zij hebben een nulmeting gedaan van de basisondersteuning en
instrumenten ontwikkeld voor ontwikkeling van de basiszorg. In de teamscholingen is aandacht
besteed aan het werken met groepsplannen (werken op drie niveaus) en het opstellen van een
ontwikkelingsperspectief.
De scholen hebben met begeleiding van het samenwerkingsverband de eerste arrangementen
ontwikkeld voor leerlingen met specifieke behoeften. Dit is een arrangement dat in overleg met ouders
en het samenwerkingsverband wordt opgesteld.
2.3 Hoogbegaafdenbeleid
Het platform IB heeft ook instrumenten ontwikkeld ten behoeve meer- en hoogbegaafdheid. Zo is de
taxonomie van Bloom geïntroduceerd om door het stellen van de juiste vragen het leergedrag van de
leerlingen te stimuleren.
2.4 Doorverwijzingen VO op Stichtingsniveau
2015 Overzicht totaal aantal leerlingen t.o.v. aantal leerlingen ingestroomd vanuit basisscholen SCO Delft

CBS Het Talent
De Ark
De Bron
De Horizon - loc. Brahmslaan
De Max Havelaar V
Het Mozaïek - Hof van Delft
Het Mozaïek - Voordijkshoorn
Rembrandtschool
Aantal leerlingen

B1-V B1-VT B1-HV B1-HVT B1-M B1-MH BB1 KB1 Totaal CLD Totaal groep 8 % naar CLD
2
1
4
3
1
1
12
22
55%
2
2
1
2
7
14
50%
3
6
5
2
4
3
2
25
39
64%
1
1
2
1
5
40
13%
2
3
2
3
2
1
13
35
37%
3
3
6
1
2
1
2
18
23
78%
3
1
1
1
6
24
25%
2
2
1
3
1
9
24
38%
12
15
25
9
11
13
3
7
95
221
43%

In 2015 is voor het eerst geïnventariseerd hoe de doorstroming naar ons eigen VO is. We zien dit als
een nulmeting. Het gemiddelde percentage is laag te noemen, alhoewel het verschilt per school. Het
bestuur zal het komende jaar gericht aandacht besteden aan het positief beïnvloeden van de
doorstroming van onze basisscholen naar het eigen VO.
Ongeveer de helft van alle leerlingen stroomt door naar vwo of havo. In 2014 is dat iets minder (41%)
en neemt het aantal verwijzingen vmbo Kader iets toe (van 15% naar 19%).
2.5 Verwijzingen SBO/SO
2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

6

13

13

7

Het aantal verwijzingen is al jaren erg laag. Het landelijk gemiddelde is 2%. Onze scholen verwijzen
nauwelijks.
2.6 Samen Leren
Met Inholland en het PCPO Westland voeren we het project Samen Leren uit. We werken aan vier
thema’s: Omgaan met verschillen (gedifferentieerde instructie), Pedagogisch handelen (waaronder
pesten), Ouderbetrokkenheid en Begeleiding beginnende leerkrachten. De opbrengsten van dit project
worden geïmplementeerd in het curriculum van de pabo en de basisscholen.
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2.7 Tevredenheidsmetingen
Er zijn dit jaar geen tevredenheidsonderzoeken gedaan. We doen dit altijd het jaar voorafgaand aan
de nieuwe schoolplanperiode. De volgende metingen staan dus weer gepland voor 2018. Individuele
scholen zetten af en toe wel vragenlijsten uit van het kwaliteitszorgsysteem Integraal.
Naar aanleiding van de lage score op het punt van bestuur heeft het lid van het college van bestuur
teamvergaderingen bijgewoond van vijf van de zeven scholen. Daar kwamen de volgende oorzaken
voor de lage score uit naar voren:
- de enquête werd op een ongelukkig moment in mei afgenomen. Er was toen veel onrust over de
formatie 2014 – 2015 in verband met de boventalligheid;
- men heeft geen duidelijk beeld van wat een CvB en RvT nu precies inhoudt;
- de manier waarop de schoolleiding rapporteert over de uitkomsten van het directieberaad bepaalt
mede hoe er door teamleden naar het bestuur wordt gekeken;
- men stelt meer aanwezigheid van het bestuur op de scholen op prijs.
2.8 Inspectieoordeel
Zoals in 2.1 is vermeld heeft De Horizon een afsluitend kwaliteitsonderzoek gehad dat tot een positief
resultaat heeft geleid. We zetten ons nu in om de bereikte kwaliteitsverbetering te borgen en verder
uit te breiden.
2.9 Marktaandeel
Het marktaandeel van onze basisscholen stabiliseert na drie jaar van dalingen. De Max Havelaarschool
en Het Talent zijn de groeischolen, die de terugloop van met name De Bron nog voor een gedeelte
compenseren. In het schooljaar 2016-2017 hebben we bij de Max Havelaarschool de maximale groei
bereikt. Het is dan een school met 17 groepen. Het Talent zal nog een aantal jaren beperkt
doorgroeien.
Het bestuur is in overleg met de schoolleiding van De Bron om tot een analyse van de leerlingdaling en
een gerichte aanpak te komen.

De Ark
De Bron
Horizon
Het Mozaïek
Het Talent
Max Havelaar
Rembrandt
totaal

2010 2011 2012 2013 2014 2015 verschil
149 133 121 117 120 117
-3
271 274 274 260 251 236
-15
368 379 356 315 247 248
1
340 337 324 327 324 321
-3
194 206 208 221 238 253
15
314 348 376 377 392 408
16
222 221 216 210 203 201
-2
1858 1898 1875 1827 1775 1784
9

2.10 Digitale leermiddelen
Uit de jaarverslagen en voortgangsgesprekken blijkt dat alle scholen aan de slag zijn gegaan met de
invoering van digitale leermiddelen. Elke school kiest daar zijn eigen weg in, waardoor er weer kansen
ontstaan om van elkaar te leren. Op alle scholen is een wifi-netwerk en werken de leerlingen met
devices. De gemene deler is dat digitale leermiddelen worden ingezet voor de verwerkingsopdrachten.
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Het voordeel daarvan is dat digitale leermiddelen adaptief zijn en directe feedback geven. Tevens heeft
de leerkracht een beter overzicht van de vorderingen van zowel de individuele leerling als de hele
groep. Dit biedt kansen voor goede persoonlijke begeleiding.

2.11 Engels
Alle scholen bereiden VVTO (Vroeg vreemde talen onderwijs) voor of hebben dat al (gedeeltelijk)
ingevoerd. De Ark is daar al ver mee. Zij zijn gecertificeerd als Early Bird school. We komen wel voor
de uitdaging te staan hoe we de doorgaande leerlijn voor Engels organiseren, omdat de instroom op
het VO zeer heterogeen is.
2.12 Wetenschap & Technologie
SCO Delft e.o. wil zich in de regio Delft profileren met Wetenschap & Technologie. We willen daarmee
een doorgaande leerlijn realiseren met ons VO. Het gaat hierbij vooral om de didactiek van
Onderzoekend en Ontwerpend Leren (O&O).
In 2015 heeft het lid CVB samen met de adjunct-directeur bestuursbureau op verzoek van het
ministerie een bestuurlijk netwerk Wetenschap & Technologie opgericht en daarmee voor de regio 1,3
miljoen euro subsidie binnen gehaald. Binnen dit netwerk wordt kennis gedeeld op dit beleidsterrein.
Met de subsidie hebben we kunnen deelnemen aan een aanvraag voor een NRO-subsidie, die positief
is beoordeeld en hebben we ook voor onze eigen basisscholen een projectvoorstel “De wereld aan je
voeten” gehonoreerd gekregen. Dit project gaat in januari 2016 van start en behelst o.a. het opzetten
van proeftuinen en het scholen van leerkrachten. De subsidie bedraagt € 20.000,-.
2.13 Commentaar en conclusies
Alle basisscholen hebben een basisarrangement en meer dan de helft van de scholen scoort ruim
boven het gemiddelde. We hebben een lerende cultuur gerealiseerd op de scholen met de projecten
Eigen Leren Centraal en Samen Leren. Er wordt veel kennis gedeeld op de platforms IB, ICT,
opleidingsschool en het directieberaad.
Van het strategisch beleid 2011 – 2015 zijn de meeste doelstellingen bereikt. Er is een sectorplan 2015
– 2019 vastgesteld en elke school heeft een nieuw schoolplan geschreven. In feite gaat het om
voortzetting van beleid: opbrengstgericht werken, passend onderwijs en innovatie. Bij
opbrengstgericht werken hebben we de ambitie om de opbrengsten breder te formuleren dan alleen
taal en rekenen en meer naar de hele, integrale schoolontwikkeling te kijken. Onze kwaliteitszorg komt
daarbij in beeld. Bij Passend Onderwijs (2.2) zetten we het beleid voort om de basisondersteuning goed
te definiëren en op orde te brengen. Op het punt van Innovatie zijn de ontwikkelingen bemoedigend.
Er is een goede start gemaakt met de introductie van digitale leermiddelen. De scholen kiezen daarbij
een verantwoord tempo en delen ervaringen. Engels wordt op alle scholen eerder aangeboden. We
anticiperen daarmee al op de uitkomsten van het advies van de commissie Schnabel (Onderwijs 2032).
Verder is men op alle scholen enthousiast begonnen met Wetenschap & Technologie.
In 2014 hadden alle basisscholen behalve De Horizon een basisarrangement. De eindopbrengsten van
dit jaar zijn bij De Ark, De Bron en De Horizon onder de ondergrens van de inspectie en bij De Max
Havelaarschool net boven de ondergrens. De Horizon heeft sinds schooljaar 2013 – 2014
geïntensiveerd toezicht. Er is met ondersteuning van het KPC een schoolontwikkelplan gemaakt. De
school kreeg in juni 2015 een afsluitend kwaliteitsonderzoek met als positieve conclusie dat de school
weer aan de inspectienorm voldoet en een basisarrangement heeft . De lage scores bij De Max
Havelaarschool, De Ark en De Bron zijn uitgebreid geanalyseerd. Op grond van deze analyse kunnen
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we deze scores als incidenten beschouwen. Het uitgangspunt is dat volgend jaar alle scholen weer
groen zijn.
Onderwijsinhoud
De scholen hebben zich dit jaar gericht op de voortdurende versterking van het opbrengstgericht
werken. Daarnaast is er aandacht besteed aan Wetenschap & Technologie en 21st century skills. Dit
zal in 2016 een vervolg krijgen en verankerd worden in de nieuwe schoolplannen.
Passend onderwijs
Het samenwerkingsverband Delflanden heeft een ambitieus niveau voor de basisondersteuning
vastgesteld. Een school voldoet aan de eisen van de basisondersteuning als alle indicatoren van de
onderwijsinspectie voldoende zijn. Alle scholen hebben een zelfevaluatie gemaakt voor de
basisondersteuning met het Q3-instrument. De uitkomsten van deze zelfevaluaties zijn geaggregeerd
tot een totaalscore voor alle 85 scholen van het samenwerkingsverband. Op die manier kan elke school
de eigen score vergelijken met het totaalbeeld.
Voor de indicatoren waarvoor de school een verbeterplan gaat maken, is in het overzicht een “P”
opgenomen. Voor de indicator t.a.v. het protocol medisch handelen is op stichtingsniveau een protocol
door het CvB vastgesteld. Het platform Intern Begeleiders heeft onder begeleiding van het KPC een
plan van aanpak gemaakt om de basisondersteuning verder op niveau te brengen. De scholen werken
op die manier samen en delen kennis, expertise en planvorming.
Het IB-platform heeft het hoogbegaafdenbeleid geactualiseerd. Alle scholen beschikken over een
kleutervragenlijst en een screeningsinstrument waarmee leerlingen gediagnosticeerd worden. De
meeste scholen hebben een plusklas en/of hebben extra lesmateriaal aangeschaft voor deze
leerlingen.
Ouderbetrokkenheid
Alle scholen werken aan educatief partnerschap met de ouders. Op grond van een vragenlijst is per
school bepaald in welke fase van ouderbetrokkenheid de school zich bevindt. Vervolgens worden
activiteiten georganiseerd om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Eén van onze leerkrachten
studeert voor haar master Leren & Innoveren af op ouderbetrokkenheid. Deze kennis wordt gedeeld
in een professionele leergemeenschap binnen het project ‘Samen Leren’ met de Pabo.
Integraal Kindcentrum (IKC)
In 2014 is in samenwerking met Librijn Openbaar Onderwijs en de gemeente Delft de pilot IKC van start
gegaan. De Max Havelaarschool neemt daar namens SCO Delft e.o. aan deel. De pilot levert o.a. een
routekaart op waar het CvB van gebruik kan maken bij de vorming van andere IKC’s.
Voor De Horizon is het CvB met partners het gesprek begonnen voor het vormen van een Community
School. Dit is een IKC dat helemaal geënt is op de specifieke eisen die gelden voor het
onderwijsachterstandenbeleid.

2.3.2 Sector Voortgezet Onderwijs
2.3.2.1 Inleiding
Deze paragraaf is een samenvatting van het onderwijskundig jaarverslag van het CLD. Veel gegevens
zijn terug te vinden op de openbare sites van de inspectie, DUO en Vensters voor verantwoording.
Jaarlijks wordt in een uitgebreid jaarverslag teruggekeken op het afgelopen schooljaar en op basis
daarvan worden correcties aangebracht op het lopende schoolplan. Voor het CLD beslaat het
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schoolplan de jaren 2016 – 2020. De ambities, zoals geformuleerd in het schoolplan worden in grote
lijnen gehaald. De resultaten m.b.t. de kwalitatieve doelstellingen stemmen tot tevredenheid. Ook de
inhoudelijke ontwikkelingen m.b.t. technologie en techniek stemmen tot tevredenheid.

2.3.2.2 Onderwijs
Op de mavo is het Bèta Challenge Program (Technologie en Toepassing) ingevoerd. Het Technasium is
geïmplementeerd in havo/vwo. In beide leerwegen zal uiteindelijk een groep leerlingen examen doen
in het vak Onderzoeken & Ontwerpen. Ook de doelstelling om de keuzes voor een N-profiel of de
sector Techniek 20% hoger te laten zijn dan het landelijk gemiddelde is inmiddels gehaald. In de
beroepsgerichte leerwegen zijn de nieuwe programma’s ingevoerd. In het verslagjaar is het beleid
voorbereid om per 1 augustus 2016 te starten met gymnasium in klas 1 om de groei van het gymnasium
te bevorderen.

2.3.2.3 Inspectieoordeel
De toezichtkaart van de inspectie geeft aan dat alle leerwegen een basisarrangement hebben. Het
schoolplan geeft als doelstelling dat alle indicatoren op of boven het landelijk gemiddelde staan. Dat
is bij 19 van de 20 items het geval. Alleen het gemiddelde cijfer van het CE in de beroepsgerichte
leerwegen voldoet nog niet aan de gestelde norm. Het slagingspercentage ligt in alle leerwegen boven
het landelijk gemiddelde. Met name de havo blijft voor een structureel hoog percentage zorgen.

2.3.2.4 Examenresultaten
bbl

kbl

mavo

havo

vwo

100%

88%

96%

96%

95%

Ook de beide leerlingen die binnen de beroepsgerichte leerwegen de zgn. leerwerktrajecten volgden,
zijn geslaagd.

2.3.2.5 Resultaten rekentoets
De resultaten van de rekentoets 2014 – 2015 zijn voor mavo, havo en vwo zijn zonder meer goed. De
beroepsgerichte leerwegen blijven achter op het landelijk gemiddelde. Binnen de locatie wordt dit
onderkend en worden er maatregelen getroffen (extra rekenonderwijs)
Leerweg

Resultaat

Landelijk

bbl
kbl
mavo
havo
vwo

4,8
5,7
6,5
6,1
7,6

5,6
5,9
6,3
5,8
7,4

2.3.2.6 Onderwijstijd
Enkele leerjaren zijn onder de gestelde norm gebleven. Nieuwe wetgeving geeft aan dat er gerekend
mag worden met een gemiddelde over de hele schoolloopbaan. Vanuit dit perspectief is er geen
probleem. Toch blijft lesuitval een constant punt van aandacht.
De verplichtingen zijn voor de niet-examenjaren 1000 uur en voor de examenjaren 700 uur. Ten
opzichte van deze verplichtingen was de realisatie 2014 – 2015 als volgt ( in %).
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Leerjaar
havo/vwo

Realisatie

Leerjaar
mavo

Realisatie

HV1
HV2
H3/V3
H4
V4 (ath. en gymn.)
H5
V5 (ath. en gymn.)
V6 (ath. en gymn.)

102
99
100
97
102
109
100
111

M1 en MH1
M2
H2
M3
M4

98
100
99
106
108

bbl en kbl
Lj.1
Lj.2
Lj.3 bbl (gem)
Lj.3 kbl (gem)
Lj.4 bbl (gem)
Lj.4 kbl (gem)

101
102
111
108
111
107

Noot: in de beroepsgerichte leerwegen is het gemiddelde genomen van de verschillende afdelingen.
Alle afdelingen zaten boven de norm.

2.3.2.7 Tevredenheidsmetingen
Er zijn tevredenheidsenquêtes uitgevoerd onder de ouders van brugklasleerlingen en de
brugklasleerlingen zelf, de ouders van de leerlingen van klas 3 en deze leerlingen zelf en leerlingen van
de eindexamenklassen. Op www.schoolvo.nl kunnen de resultaten op 24 indicatoren worden bekeken.
Hier stellen we vast dat de resultaten over het geheel genomen goed en positief zijn. Daarnaast
constateren we een zekere enquête-moeheid. De respons daalt de laatste jaren. Er zal naar nieuwe
c.q. aanvullende manieren worden gezocht om de tevredenheid onder ouders en leerlingen te meten.

2.3.2.8 Leerlingenzorg
Het CLD is op drie niveaus betrokken bij de ontwikkeling van het samenwerkingsverband dat op 1
augustus 2014 formeel van start is gegaan: bestuurlijk – directie – zorgcoördinatie. In het verslagjaar
zijn de ondersteuningsplannen voor de afzonderlijke locaties ontwikkeld en vastgesteld (te vinden op
de website). De plannen vertonen samenhang met die van de andere scholen in Delft. De inzet was
om de bestaande situatie in Delft te continueren. Er lijkt inderdaad geen sprake te zijn van een extra
toeloop van leerlingen uit het speciaal onderwijs naar het CLD. Op elke locatie is er nu een
zorgcoördinator en externe ambulante begeleiding.
Aantal leerlingen het een zorgarrangement per 1 -10 -2015
CLD (alle locaties

havo/vwo

mavo/havo

bbl/kbl

15

12

1

2
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2.3.2.9 Doorlopende leerlijn PO-VO
De bestaande projecten “leren door doen” en modules voor getalenteerde leerlingen zijn
gecontinueerd. Op directieniveau is er contact geweest en informatie uitgewisseld evenals tussen de
directeuren van het PO en de teamleiders van de brugklassen. Daarnaast is in 2015 een structurele
expertgroep van leiding en docenten uit PO en VO aan de slag gegaan om de inhoudelijke doorstroom
te verbeteren.

2.3.2.10 Voortgang samenwerking met het Grotius College
De dagelijkse samenwerking met het Grotius College m.b.t. de gezamenlijke locatie sc Delfland krijgt
steeds meer vorm. In het verslagjaar waren er zeven bijeenkomsten van directie en CvB. Naast de
noodzakelijke nadruk op organisatie, financiën en beheer is er veel en vaak gesproken over de
nieuwbouw en de toekomst van sc Delfland. De afgesproken koers is om zoveel mogelijk alle interne
concurrentie weg te nemen. Dat betekent harmonisatie als het gaat om mogelijkheden voor
aanmeldingen, keuzes en tabellen. Docenten zijn voortdurend met elkaar in overleg om de
inhoudelijke ontwikkeling goed gestalte te geven. De inzet is om anno 2017, bij het betrekken van de
nieuwbouw, onderwijsinhoudelijk klaar te zijn.
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2.4 Sociaal jaarverslag
2.4.1 Inleiding
Op het domein Personeelsbeleid is in 2015 zowel voor PO als voor VO een groot aantal doelstellingen
geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. In het interne Sociaal Jaarverslag heeft het CvB gerapporteerd over
de ontwikkelingen op het gebied van personeel. We noemen hier de hoofdlijnen.
a. Alle scholen/sectoren/locaties beschikken over een passend functiebouwwerk en er is sprake
van een goed functionerende gesprekscyclus, inclusief de hieraan verbonden
ontwikkelafspraken en beoordelingen. In par. 2.4.8 wordt ingegaan op de stand van zaken wat
betreft deze doelstelling.
b. De functies zijn geconcretiseerd in hele of grotere parttime banen. Er wordt zoveel mogelijk
geprobeerd kleine parttime banen tegen te gaan. Uit het overzicht van de kengetallen kan
worden opgemaakt dat dit op het niveau van de hele stichting nog nauwelijks lukt. Dat houdt
uiteraard verband met het feit dat er in het PO nauwelijks personele wisselingen plaatsvinden
en in het VO slechts beperkt. Wel is het zo dat op de locaties waar de meeste personele
wijzigingen hebben plaatsgevonden (De Horizon, CLD locatie Molenhuispad) er een beweging
in de goede richting plaatsvindt.
c. Er is sprake van duidelijke scholingsplannen waarin een goede balans bestaat tussen de wensen
en talenten van de individuele medewerker en de belangen van de organisatie. Paragraaf 2.4.7
doet verslag van de activiteiten in het kader van deze doelstelling.
d. Het werving- en selectiebeleid is erop gericht dat we de komende jaren voldoende
gekwalificeerd personeel in huis hebben. Daartoe maken we optimaal gebruik van specifieke
projecten en contacten (van opleidingsschool, via lerarenbeurs en risicoregio’s tot UWV). In het
PO zijn, als gevolg van dalende leerlingenaantallen, geen nieuwe leerkrachten aangenomen.
In het VO is er bewust en met succes naar gestreefd om zoveel mogelijk ervaren docenten te
benoemen in de vacatures. Het aantal onbevoegde docenten in het VO daalt. In het PO zijn
alle leerkrachten bevoegd.
e. Het PO is doorgegroeid tot excellente opleidingsschool. Deze terminologie is verdwenen. Er is
alleen nog sprake van onvoldoende of voldoende. De opleidingsschool is opnieuw
geaccrediteerd voor 6 jaar en dus beoordeeld als voldoende.
f. De CLD-academie is geïmplementeerd. Deze doelstelling is bereikt. In het collectief
professionaliseringsplan wordt e.e.a. besproken.
g. Er is een managementontwikkeltraject voor toekomstige leidinggevenden. Zowel in het PO als
in het VO wordt er op dit punt structureel samengewerkt met andere besturen en scholen in
zgn. kweekvijvers. Gezien de leeftijd van een aantal leidinggevenden, zowel in het PO als in het
VO, is het wel van belang om gerichter te kijken naar nieuw talent onder de medewerkers.
h. ARBO en personeelszorg worden continu ontwikkeld en verbeterd. Er is een ontwikkeling
ingezet naar het gebruik maken van één ARBO-dienst. Dat is nog niet gerealiseerd. Het CLD is
binnen het samenwerkingsverband van de PCVO scholen in Zuid-Holland (Perspectief)
contractueel nog verbonden aan een gezamenlijke ARBO-dienst. Training in
verzuimgesprekken voor leidinggevenden is in voorbereiding. Het beleid om ziekteverzuim
tegen te gaan, is geharmoniseerd. Verdere versterking van de gesprekcyclus beschouwen we
ook als een vorm van verbetering van de personeelszorg.
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2.4.2 Kengetallen Totaal SCO Delft e.o.
a. Aantal fte’s
Aantal fte’s (peildatum: 31/12/2015)

fte’s totaal
fte’s directie
fte’s OP
fte’s OOP

PO
VO
122,8 184,7
7,8
2,0
106,1 155,0
8,9 27,7

Totaal Bestuursbureau Totaal
17,9
307,5
4,0
9,8
0,0
261,1
13,9
36,6

325,4
13,8
261,1
50,5

Totaal Bestuursbureau Totaal
22
416
4
10
0
349
18
57

438
14
349
75

b. Aantal medewerkers
Aantal medewerkers (peildatum: 31/12/2015)

totaal
directie
OP
OOP

PO
178
8
150
20

VO
238
2
199
37

c. Aantal medewerkers vast/tijdelijk
Aantal vast/tijdelijk (peildatum: 31/12/2015)
vast
tijdelijk
totaal

395
43
438

d. leeftijdsopbouw PO
Leeftijdsopbouw PO (peildatum: 31/12/2015)

<24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
>65
Totaal

Man Vrouw
1
4
6
34
2
41
3
46
6
34
1
18
160

Totaal
5
40
43
49
40
178
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e. Leeftijdsopbouw VO
Leeftijdsopbouw VO (peildatum: 31/12/2015)
Man Vrouw
1
6
25
31
20
22
20
37
40
28
5
3
111
127

<24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
>65
Totaal

Totaal
7
56
42
57
68
8
238

f. Leeftijdsopbouw Bestuursbureau
Leeftijdsopbouw Bestuursbureau (peildatum: 31/12/2015)
Man Vrouw
<24
25 – 34
35 – 44
45 – 54
55 – 64
>65
Totaal

0
2
6
1
9

Totaal

2
7
4
0
13

2
9
10
1
22

g. Ziekteverzuim
Schooljaar 2014 - 2015
School

Verzuimpercententage Meldingsfrequentie

Gem. verzuimduur

SCO Delft

4,5

1,2

9,8

De Ark
De Bron
De Horizon
Max Havelaarschool
Het Mozaïek
De Rembrandtschool
Het Talent

4,5
5,8
9,3
4,2
4,5
1,8
7,0

0,3
1,1
1,2
1,0
0,6
0,9
1,2

33,0
12,0
20,0
9,9
18,1
5,1
14,2

Juniusstraat
Obrechtstraat
Molenhuispad

3,9
3,2
3,5

1,6
1,6
1,4

7,7
5,9
6,9
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2.4.3 Tevredenheidsonderzoek medewerkers
In het verslagjaar is er geen onderzoek uitgevoerd.

2.4.4 In dienst/uit dienst
Sector

In dienst

Uit dienst

Einde contract FPU/pensioen Eigen
verzoek

PO
VO
Bestuursbureau

2
12
2

13
23
2

3
7
1

7
6

3
10
1

Totaal

16

38

11

13

14

2.4.5 Bevoegd/onbevoegd (VO)
1-10-2015

Aantal docenten

Bevoegd

Onbevoegd

Waarvan
studerend

Molenhuispad
Obrechtstraat
Juniusstraat

128
38
21

123
30
18

5
8
3

5
7
2

Totaal

187

171

16

14

Uit deze tabel blijkt dat er in het CLD 16 onbevoegde docenten werkzaam zijn. In alle gevallen hebben
directie en CvB vastgesteld dat het gaat om bekwame docenten. 14 van deze docenten studeren, 2
docenten volgen in overleg met en met toestemming van directie en bestuur op dit moment geen
opleiding. Alle onbevoegde docenten die vorig schooljaar ook al in dienst waren, hebben in het kader
van de nieuwe wet Werk en Zekerheid van het CvB een zogenaamde aanzeggingsbrief ontvangen. Zij
dienen af te studeren voor het einde van het schooljaar 2015 – 2016. Het is voorstelbaar dat sommige
docenten om verschillende redenen niet op tijd zullen zijn afgestudeerd maar wel goed functioneren
en bij ontslag ook een vacature zullen achterlaten. CvB en directie beraden zich op deze voor alle
partijen onwenselijke situaties.

2.4.6 Meerwaarde fusie
In dit hoofdstuk gaan we nog een keer in op de beoogde meerwaarde van de fusie, zoals geformuleerd
in het oorspronkelijke fusieboek, voor zover er een relatie is met het personeelsbeleid.
Versterken christelijke identiteit
Activiteiten PO
Elk jaar zijn er drie bijeenkomsten van de Fakkeldragers. Per school worden er twee leerkrachten
afgevaardigd om deze bijeenkomsten bij te wonen. De doelstelling is het uitwisselen van ervaringen
en het gezamenlijk onderzoeken van vraagstukken. Het lid van het CvB is bij alle bijeenkomsten
aanwezig. Elke keer wordt een lid van de RvT uitgenodigd. De ontvangende school is voorzitter en
verzorgt de agenda.
Activiteiten VO
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Met behulp van externe begeleiding is er door het CvB een viertal inspirerende gesprekken gevoerd
met directie, teamleiders en locatiemanagers over het thema “leidinggeven in een christelijke
school”. Ook is er met de directie en de overige leidinggevenden verschillende keren gesproken over
het nieuwe strategische document en in het bijzonder over de paragraaf waarin de onderwijsdoelen
worden verbonden met de levensbeschouwelijke bron.
Versterken doorgaande leer- en zorglijnen
In het verslagjaar zijn nog geen inhoudelijke veranderingen aangebracht. De versterking wordt
vooralsnog gezocht in het bij elkaar brengen van de juiste mensen, het doen van relevant onderzoek
en het creëren van betere organisatorische voorwaarden.
Wel is het onderwijsinhoudelijke gesprek gestart over Wetenschap & Technologie om in het PO goed
te anticiperen op de ontwikkelingen in het VO wat betreft technologie (Technasium (h/v), Techniek en
Toepassing (mavo) en de versterking technologie in de beroepsgerichte leerwegen).
Verder zijn we in het VO op de locatie Molenhuispad overgegaan op een andere teamindeling. Eén van
de gevolgen is dat er onder leiding van één van de teamleiders een team is samengesteld voor de
eerste klas. Daarmee is voor havo/vwo de organisatorische voorwaarde gecreëerd voor een
verbetering van de aansluiting.
In het VO is het afgelopen schooljaar een onderzoek uitgevoerd naar de voorspellende waarde van de
basisschooladviezen, specifiek van onze eigen PO-scholen. Er valt hier nog geen resultaat van te
melden.
Uit de doorstroomgegevens (zie de onderwijsjaarverslagen) is gebleken dat er van onze eigen POscholen in de afgelopen jaren weinig leerlingen doorstromen naar het CLD, met name naar de
beroepsgerichte leerwegen, hoewel er wel sprake is van een beperkte groei. De directeur van de
beroepsgerichte leerwegen is hierover in gesprek gegaan met het directieberaad PO. Daarnaast is er
een kennismakingsmiddag vmbo georganiseerd op sc Delfland voor leerlingen van De Horizon en De
Rembrandtschool. Deze scholen hebben het hoogste percentage verwijzingen vmbo. Deze middag was
een pilot om te onderzoeken hoe we kunnen werken aan een betere doorstroming.
Versterken positionering in het veld
SCO Delft e.o. heeft een stabiele positie in Delft en omgeving. In het verslagjaar is de bestuurlijke
overdracht van De Ark Schipluiden per 1 januari 2016 voorbereid. De samenwerking met het Grotius
College in sc Delfland verloopt niet alleen steeds beter maar levert inmiddels ook een beperkte groei
op voor het CLD en een wat sterkere gezamenlijke groei. Met andere woorden: sc Delfland begint
bekend te raken.
Daarnaast bekleden zowel de bestuurders als de directeuren en andere leidinggevenden verschillende
landelijke en regionale functies. Te denken valt aan: voorzitter samenwerkingsverband Passend
Onderwijs, lid commissie governance Verus, lid werkgroep DCVO (voorzitter CvB) en lid bestuur POraad, voorzitter Raad van Advies InHolland (lid CvB), voorzitter netwerk Technasium, adviesraad
regionaal Bèta-steunpunt (directeur m/h/v), stuurgroep Spirit4you (bbl/kbl).
Versterken werkgeverschap
In het afgelopen jaar is gewerkt aan de harmonisatie van het personeelsbeleid. Dit doen we als het tot
een meerwaarde leidt. Soms zijn er sectorspecifieke aspecten die harmonisatie onmogelijk of
onwenselijk maken (bijvoorbeeld: het taakbeleid). Er is gewerkt aan de vorming van de huisacademie.
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De Opleidingsschool PO en het project Eigen Leren Centraal gaan dan op in een kamer PO van de SCO
Delft huisacademie.
SCO Delft e.o. is nu ook eigenrisicodrager voor de sector PO geworden. Dit leidt tot een kostenreductie
en meer mogelijkheden voor het bestuur om te sturen op verzuim.
In reactie op de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) is een eigen interne vervangingspool gevormd en doet
het bestuur mee aan een haalbaarheidsonderzoek voor de vorming van een regionale
vervangingspool.

2.4.7 Professionalisering
Professionalisering PO
Professionalisering op schoolniveau
Alle basisscholen organiseren scholing die aansluit op de schoolontwikkeling zoals die is beschreven in
het schoolplan. Elk jaar wordt de scholing integraal opgenomen in het jaarplan, dat wordt besproken
met de medezeggenschapsraad van de school. Als we naar de thema’s kijken die daar aan bod komen
dan gaat het om:
- opbrengstgericht werken: analyse van opbrengsten
- passend onderwijs: maken van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven, hoogbegaafdheid
- invoering nieuwe (digitale) methodes
- invoering vroeg vreemde talenonderwijs (VVTO)
- coachingsvaardigheden & assessorentraining
- bredeschoolontwikkeling, IKC
- bedrijfshulpverlening
Daarnaast zijn drie leerkrachten afgestudeerd voor hun master. Het platform Intern Begeleiders is
onder begeleiding van het KPC omgevormd tot een professionele leergemeenschap. Zij hebben een
nulmeting gedaan van de basisondersteuning en instrumenten ontwikkeld voor ontwikkeling van de
basiszorg.
Vier scholen werken met leerteams. Elk leerteam onderzoekt een bepaald aspect van de
schoolontwikkeling en presenteert dit op de teamvergadering. Op deze manier komt vanuit een
lerende houding op teamniveau de beleidsontwikkeling tot stand en ontstaat er eigenaarschap.
Professionalisering leidinggevenden
In april 2014 heeft het bestuur een gezamenlijke scholingsdag voor de schoolleiders georganiseerd
met Penta Nova en vier andere schoolbesturen. Het was de bedoeling dat daar in 2015 een vervolg op
zou komen, o.a. in de vorm van een programma van Peer Assisted Leadership. Dit is helaas niet van de
grond gekomen.
Het directieberaad organiseert maandelijks intervisie. Vier directeuren nemen deel aan een
community of practice van Meta Krüger, lector van de Marnix Academie. Drie directeuren zijn
kartrekker van de professionele leergemeenschappen van het project Samen Leren.
Opleidingsschool
In 2014 zijn de pabo’s van Hogeschool Inholland gevisiteerd voor een nieuwe accreditatie en ook de
opleidingsschool is gevisiteerd. De Opleidingsschool is door Hobeon beoordeeld met een voldoende.
Dat betekent dat de Opleidingsschool de komende jaren subsidie ontvangt om zich verder te kunnen
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ontwikkelen.
Dit jaar zijn weer de vereiste 80 studenten geplaatst binnen de basisscholen van SCO Delft en PCPO
Westland. Elk jaar wordt er een basiscursus en een vervolgcursus coaching gegeven.
Daarnaast zijn 13 personeelsleden geschoold als assessor.
In het subsidieproject “Samen Leren” van 1,6 miljoen euro zijn vier professionele
leergemeenschappen (PLG’s) gevormd op de volgende thema’s:
1. Omgaan met verschillen - Opbrengstgericht werken
2. Partnerschap school & ouders
3. Pedagogisch handelen – Pesten
4. Begeleiding beginnende leraren
De PLG’s bestaan uit vertegenwoordigers van SCO Delft e.o., PCPO Westland en Inholland. De PLG’s
worden begeleid door het lectoraat Geïntegreerd Pedagogisch Handelen van Inholland.
De resultaten worden verwerkt in het curriculum van de Pabo en de basisscholen en het
scholingsbeleid van de betrokken instellingen.
Het lectoraat van hogeschool Inholland heeft voor projectleden een aantal studiebijeenkomsten
academisch schrijven georganiseerd.
De projectopbrengsten zijn in de vorm van artikelen, onderzoeksinstrumenten en uitkomsten opgeslagen op een gezamenlijke digitale omgeving.
Er zijn instrumenten ontwikkeld om de product- en proceskwaliteit te monitoren.
De opbrengsten van de diverse PLG’s zijn op een studiemiddag door de projectdeelnemers aan elkaar
gepresenteerd.
Eigen Leren Centraal
In het kader van Eigen Leren Centraal zijn er afgelopen jaar drie cursussen georganiseerd:
Leerlinggedrag, Leerlijn rekenen en ICT – werken met het digibord. De cursussen zijn gegeven door
geschoolde intern adviseurs van SCO Delft e.o. Het project wordt geleid door Carolien Prinsen,
projectleider Opleidingsschool. Er is een brochure ontwikkeld over het aanbod van de verschillende
cursussen.
Professionalisering VO
Anders dan in het PO werkt het CLD al jaren met een overkoepelend integraal scholingsplan. De
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (PMR) heeft instemmingsrecht op dit plan. Vanaf
het schooljaar 2014 – 2015 is dit scholingsplan vervangen door een jaarlijks collectief
professionaliseringsplan. Voor dit plan gelden iets gewijzigde spelregels en terminologie zoals ze zijn
opgenomen in de nieuwe cao VO die per 1 augustus 2014 is ingegaan.
De eindverantwoordelijkheid voor de professionalisering in het VO berust bij de voorzitter van het CvB.
Bij de opstelling van het plan vindt er inhoudelijk overleg plaats tussen de voorzitter van het CvB en de
afzonderlijke directeuren en de eindverantwoordelijke voor de CLD-academie. Vervolgens bespreken
directie van het CLD en de voorzitter van het CvB het integrale plan. Aan het einde van het schooljaar
rapporteren de budgethouders aan de voorzitter van het CvB. Directie van het CLD en de voorzitter
van het CvB bespreken vervolgens de opgestelde evaluatie. De voorzitter van het CvB biedt tenslotte
beide teksten (evaluatie en nieuw plan) aan in één document aan de PMR. De evaluatie van de
professionalisering 2014 – 2015 is dus te vinden in het document “Collectief Professionaliseringsplan
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2015 – 2016” dat door de directie van het CLD en het CvB is besproken en in november 2015 voor
instemming aan de PMR VO is voorgelegd. We volstaan hier door naar dat document te verwijzen.

2.4.8 Functiemix
Functiemix
In onze organisatie hanteren we de functiemix als een kwalitatief instrument. Dat wil zeggen dat
leerkrachten en docenten niet op grond van bijvoorbeeld leeftijd of bevoegdheid in een hogere schaal
geplaatst kunnen worden maar op grond van gedemonstreerde kwaliteit.
Functiemix PO
Op basis van het convenant leerkracht uit 2010 zijn de volgende percentages vastgesteld voor het
bepalen van de functiemix:
2010

2011

2012

2013

2014

Schoolniveau % LB

6

12

18

24

30

Bestuursniveau % LB

8

16

24

32

40

2014 was het laatste jaar, dus dat betekent dat het percentage op schoolniveau 70% LA-leerkrachten
en 30% LB-leerkrachten dient te zijn. Op bestuursniveau gaat het om 60% LA-leerkrachten en 40% LBleerkrachten.
De werkelijke percentages bij onze basisscholen zijn per 1 oktober 2015:
School

FTE totaal OP FTE LA

% LA

FTE LB

% LB

04LP Het Talent

12,5824

10,1310

80,5172

2,4514

19,4828

14FM Het Mozaïek

17,3016

14,6166

84,4812

2,685

15,5188

14KW De Max Havelaarschool

20,9807

16,8414

80,2709

4,1393

19,7291

14AL De Horizon

21,0055

14,3159

68,1531

6,6896

31,8469

15FT-00 De Rembrandtschool

13,3185

8,7560

65,7432

4,5625

34,2568

7,6624

6,6624

86,9493

1

13,0507

13,1101

11,6489

88,8544

1,4612

11,1456

105,7612

82,9722

78,3043

22,9890

21,6957

15FT-01 De Ark
15LQ De Bron
Bestuursniveau PO

Om voor de scholen te komen op 30% is er per school de volgende “LB-ruimte” in de werktijdfactor
(wtf):
School

Ruimte

04LP Het Talent

1,3233

14FM Het Mozaïek

2,5055
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14KW De Max Havelaarschool

2,1549

14AL De Horizon

-

15FT-00 De Rembrandtschool

-

15FT-01 De Ark

1,2987

15LQ De Bron

2,4718

Bestuursniveau PO

9,7542

De werkwijze rondom en vanuit de functiemix is in het verslagjaar geactualiseerd en in lijn gebracht
met het VO. Dat wil zeggen dat de pedagogische en didactische kwaliteit in de klas de basis is voor
beoordeling en eventuele bevordering naar een hogere functieschaal. De gesprekscyclus en het
beoordelingsbeleid zijn daartoe aangepast. Op drie scholen (De Ark, De Bron en Het Talent) is de
vernieuwde aanpak getest in de vorm van een pilot. In het voorjaar van 2015 heeft het CvB na
instemming van de GMR het vernieuwde beleid vastgesteld.
Functiemix VO
Datum
1-10- 2012
1-10 -2013
1-10 -2014
1-10 -2015

% LB

%LC

%LD

35,7
36,0
27,4
26,1 (22)

43,6
43,7
51,3
49,6 (52)

20,8
20,3
21,4
24,3 (26)

In het schooljaar 2014 – 2015 heeft een evaluatie geleid tot enkele nieuwe afspraken over de
uitvoering van de gesprekkencyclus en tot vernieuwd beleid m.b.t. de functiemix. Drie
ontwikkelingen maakten deze wijzigingen noodzakelijk:




De interne evaluatie van de gesprekscyclus inclusief de beoordelingen;
Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd;
Het vervallen van het entreerecht.

Naast de maatwerkmix zijn met instemming van de PMR de volgende wijzigingen vastgesteld:




Het verwachtingengesprek (voor oudere docenten) is vervallen;
De beoordelingsuitkomst “excellent” levert nu voor elke docent(e) een gratificatie op. De extra
trede voor docenten die nog niet in de eindtrede zaten is vervallen;
Er zijn nieuwe criteria opgesteld waaraan sollicitanten voor een LD-functie moeten voldoen.

2.4.9 Bijzondere omstandigheden
- 4 collega’s (2x VO, 2x PO) moesten vanwege niet werkgerelateerde omstandigheden (ongeluk, fysiek
ongemak) hun dienstverband beëindigen (3 x WIA, 1x opgehoogde WAO);
- 2 collega’s (PO) zijn met vervroegd pensioen gegaan vanwege een toenemend gebrek aan
welbevinden;
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- 1 collega (VO) is met vervroegd pensioen gegaan omdat het dienstverband moest worden beëindigd
vanwege een combinatie tussen de effecten van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid (onbevoegd en

niet studerend) en het feit dat het betreffende vak niet langer kon worden aangeboden.

2.5 Huisvesting
2.5.1 Bouwprojecten
De voortgang van de projecten verloopt voorspoedig. Er is door veel betrokkenen veel tijd en energie
in gestoken. In 2015 zijn zowel voor de uitbreiding Molenhuispad als de nieuwbouw sc Delfland de
eerste paal geslagen. De uitbreiding van het Molenhuispad loopt op schema en zal naar verwachting
bij start van het cursusjaar 2016-2017 in gebruik worden genomen. Sc Delfland zal begin 2017 worden
opgeleverd.
Wanneer de uitbreiding van het Molenhuispad gerealiseerd is, zal de locatie Colijnlaan teruggegeven
worden aan de gemeente Delft.

2.5.2 Groot onderhoud lasten bestuur
Bij het Molenhuispad is er een nieuwe vloer in de gymzaal gelegd, zijn er diverse lokalen opgeknapt en
voorbereidingen getroffen in de oudbouw ten behoeve van de nieuwbouw.
Bij de Obrechtstraat is de aula gemoderniseerd door nieuwe aankleding, meubilair en verlichting.
Tevens zijn er zowel lokalen als een aantal toiletgroepen gerenoveerd op de begane grond.
Bij Het Mozaïek locatie Hof van Delft zijn er gedurende een reeks van jaren diverse lokalen opgeknapt,
zo ook in 2015.
Op De Rembrandtschool zijn alle toiletgroepen gerenoveerd.

2.5.3 Groot onderhoud lasten gemeente
Gezien het feit dat het buitenonderhoud per 1 januari 2015 geheel ten laste komt van het eigen
schoolbestuur, zijn er in 2015 nog wel openstaande huisvestingsafspraken met de gemeente
uitgevoerd. Al diverse jaren stond er een bedrag op de balans voor het vernieuwen van het dak bij de
Ark in Tanthof Oost. Deze is in 2014/2015 uiteindelijk vervangen en in 2015 afgerekend met de
gemeente. Bij De Max Havelaarschool is de lift gerenoveerd.

2.5.4 Toekomstige ontwikkelingen huisvesting
De Max Havelaarschool ontwikkelt zich verder tot een Integraal Kind Centrum (IKC). De verwachting
was dat het gebouw aan de Verwersdijk al in 2015 aan SCO Delft e.o. zou worden overgedragen. Dit
zal 2016 worden. In samenwerking met de Stichting Rijswijkse Kinderopvang is er voor de Verwersdijk
(en het totale kindcentrum) al wel een verbouwingsplan opgesteld.
In navolging van de afspraak in het Integraal Huisvestingsplan PO zijn in 2015 de besturen en de
gemeente Delft met elkaar in gesprek gegaan om in Tanthof tot een optimalere exploitatie te komen.
Diverse scenario’s zullen worden uitgewerkt, waarna het in 2016 tot een definitief plan moet komen.
Het bestuursbureau van SCO Delft e.o. zal per juni 2016 een huurpand gaan betrekken aan de
Vulcanusweg in Delft. De reden hiervan is dat de huur van de huidige locatie opgezegd is om
woningbouw te kunnen gaan realiseren op deze locatie.
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3. Klachten
Onder klachten verstaan we hier de officieel ingediende klachten bij de schoolleiding of het CvB
conform de reglementen. Daarnaast zijn er uiteraard klachten in de vorm van telefoontjes, e-mails of
gesprekken op het schoolplein of een ouderavond die met de leerkracht, directeur, teamleider, mentor
of docent worden afgehandeld. Deze klachten leiden niet tot een formele klacht bij de schoolleiding in
de zin van het reglement.
Primair onderwijs
In het verslagjaar zijn geen officiële klachten ingediend in het primair onderwijs.
Voortgezet onderwijs
Havo/vwo, 6 klachten
●
●
●
●
●

1 klacht i.v.m. vermeend oneerlijk nakijken van toetsen
1 klacht i.v.m schorsing en plaatsing in andere klas
1 klacht i.v.m. weigering om mee te werken aan een vavo-plaatsing
2 klachten m.b.t. het schoolexamen
1 klacht m.b.t. privacy door melding bij Veilig Thuis.

Mavo, geen klachten
Beroepsgerichte leerwegen (KB/BB), 2 klachten
●
●

1 klacht m.b.t. bedreiging van een leerling door een medeleerling
1 klacht m.b.t. weigeren van een aanmelding

In twee gevallen (weigering van vavo-plaatsing en weigering van aanmelding) is de klacht door de
klager zonder het inlichten van de directie en het bestuur bij landelijke instanties neergelegd.
Enkele klachten (vermeend oneerlijk nakijken van toetsen, schorsing en plaatsing in andere klas,
privacy door melding bij Veilig Thuis) zijn niet toegewezen. De klachten mb.t. het schoolexamen en de
weigering om mee te werken aan een vavo-plaatsing en de weigering van een aanmelding zijn
beoordeeld als terecht en naar tevredenheid van de klagers opgelost. De klacht m.b.t. bedreiging heeft
geleid tot het “verhaal halen door wederzijdse ouders” waardoor ook ouders moesten worden
aangesproken op hun gedrag. Vervolgens is e.e.a. tot tevredenheid opgelost.
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4. Bedrijfsvoering
De facilitaire dienstverlening van SCO Delft e.o. is in handen van het bestuursbureau. Het
bestuursbureau is ervoor verantwoordelijk de organisatie te ondersteunen op de volgende gebieden
van bedrijfsvoering en dienstverlening:
 Het voeren van een financiële administratie;
 Het voeren van een personeels- en salarisadministratie;
 Het voeren van de onderwijsadministratie t.b.v. de sector VO;
 Beleidsondersteuning verlenen op de gebieden van huisvesting, beheer, public relations,
onderwijs en zaken op het gebied van personeel en financiën;
 Secretariële ondersteuning van de RvT en het CvB.
Ontwikkelingen in 2015


Op de financiële administratie is het softwarepakket WIS-collect verder geïmplementeerd.
Geconstateerd kan worden dat er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Wis Collect wordt
gebruikt voor het innen van schoolbijdrage, werkweken bij de sector VO.



Op de afdeling financiële administratie is een nieuwe parttime medewerker aangenomen ter
vervanging.



De afdeling personeel is per 1 januari 2015 gestart te werken met het softwarepakket HR2day,
dit pakket is opvolger van Merces at work. Geconstateerd kan worden dat de implementatie
goed verlopen is.



Per 1 september 2015 is de afdeling personeel uitgebreid met een parttime medewerker.



Naast individuele trainingen is er voor verdere professionalisering van het bestuursbureau in
2015 gestart met een communicatietraining voor alle medewerkers en deze zal ook in 2016
een vervolg krijgen.



Per 1 januari 2015 is een adjunct-directeur bestuursbureau benoemd. Samen met de directeur
van het bestuursbureau wordt leiding gegeven aan de verschillende afdelingen binnen het
bestuursbureau en is een onderlinge taakverdeling afgesproken.



Per 1 januari 2016 maakt De Ark Schipluiden deel uit van SCO Delft e.o. De administratie van
de Ark Schipluiden werd verzorgd door het administratiekantoor Dyade en is per 1 januari 2016
overgedragen aan het bestuursbureau.



In 2015 is het interne boekenfonds ten behoeve van de sector VO succesvol van start gegaan.
De organisatie en uitvoering hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuursbureau.



Per 1 augustus 2015 is de sector PO uitgetreden bij het vervangingsfonds. Onder leiding van
het bestuursbureau is een interne vervangingspool opgezet. De organisatie en uitvoering
hiervan valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursbureau.
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In de komende periode zal het bestuursbureau nog tijd en energie moeten stoppen in het
bijschaven van de diverse processen waardoor de dienstverlening nog verder geoptimaliseerd
kan worden. Terugkijkend op de afgelopen periode kunnen we met vertrouwen de toekomst
tegemoet zien.
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5. Verslag medezeggenschap
5.1 Jaarverslag GMR PO
De GMR SCO Delft e.o. is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor de 7
basisscholen van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft. De GMR overlegt samen met het bestuur van
de stichting over bovenschoolse zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan.
De GMR bestaat in principe uit 15 leden, van alle scholen een vertegenwoordiger uit de
personeelsgeleding, en een vertegenwoordiger vanuit de ouders. Er is vanuit de ouders van één van
de scholen een onafhankelijk voorzitter benoemd.

Leden GMR:
School
Max Havelaarschool
De Ark
Rembrandtschool
Het Talent
De Horizon
De Bron
Het Mozaïek

Taakverdeling GMR
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Secretaris:

Personeel
Ilonka Vis tot november 2015
Ina Verbeek / Gerrie Vink
Wendelien Plomp
Mariska van der Burg / Els Bultena
Lizanne Verbeek (secretaris) / Fleur
Raaijmakers
Simone Groeneveld
Simone Steen / Inge Hoving (secretaris)

Ouder
Hidde Duivenvoorden
Aileen Daniëls / Erik de Klein
René van Steen
Marco Zuidam
vacature
Jack Deurloo
Anneriet van Rijn tot juli 2015
Hermyn Bonnema (voorzitter)

Hermyn Bonnema
Jack Deurloo
Lizanne Verbeek tot juli 2015 / Inge Hoving vanaf september 2015

Vergaderingen
De GMR SCO Delft vergadert in principe maandelijks, in 2015 heeft de GMR 8 keer vergaderd. De
vergadering in maart was een gezamenlijke MR/GMR themabijeenkomst ‘andere schooltijden’.
Voorafgaand aan de vergaderingen heeft door de voorzitter vooroverleg plaatsgevonden met het lid
CvB (verantwoordelijk bestuurder PO).
Onderwerpen in 2015
 Sectorplan 2015-2019
 Verbeterenplan formatie PO *
 Aanpassing functiebouwwerk sector PO
 Onderwijskundig jaarverslag
 Begroting 2015
 Besluit overlegmodel cao (instemming)
 Procedure taakbeleid
 Formatieprognose sector PO 2015-2016 (instemming)
 Eigen risicodragerschap voor vervanging (instemming)
 Deelname aan regionale vervangingspool (instemming)
 De toekomst leren, Strategisch document 2015-2019 (instemming)
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Bestuurlijke overdracht De Ark Schipluiden (instemming)
Wijziging functiebeleid (instemming)
Harmonisatie beleid ziekteverzuim (instemming)
Besluit werktijdfactor PO (instemming)
Formatieverantwoording sector PO 2015-2016 (instemming)

5.2 Jaarverslag MR VO
Algemeen:
De gebruikelijke documenten waar de MR zich jaarlijks mee bezighoudt, met instemmings- of
adviesrecht, zijn weer de revue gepasseerd. De diverse jaarverslagen, de jaarrekening, de
formatieverantwoording, de vakantieregeling, de formatieprognose, de schoolgids en de leerling
prognoses werden behandeld.
Maar ook zaken die alleen dit of komend schooljaar of de toekomst op wat langere termijn betreffen,
passeerden. Bijvoorbeeld:
LO2 als examenvak op de mavo, een aangepaste werkkostenregeling, het collectief
professionaliseringsplan, de aanpassing van de functiemix, het transitieplan, de start van gymnasium
in klas 1, de voordracht van een nieuw lid van de RvT, de bestuurlijke overdracht van basisschool De
Ark in Schipluiden en het Strategisch document 2015-2019.
Voor wat betreft de begroting zijn we verheugd dat we tegenwoordig vier maal een tussenrapportage
ontvangen (Q 1 t/m 3) zodat we het traject vanaf het begin van het jaar kunnen volgen. Daarna volgt
het jaarverslag (zijnde de Q4).
Ook dit jaar heeft een goede gewoonte zich voortgezet. Na elke (P)-MR-vergadering vond overleg
plaats met de voorzitter van de CvB. Hierbij komen vragen aan bod die de MR heeft over de
aangeleverde stukken en worden zaken besproken die nog de MR gaan passeren. We ervaren dit
overleg als zeer plezierig en constructief.
Een andere goede gewoonte is het jaarlijks contact met de RvT. Ook dit jaar schoven mevrouw Sandra
Koppert en de heer Alex Crezée een keer bij een vergadering aan. Een hernieuwde kennismaking.
Samenstelling:
Namens het personeel zaten in de MR tot 1 augustus 2015:
Marieke van den Bosch (voorzitter), Frits de Bruin, Robert Dekker (vvz), Jaap ten Kortenaar, Toos
Meijer (secr), Josha Moerman, Hilde La Rivière (pm), Jaap Rombouts en Ronald Wannet.
Na 1 augustus hebben Marieke van den Bosch en Jaap ten Kortenaar hun taken neergelegd. Zij zijn
vervangen door Anita Smits en Reinier Broekhuizen. Robert Dekker heeft het voorzitterschap
overgenomen.
Namens de ouders zaten tot 1 augustus 2015 in de MR: Wilma van Leeuwen en Joyce Beumer. Na 1
augustus 2015 hebben Diana Moester en Simon Terpstra hun plaats ingenomen.
De leerlingen worden door afwisselend vertegenwoordigd, afhankelijk van hun rooster en
toetsperiodes. Het zijn dus niet altijd dezelfde leerlingen. Zij worden per vergadering voorbereid door
Marieke van den Bosch
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Behandelde onderwerpen:


Werkkostenregeling;

























zittingstermijn en zetelverdeling van de MR;
Begroting SCO Delft e.o.;
Jaarverslag Personeel 2013-2014 (afronding vorig jaar);
Kengetallen SCO Delft VO PO;
Jaarverslag VO 2013-2014;
Leeftijdsfase bewust personeelsbeleid (LFPB)- mogelijkheden beleid per december 2014;
Procedure bezwaar tegen een beoordeling;
Collectief Professionaliseringsplan 2014-2015;
Vakantiecompensatieregeling OOP mei 2013;
Formatieverantwoording 2014-2015;
Invoering LO2 als examenvak op de mavo;
Aanpassing functiemix 2015;
Formatieprognose;
Voordracht van een nieuw lid van de raad van toezicht;
Schoolgids;
Transitieplan;
Jaarrekening SCO Delft e.o.;
Jaarverslag 2014 SCO Delft e.o.;
Kwartaalreportage Q1, 2, 3 en 4, inclusief de risicorapportage;
Strategisch document 2015 - 2019;
Start van gymnasium in klas 1;
Bestuurlijke overdracht De Ark, Schipluiden en alle zaken die daarmee samenhangen;
De concept-formatieverantwoording 2015 – 2016;
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6. Financiële paragraaf
6.1 Doelstellingen financieel beleid
SCO Delft e.o. streeft naar een efficiënte en doelmatige inzet van middelen, binnen normatieve kaders.
Gestreefd wordt naar een beleidsmatige inzet van middelen op stichtingsniveau, waarbij de financiële
risico’s in kaart zijn gebracht. Wij verwachten van de diverse budgethouders begrotingsdiscipline en
streven naar maximale inzet van middelen voor de primaire onderwijstaken. Met behulp van
kengetallen, meerjarige begrotingen en risicoanalyses wordt er op aangestuurd de organisatie op
structurele basis financieel gezond te houden.

6.2 Verdeling van de middelen over de verschillende organisatieonderdelen en beleid
t.a.v. omvang en functie van vrij besteedbaar vermogen
In de begroting vindt de verdeling van de middelen over de verschillende organisatie onderdelen
plaats. Dit wordt verdeeld in deelbegrotingen van de sectoren PO en VO en het bestuursbureau. Er
worden kwartaalrapportages opgesteld t.b.v. de RvT, het CvB en de diverse scholen. Bij deze
rapportages wordt een (risico)analyse gevoegd van de belangrijkste begrotingsverschillen.
Tevens vindt er periodiek een beoordeling plaats van het aantal ingezette fte’s en de ontwikkeling van
de loonkosten. Deze analyses maken onderdeel uit van de PDCA-cyclus en zijn erop gericht om zo snel
mogelijk beleidsmatig te kunnen ingrijpen wanneer de situatie hierom vraagt.
Het CvB heeft als stelregel dat er in principe gewerkt wordt met een sluitende begroting. Incidentele
en niet verwachte middelen worden gereserveerd tot er beleid voor is ontwikkeld. Wanneer dit niet
lukt tijdens het lopende boekjaar, worden deze middelen doorgeschoven naar een volgende begroting.
Het CvB heeft het standpunt dat de gewenste omvang van het eigen vermogen gerelateerd moet zijn
aan het risicoprofiel van de organisatie. Er wordt gewerkt aan een adequaat systeem van risicoanalyse
en -management. De bedoeling is de belangrijkste risico’s in beeld te krijgen en aan de hand van een
vastgesteld risicoprofiel een omvang van het eigen vermogen als gewenste buffer te bepalen. In 2016
zal dit verder ook beleidsmatig worden geconcretiseerd..
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6.3 Kengetallen (de jaren 2010 – 2012 betreffen samengestelde cijfers van de
rechtsvoorgangers)
Bedragen * € 1.000
Kengetallen SCO Delft e.o.
totale baten
totale lasten
exploitatieresultaat

2015
28.936
29.361
-425

2014
30.113
29.557
555

2013
28.811
28.699
112

2012
27.548
27.373
175

2011
25.508
25.500
8

2010
24.611
24.736
-125

Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio
Liquiditeit
Rentabiliteit

4.667
12.887
36,21%
80,00%
-3,30%

5.092
10.427
48,84%
93,65%
5,32%

4.587
11.218
40,89%
116,24%
0,39%

4.475
10.448
42,82%
124,18%
0,64%

6.306
11.780
53,53%
136,88%
0,03%

6.299
11.342
55,54%
124,29%
-0,51%

Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor

16,13%
44,54%

16,91%
34,63%

15,92%
38,94%

16,24%
37,93%

24,72%
46,18%

25,59%
46,09%

Rijksbijdrage / totale baten
Personele lasten / totale lasten
Materiele lasten / totale lasten

92,05%
77,06%
22,94%

87,99%
76,83%
23,17%

91,68%
79,48%
20,52%

92,04%
78,14%
21,86%

92,78%
78,47%
21,53%

92,71%
76,50%
23,50%

2.357
8
41
430

2.402
7
49
453

2.368
9
40
501

2.275
5
60
432

2.241
11
53
481

2.128
9
55
494

1.784

1.775

1.827

1.875

1.898

1.858

96
96
95

88
96
94

91
91
94

97
88
89

97
92
95

97
92
95

325
349
75
14
438
138
300

331
357
80
10
447
138
309

326
374
77
11
462
138
324

323
353
69
13
435
126
309

317
348
64
12
424
138
286

304
340
60
12
412
125
287

3,50%
5,70%
16

5,39%
5,63%
20

5,15%
5,94%
24

5,10%
5,64%
30

5,10%
5,18%
33

4,80%
5,16%
24

leerlingen per 1 oktober
VO
Vavo
Instroom hogere jaars VO
Instroom 1ste jaars VO
leerlingen per 1 oktober
PO
slaagpercentages Vmbo
slaagpercentages Havo
slaagpercentages Vwo
Personele bezetting
Totaal fte
OP
OOP
Directie
Totaal personen
Totaal man
Totaal vrouw
Ziekteverzuim VO
Ziekteverzuim PO
Onbevoegde docenten VO
Onbevoegde docenten PO

geen

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor

Eigen vermogen / Totaal vermogen
Vlottende activa / schulden korte termijn
Winst / Totaal vermogen
Eigen vermogen / Totale baten inclusief financiële baten
Totaal kapitaal exclusief gebouwen / totale baten

geen

geen
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geen

geen

geen

6.4 Analyse jaarrekening 2015
Bij het opstellen van de begroting 2015, is er voor SCO Delft e.o. uitgegaan van een uiteindelijk tekort
van € 494.281. In werkelijkheid blijkt uit de jaarrekening 2015 dat het resultaat € 424.551 negatief is
uitgevallen. De afwijking, het te verklaren verschil, bedraagt derhalve € 69.730. De belangrijkste
oorzaken hiervan is in de onderliggende tabel te verklaren naar de sectoren.
Omschrijving

3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.3 College-, cursus-, les en examengelden
3.5 Overige baten
Totale Baten
Omschrijving

4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totale Lasten
Omschrijving

Realisatie

26.637.266

25.979.560

102,53%

931.902

639.024

135,25%

67.724

91.000

74,42%

1.172.129
28.809.021

817.346
27.526.929

143,41%
104,66%

Realisatie

22.854.001

99,01%

571.960

608.820

93,95%

1.972.821

1.600.350

123,27%

4.128.641
29.300.482

3.016.040
28.079.211

136,89%
104,35%

Realisatie

127.145

5.3 Waardeverandering fva

-22.338

5.5 Rentelasten
Totale Financiële baten en lasten

Afwijkingen t.o.v. de begroting
Sector VO
Sector PO
Bestuursbureau
SCOD

Jaarbegroting Percentage

22.627.060

5.1 Rentebaten

Resultaat (verlies)

Jaarbegroting Percentage

Jaarbegroting Percentage

84.000

151,36%

-37.897
66.910

-26.000
58.000

145,76%
115,36%

-424.551

-494.281

85,89%

78.231
-59.664
51.163
69.730

positiever
negatiever
positiever
positiever

De verschillen op stichtingsniveau is een resultante van de diverse organisatie onderdelen. Bij de
diverse organisatie onderdelen wordt nader ingegaan op de oorzaken van de verschillen.
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6.4.1 Analyse van het te verklaren verschil
Baten

3.1 Rijk

begroot resultaat
gerealiseerd resultaat
te verklaren verschil
Belangrijkste factoren
Lumpsum
Impulsgebieden
Zijinstroom
Lgf leerlingen
Maatschappelijke stage
Project samen leren
Diverse kleine verschillen

Sector VO Sector PO bestuursbureau SCO Delft e.o.
-284.424
-247.898
38.040
-494.282
-206.194
-307.561
89.203
-424.552
78.230
-59.663
51.163
69.730
213.177
-17.500
-35.182
70.455
14.701
245.651

Totaal
3.2 Gemeente e.a.

bijdrage personeel
Project wetenschap en Technologie
bijdrage huisvesting

36.248

Lasten
4.1
4.2
4.3 Huisvesting

4.4 Overige lasten

36.248
67.628
189.002
292.878

-23.276
78.350
142.291
-12.550
184.815

146.691
146.691

-23.276
78.350
142.291
134.141
331.506

Baten

466.714

815.377

1.282.091

-193.022
-40.707

-59.348
4.386
49.836
185.914

Personeel
Afschrijvingen
Fonds 1818
Gemeentelijke projecten
Klein onderhoud
Schoonmaakartikelen
Delfland / diverse
Leerlingbegeleiding
Werkweken
Boeken (éénmalig)
Afkoop kopieercontract
Project samen leren
Project wetenschap en Technologie
Schoolfonds
Leermiddelen en ict
Delfland / diverse

30.728
14.713
90.447
35.000
139.543
222.150
17.000

Totaal lasten
Rente baten - lasten
5.1
5.2 en 5.3

67.628
189.002
256.630

-90.032

Lyceo
Detachering
Werkweken
Diverse

Totaal
Totaal

293.349
59.825
412.056

404.263
-42.172
-17.500
-125.214
70.455
293.349
74.526
657.707

36.248

Totaal
3.3 t/m 3.5 overig

191.086
-42.172

rentebaten
rentelasten

25.428
-538
-1.002

1.835
-75.051

77.114
392.966

40.000
422.515
67.628
62.647
47.816
56.240
879.469

21.573
17.091

21.572
17.143

-51.163

-226.942
-36.859
48.834
185.914
30.728
14.713
92.282
-40.051
139.543
222.150
57.000
422.515
67.628
62.647
47.816
133.354
1.221.272

43.145
34.234

6.4.2 Nadere toelichting op de belangrijkste verschillen:
6.4.2.1 Rijk (3.1 Rijk)
De belangrijkste oorzaken van de verschillen (€ 657.707) bij de inkomsten Rijk zijn:
1.
2.

Extra personele vergoeding van € 404.263 (correctie GPL);
Bij het project Samen Leren vallen de baten € 293.349 hoger uit, dit wordt veroorzaakt doordat
in de begroting alleen het deel van SCO Delft e.o. was opgenomen. In deze jaarrekening is ook het
deel opgenomen van de overige participerende scholen (zie ook 4.4 overige lasten).
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3.

Leerlinggebonden financiering (lgf) leerlingen is te hoog begroot voor € 125.214, dit is veroorzaakt
doordat deze vergoeding in 2015 niet via de rijksbijdragen zijn ontvangen, maar via gemeentelijke
subsidies (PPO).

6.4.2.2 Gemeenten (3.2 Gemeenten)
De belangrijkste oorzaken van de verschillen bij de inkomsten gemeenten (€ 292.878) zijn:
1.
2.
3.
4.

Het bedrag voor Wetenschap & Technologie ( € 67.628 zie hiervoor ook overige lasten 4.4)
Bijdrage in de renovatie van een aantal PO scholen € 92.372 (zie ook 4.3);
Bijdrage voor de inventaris van de Colijnlaan ( € 54.215);
Niet-begrote bijdragen van de gemeente voor subsidie opvang leerlingen (€ 45.000) en
diverse kleine bedragen met een totaal bedrag van € 33.663.

6.4.2.3 Overige baten (3.3-5 Overige baten)
De belangrijkste oorzaak van de verschillen bij de overige baten (€ 331.506) zijn:
1.
2.
3.

Een hogere bijdrage detachering bij sc Delfland (€ 78.350);
Bij de werkweken hebben we zowel de baten als lasten niet begroot met een totaal bedrag van €
142.291;
Overige verschillen veroorzaakt door niet-begrote inkomsten € 113.156. Dit betrof onder andere
schoolfonds, premievergoeding UWV, Fonds 1818.

Een overzicht van de incidentele baten in 2015 komt overeen met ongeveer € 94.000 (eerste inrichting
Colijnlaan en afrekening weer samen-naar-school-gelden).

6.4.2.4 Personele lasten (4.1 Personeel)
De afwijking van de begroting van € 226.942 is bijna geheel toe te rekenen aan de lagere loonkosten
binnen de sectoren.
De volgende factoren spelen hierbij een belangrijke rol:
A. Het VO is gedaald van 2.402 leerlingen (waarvan bij de begroting is uitgegaan) tot 2.357 leerlingen
per 1 augustus 2015. Uiteraard heeft deze daling geleid tot mindere formatieve inzet dan in 2014;
B. In het kader van de functiemix is zowel in het PO als het VO een aantal fte’s, op basis van de
gestelde kwalteitsnormen, in een hogere schaal geplaatst;
C. De begroting personeel bouwt voort op het formatieplan 2014-2015. Dit plan is opgesteld in mei
2014 en gaat onder andere uit van het dan zittende personeel. In de periode juni 2014 tot
december 2015 zijn er veel personele mutaties geweest onder andere in het kader van de
boventalligheid in het PO. Geconcludeerd kan worden dat door de ingezette acties, waaronder
het opzetten van een eigen vervangingspool, de boventalligheid teruggedrongen is.
D. De sector PO per 1 augustus 2015 voor vervangingen eigenrisicodrager geworden en daardoor uit
het Vervangingsfonds getreden.

6.4.2.5 Afschrijvingen (4.2 Afschrijvingen)
In het boekjaar 2015 zijn de investeringen t.o.v. voorgaande jaren aan de lage kant. Dit wordt
veroorzaakt door de nieuwbouw van het Molenhuispad (gereed in juni 2016) en de investeringsstop
in het primair onderwijs.Vanaf 1 januari 2015 geldt een regel dat alleen de afgeschreven inventaris
vervangen kan worden. Nieuwe investeringen hebben de goedkeuring nodig van het CvB.
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6.4.2.6 Huisvesting (4.3 Huisvesting)
De belangrijkste oorzaken van de verschillen bij de lasten voor huisvesting (€ 372.471) zijn:
1.
2.
3.

Uitgaven onder andere aan de verbouwing van De Max Havelaarschool en De Ark. De totale
uitgaven aan gemeentelijke gelden was € 185.914 (de baten zijn lager, zie 6.4.2.2);
Fonds 1818 € 49.836 (de baten bedroegen € 25.000);
Hogere lasten Delfland € 90.447, deels nagekomen lasten uit 2014.

6.4.2.7 Overige lasten (4.4 Overige lasten)
De belangrijkste oorzaken van de verschillen bij de lasten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uitgaven m.b.t. project Samen Leren € 422.515, dit zijn de totale kosten van het project (zie ook
6.4.2.1);
Afkoop contract Ricoh € 48.500 en extra afdrukken € 8.500;
Investeringen schoolboeken VO € 222.150, in overleg met de accountant worden deze
investeringen niet geactiveerd;
Project Wetenschap & Technologie € 67.628 (zie ook baten 6.4.2.3);
Extra begeleiding leerlingen in het VO € 49.000 (te laag begroot);
Werkweken die niet begroot zijn € 139.543 (zie ook baten 6.4.2.3);

6.4.2.8 Toelichting op financiële baten en lasten (5.1 5.2 en 5.3)
De belangrijkste oorzaken van de verschillen op de financiële baten en lasten zijn:
1.
2.

Hogere rente opbrengst € 43.145;
Lagere waardering van de effecten op peildatum 31-12-2015 € 22.338 en extra lasten door
aankoop effecten in 2015 € 11.896.

6.4.2.9 Belangrijkste conclusies
Overzicht incidentele baten en lasten 2015
Afkoop Ricoh
Inzet KPC Horizon
Investering Gebouw Max Havelaar
SVW verevening 2014
Saldo incidenteel
Afkoop Ricoh
Overname schoolboeken
Bijdrage gemeente inrichting Colijnlaan
Saldo incidenteel

16.000 extra lasten

Sector PO
Sector PO
Sector PO
Sector PO

47.500 extra lasten
70.000 extra lasten
-40.000 extra baten
93.500 extra lasten
32.500 extra lasten

sector VO
sector VO
sector VO

196.000 extra lasten
-54.000 extra baten
174.500 extra lasten

Wanneer we de incidentele zaken buiten beschouwing zouden laten, zou het gecorrigeerde
jaarresultaat er € 268.000 beter uitgezien hebben.

6.5 Treasury statuut en –beleid en beleggingsportefeuille
In het treasury statuut is een beschrijving opgenomen over de doelstelling, het risicobeheer, het
relatiebeheer, de verdeling van de verantwoordelijkheden en verdeling van de bevoegdheden.
Het statuut voldoet aan de richtlijnen van het Ministerie. De feitelijke uitvoering van de
beleggingsportefeuille is in handen gegeven van Rabobank Nederland.
In 2015 was op basis van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen, het rendement van de
beleggingsportefeuille -0,8%, wat een afname van het vermogen betekende van € 15.635. De waarde
van de portefeuille bedroeg per 31 december 2015 € 3.572.111. Op de balans is de waarde
weergegeven van de aankoopwaarde of lagere marktwaarde van € 3.633.402. Het verschil aan waarde
wordt pas gerealiseerd bij verkoop van de portefeuille. Het bedrag aan rente op de obligaties is sterk
toegenomen (door aankoop nieuwe obligaties).
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6.6 Gemeente Delft verantwoording Onderwijs achterstanden beleid (OAB)
gelden

Invullen door
Gemeente

Ingekomen datum:

Gegevens van de
aanvrager

Naam instelling:

Stichting Christelijk Onderwijs te Delft

Adres:

Postbus 2924

Postcode en plaats:

2601 CX Delft

Contactpersoon:

Drs. J.S. Zijlstra

Telefoonnummer:

015-2154880

E-mailadres:

info@scodelft.nl

Bank- of gironummer:

NL36RABO0172498872 tnv SCO Delft

De Horizon:

Taal

€ 29.335,00

Ouderbetrokkenheid

€ 10.000,00

Schakelklassen

€ 90.000,00

Taal

€ 11.400,00

Ouderbetrokkenheid

€

1.000,00

Doorgaande lijn

€

1.000,00

Taal

€

3.765,00

Ouderbetrokkenheid

€

2.000,00

Doorgaande lijn

€

4.000,00

Schakelklassen

€ 10.000,00

Omschrijving
waarvoor subsidie
wordt aangevraagd
(oud geld)

Registratienummer:

Het Mozaïek:

Rembrandtschool:

€ 67.708,33

Totaal subsidiebedrag:
5/12 x € 162.500)

Omschrijving
waarvoor subsidie
wordt aangevraagd
(nieuw geld)

De Horizon:

De Rembrandtschool:

Het Mozaïek:

Dubbele bezetting (aantal groepen)

€ 45.000,00

Verlengde leertijd (aantal groepen)

€ 15.840,00

Vooraf informatie

€

2.964,71

Thuisactiviteiten

€

6.635,29

Afstemming

€

2.964,71

Participatie

€

2.294,12

Dubbele bezetting (aantal groepen)

€ 11.250,00

Thuisactiviteiten

€

1.058,82

Thuisactiviteiten

€

7.058,82

€

39.611,03

Totaal subsidiebedrag:
5/12 x € 95.066,47)
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Bijlage(n)
(bewijsstukken
verplicht
meesturen)

Ingekomen datum:
Registratienummer:

Ondertekening
Gegevens
van de
aanvrager
Naam instelling:
Adres:
Postcode en plaats:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Bank- of gironummer:

Omschrijving
waarvoor
subsidie is
verleend

Horizon

Stichting Christelijk Onderwijs te Delft
Postbus 2924
2601 CX Delft
Dhr. J. W. Schut
015-2154880
info@scodelft.nl
NL36RABO0172498872

€ 129.335,00

Taal, Ouderbetrokkenheid,
Doorgaande Lijn,
Schakelklassen
Dubbele bezetting, verlengde
leertijd
Vooraf info, toeleiding, thuisact.
afstemming, participatie (tot eind
2014)
Vooraf info, toeleiding, thuisact.
afstemming, participatie (1ste helft
2015)

€ 60.840,00
€ 6.190,00

€ 8.668,00

€ 19.765,00

Rembrandt Taal, Ouderbetrokkenheid,
Doorgaande Lijn,
Schakelklassen
Dubbele bezetting, verlengde
leertijd
Vooraf info, toeleiding, thuisact.
afstemming, participatie (tot eind
2014)
Vooraf info, toeleiding, thuisact.
afstemming, participatie (1ste helft
2015)
Mozaïek

€ 5.130,00

€ 7.178,00

€ 13.400,00

Taal, Ouderbetrokkenheid,
Doorgaande Lijn
Dubbele bezetting, verlengde
leertijd
Vooraf info, toeleiding, thuisact.
afstemming, participatie (tot eind
2014)
Vooraf info, toeleiding, thuisact.
afstemming, participatie (1ste helft
2015)

€ 2.938,00

€ 4.120,00

€ 257.564,00

Subtotaal
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7. Continuïteitsparagraaf
7.1 Inleiding
Het doel van de continuïteitsparagraaf is te komen tot een tijdige signalering van situaties die vragen
om maatregelen, waardoor voorkomen kan worden dat in een te laat stadium de noodzaak van
ingrijpen helder wordt.
Met de meerjarenraming 2016 – 2019 wordt inzicht verkregen in de financiële ontwikkelingen van de
komende jaren en wordt bepaald welke risico’s zich voordoen, zodat het CvB hier tijdig en adequaat
op kan anticiperen.
De meerjarenramingen zijn opgesteld aan de hand van de laatste concrete gegevens en waar deze niet
voorhanden zijn met een “best guess”.
Het CvB constateert dat de vermogenspositie van SCO Delft e.o. de afgelopen jaren is afgenomen. Dat
is enerzijds veroorzaakt door de exploitatietekorten van het VO en PO van de afgelopen jaren en
anderzijds de stelselwijziging die er toe geleid heeft dat geactiveerde verbouwingen zijn afgeboekt op
het eigen vermogen.
De meerjarenramingen laten voor de komende jaren een klein tekort zien. Het spreekt vanzelf dat het
bestuur met doorzetting en wellicht intensivering van de genomen maatregelen stuurt op een jaarlijks,
klein positief resultaat.
Daarom heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen om de vermogenspositie de komende
jaren weer te versterken:
1. Het CvB intensiveert het PR-beleid in het algemeen en voor het PO in het bijzonder. Daarbij
wordt ook aandacht besteed aan de interne PR met als doelstelling de doorstroming van de
eigen basisscholen naar het VO te bevorderen;
2. Het CvB bespoedigt het overleg met de andere schoolbesturen en de gemeente om een
oplossing te vinden voor de kleine locaties in het Tanthof;
3. Het CvB stuurt op een reductie van de boventalligheid in het VO door middel van natuurlijk
verloop over een periode van drie jaar. Dit om kwalitatieve redenen en omdat het natuurlijk
verloop in 2016 het grootst is;
4. Het CvB stuurt op een reductie van de boventalligheid in het PO dat er toe leidt dat er vanaf
schooljaar 2017-2018 een sluitende formatiebegroting is;
5. Basisschool De Ark uit Schipluiden is middels een bestuursoverdracht per 1 januari 2016
toegetreden tot SCO Delft e.o. In het voortraject tot de overdracht zijn de financiële risico’s
onder andere met betrekking tot boventalligheid in kaart gebracht. Voor de boventalligheid
zijn afspraken gemaakt om deze binnen drie jaar terug te dringen tot een financieel gezond
niveau;
6. Het CvB stelt tot nader order voor de hele organisatie een investeringsstop in. Alleen
vervangingsinvesteringen zijn toegestaan, uitgezonderd de investeringen die nodig zijn voor
de inrichting van nieuwe locaties. Investeringen inzake IKC-vorming/Community School zijn
gebaseerd op een business case die de financiering van de investering onderbouwt.
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7.2 Meerjarenramingen 2016-2019
7.2.1 Meerjarige leerlingenprognose
Het proces van een meerjarenraming start bij een meerjarige leerlingenprognose. Er zijn prognoses
voorhanden van de gemeente Delft, van Verus en van andere organisaties, maar vaak lopen deze
prognoses behoorlijk uiteen.
Daarom zijn wij na de fusie van de sectoren PO en VO gestart met een door het bestuursbureau
ontwikkeld prognosemodel. Inmiddels heeft het CvB het besluit genomen om de integrale
verantwoordelijkheid van de diverse directeuren ook meer tot uitdrukking te brengen op het gebied
van de leerlingenprognoses. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat het kennen van de eigen school
en de directe omgeving hiervan, de beste basis biedt om tot een goede prognose te komen.
Dit houdt in dat de directeuren twee maal per jaar een eigen prognose aanleveren. De eerste ten
behoeve van de begroting en de tweede voor de formatieplanning.
Bij de voorliggende meerjarenramingen is uitgegaan van de, met de directeuren besproken, volgende
cijfers met betrekking tot leerlingaantallen:
Jaar

2015

2016

2017

2018

Totaal sector PO
Totaal sector VO
Totaal SCO Delft e.o.

1.779
2.350
4.129

1.810
2.378
4.188

1.830
2.321
4.151

1.830
2.318
4.148

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het totaal aantal leerlingen voor SCO Delft e.o. stabiel is. De sector PO vertoont een lichte
groei en de sector VO vertoont een lichte afname.
NB. Aantallen bij de sector VO exclusief ‘’vavo” leerlingen.

7.2.2 Algemene uitgangspunten bij de MJR 2016-2019
Naast de eerder genoemde leerlingenprognose zijn de volgende uitgangspunten gekozen:
1. De vastgestelde begroting 2016 is het vertrekpunt van de MJR;
2. De Rijksbijdrage is aan de hand van de verwachte leerlingenaantallen aangepast;
3. De Rijksbijdragen zijn aangepast op grond van de relevante financiële mutaties, zoals deze zijn
gepubliceerd door de VO- en PO-Raad;
4. Rijksbijdragen waarvan een afloopdatum bekend is, worden vanaf dat moment stopgezet;
5. Gemeentelijke bijdragen waarvan een afloopdatum bekend is, worden vanaf dat moment
stopgezet;
6. Van een aantal subsidies is niet duidelijk of deze al dan niet meerjarig doorlopen. In overleg met
het bestuur is per geval een inschatting gemaakt of deze al dan niet stopgezet moeten worden;
7. De afschrijvingslasten zijn op grond van een meerjarig investeringsplan in de verschillende
jaarbegrotingen verwerkt;
8. De personele lasten zijn gefixeerd op de bedragen van de jaarbegroting 2016 en evenredig
aangepast aan een stijging of daling van het leerlingaantal;
9. De kosten van het onderhoud aan de gebouwen is gebaseerd op een jaarlijkse gelijkblijvende
dotatie aan de voorziening onderhoud. De werkelijke uitgaven worden jaarlijks ten laste van deze
voorziening gebracht. Dit alles op basis van het op 22 januari 2015 door het CvB vastgestelde
meerjarige onderhoudsplan (MOP);
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10.Het bestuursbureau zal per juni 2016 op een andere wijze gehuisvest moeten worden, omdat de
huidige locatie wordt gesloopt. Per sector is, jaarlijks, een bedrag van € 25.000 opgenomen als
huisvestingslast;
11.De overige lasten zijn gefixeerd op de bedragen van de begroting 2016;
12.Met ingang van 2015 wordt er binnen de sector VO gewerkt met een intern boekenfonds. In de MJR
(2016-2019) is rekening gehouden met een jaarlijks batig saldo van € 175.000;
13.De afdrachten vanuit de scholen aan het bestuursbureau zijn aan de verwachte leerlingaantallen
aangepast. De gehanteerde percentages zullen begin 2016 geëvalueerd worden. Vooruitlopend
hierop is het percentage van de personele afdracht voor beide sectoren met ingang van 2017 met
10% verlaagd.

7.2.3 De onzekerheden binnen de MJR 2016-2019
1. De gehanteerde leerlingenprognose. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor de
prognose in negatieve of positieve zin kan gaan afwijken;
2. De Rijksoverheid. Vooral de batenkant van de MJR wordt grotendeels bepaald door de
Rijksinkomsten. Ervaring leert dat, mede door de politieke keuzes, geldstromen in positieve of
negatieve zin gaan afwijken. Regelgeving is op macroniveau bekend, maar wordt pas in de loop van
de MJR-periode deels uitgewerkt in regelgeving. Op schoolniveau kunnen hierdoor verschillen gaan
ontstaan met de aannames waarmee gewerkt wordt;
3. Bijdragen van de gemeenten. Vooral de sector PO is voor een aanzienlijk deel van de begroting
afhankelijk van financiële regelingen van de gemeenten. De afgelopen jaren zijn deze bijdragen fors
afgenomen. Niet duidelijk is hoe zich dit de komende jaren verder zal gaan ontwikkelen;
4. De loonkostenontwikkeling is nog niet volledig bekend en ook de volledige dekking hiervan in de
Rijksbijdragen is niet altijd vanzelfsprekend meer.
5. In welk tempo wij in staat blijven personele fricties op te vangen.

7.2.4 De meerjarenramingen
Meerjarenraming SCO Delft e.o.

Bedragen x € 1.000
Begroting 2016

Categorie 1
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

SCOD

SCOD

SCOD

SCOD

26.170

26.629

26.453

26.502

621

597

565

565

3.3 College-, cursus-, les en examengelden

67

67

67

67

3.4 Baten werk in opdracht van derden

20

20

20

20

1.019

1.019

794

794

79

37

37

37

Totaal Baten

27.976

28.369

27.935

27.985

4.1 Personele lasten

22.582

22.767

22.330

22.326

681

806

789

772

4.3 Huisvestingslasten

2.541

1.908

1.908

1.908

4.4 Overige lasten

2.882

2.889

2.871

2.870

28.686

28.369

27.897

27.875

-711

0

38

109

3.5 Overige baten
5. Resultaat Financiële baten en lasten

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
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Het tekort van 2016 wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele bouwkosten van het voortgezet
onderwijs (€ 590.000,=). Vanaf 2017, zal er sprake zijn van exploitatieresultaten, die langzaam oplopen,
tot een positief exploitatiesaldo van € 109.000 in 2019.
Meerjarenraming sector PO

Bedragen x € 1.000
Begroting 2016

Categorie 1
3.1 Rijksbijdragen
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

PO

9.199

9.306

9.440

9.471

489

465

432

433

0

0

0

0

20

20

20

20

353

353

353

353

40

19

19

19

10.100

10.163

10.264

10.296

5. Resultaat Financiële baten en lasten

4.1 Personele lasten

Begroting 2019

PO

3.4 Baten werk in opdracht van derden

Totaal Baten

Begroting 2018

PO

3.3 College-, cursus-, les en examengelden
3.5 Overige baten

Begroting 2017

PO

8.157

8.138

8.281

8.284

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa

294

325

316

307

4.3 Huisvestingslasten

742

767

767

767

4.4 Overige lasten

964

960

961

962

10.156

10.189

10.324

10.319

-56

-26

-61

-23

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

De meerjarenraming van de sector PO laat een stabiel beeld zien van een beperkt negatief
exploitatiesaldo. Op dit moment is dit tekort voor het CvB acceptabel, gezien de voortzetting in 2016
van het besluit De Ark in Tanthof ook komend jaar in stand te houden.
Meerjarenraming sector VO

Bedragen x € 1.000
Begroting 2016

3.1 Rijksbijdragen

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

16.963

17.315

17.005

17.022

133

133

133

133

67

67

67

67

0

0

0

0

666

666

441

441

40

19

19

19

Totaal Baten

17.867

18.198

17.663

17.681

4.1 Personele lasten

14.489

14.635

14.052

14.048

369

464

455

448

4.3 Huisvestingslasten

1.796

1.138

1.138

1.138

4.4 Overige lasten

1.945

1.944

1.926

1.925

18.599

18.181

17.571

17.559

-732

17

92

122

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.3 College-, cursus-, les en examengelden
3.4 Baten werk in opdracht van derden
3.5 Overige baten
5. Resultaat Financiële baten en lasten

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

De meerjarenraming van de sector VO verloopt grillig. In 2016 is sprake van een negatief
exploitatiesaldo, zoals reeds eerder is verklaard, ontstaan door incidentele (ver)bouwkosten. In 2017
ontstaat een budgettair neutrale situatie, in de jaren 2017 en 2018 ontstaan beperkte positieve
exploitatieresultaten.
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Meerjarenraming Bestuursbureau

Bedragen x € 1.000
Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

3.1 Rijksbijdragen

8

8

8

8

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

0

0

0

0

3.3 College-, cursus-, les en examengelden

0

0

0

0

3.4 Baten werk in opdracht van derden

0

0

0

0

3.5 Overige baten

0

0

0

0

5. Resultaat Financiële baten en lasten

0

0

0

0

Totaal Baten

8

8

8

8

4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa
4.3 Huisvestingslasten

-64

-6

-3

-7

18

18

18

18

3

3

3

3

4.4 Overige lasten

-26

-15

-16

-17

Totaal lasten

-69

0

2

-3

77

8

6

11

Saldo baten en lasten

De exploitatie van het bestuursbureau verloopt vanaf 2017 budgettair neutraal. Vooruitlopend op
definitieve besluitvorming zijn vanaf 2017 de afdrachten van de sectoren verlaagd.

7.2.5 De MJR liquiditeitsbegroting
Uit de onderstaande MJR liquiditeitsbegroting blijkt dat in de jaren 2016-2019 op het gebied van
liquiditeit geen problemen te verwachten zijn. De voorziene (hoge) vervangingsinvesteringen van 2016
kunnen goed opgevangen worden. Daarnaast is er in dit overzicht geen rekening gehouden met de
beschikbare financiële vaste activa van ruim 2,9 miljoen euro. Deze financiële activa kunnen zeer snel
liquide gemaakt worden.
Meerjarige liquiditeitsbegroting
Beginstand liquidemiddelen
Mutaties:
Exploitatietekort/-overschot
Mutatie Financiële vaste activa
Bouwkosten Molenhuispad (uit saldo liquid)
Voorschot aan gemeente i.v.m. bouw Molenhuispad
Af: Afschrijvingen
Bij: Vervangingsinvesteringen
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onttrekking onderhoudsvoorziening
Saldo Mutaties
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Bedragen x € 1.000
2018
2019
1.133
1.263

2016
3.429

2017
1.160

711
-1.100
1.600
-681
1.731
-499
507

-

-38

-109

300
-806
396
-499
637

-789
398
-499
798

-300
-772
516
-499
481

2.269

27

-130

-683

2020
1.946

7.2.6 De meerjarenbalans en kengetallen
Balans per 31/12 na resultaatbestemming

Balansen per 31 december 201x
(na resultaatbestemming in euro's)
2015

2016

2017

2018

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

3.131.285 4.031.285 4.031.285 4.031.285
3.633.402 3.633.402 3.633.402 3.633.402
6.764.687 7.664.687 7.664.687 7.664.687

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

2.693.133 2.993.133 2.993.133 2.693.133
3.429.235 1.327.521 1.379.583 1.556.138
6.122.368 4.320.654 4.372.716 4.249.271

Totaal activa
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

12.887.055 11.985.341 12.037.404 11.913.959
4.667.399 4.667.399 4.667.399 4.667.399
601.090
555.354
620.639
293.128
7.618.567 6.762.589 6.749.366 6.953.432
12.887.055 11.985.341 12.037.404 11.913.959

Kentallen

Liquiditeit
Solvabiliteit
Kapitalisatiefactor
Weerstandsvermogen

2015

2016

2017

0,80
36,22%
46,72%
16,92%

0,64
38,94%
45,85%
17,85%

0,65
38,77%
46,69%
18,10%

2018 Formule Grens
0,61 VA/KS
39,18% EV/TV
46,46% TV/TB
18,20% EV/TB

0,5-1,5
20%
35%-60%
10%-40%

Omschrijving
Vlottende activa
Kortlopende schulden
Eigen Vermogen
Totale baten

Geconcludeerd kan worden dat de belangrijkste kengetallen zich tussen de grenswaarden blijven
bewegen. Alleen het kengetal van de liquiditeit begeeft zich op de ondergrens, maar deze kan vrij
eenvoudig bijgestuurd worden door eventuele verkoop van financiële vaste activa. De
kapitalisatiefactor begeeft zich op of rond de ondergrens. De monitoring van de financiele activa is in
handen van Rabobank Nederland. De directeur van het bestuursbureau heeft minimaal 2 keer per jaar
overleg met deze partij.
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7.2.7 Kengetallen personele bezetting in fte’s en leerlingaantallen
kengetallen personele bezetting in fte's en leerlingaantallen
Personele bezetting in FTE
2015
2016
2017
Management/Directie
13,8
14,0
13,9
Onderwijzend Personeel
261,2
264,9
262,6
Overige Medewerkers
50,4
51,1
50,7

2018
13,9
262,4
50,6

2019
13,1
247,7
47,8

Totaal Personele bezetting

325,4

330,0

327,1

326,9

308,6

leerlingaantallen

4129

4188

4151

4148

3916

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is tot en met 2018 de gevraagde personele inzet vrij stabiel. Het
bestuur zal de ontwikkeling van de prognose van de leerlingaantallen nauwlettend volgen en
eventueel passende maatregelen treffen om te voorkomen dat in 2019 te veel personele
verplichtingen ontstaan.

7.3 Risicobeheersing
Risico’s beschouwen we in dit document niet als iets negatiefs dat zoveel mogelijk moet worden
uitgebannen. Risicomanagement gaat niet alleen om het wegnemen van gevaren maar ook om het
realiseren van kansen. Om kansen te realiseren moet in kaart worden gebracht wat er eventueel mis
kan gaan. Ondernemen is risico nemen! Het gaat erom de risico’s goed in kaart te brengen,
beheersmaatregelen te nemen en bij de uitvoering goed de vinger aan de pols te houden.
SCO Delft wil risicomanagement organisatiebreed toepassen. Om dit te kunnen doen moeten de
doelstellingen van risicomanagement en de kaders waarbinnen risicomanagement zich afspeelt
duidelijk zijn. Daarom zal het bestuur in 2016 beleid vaststellen dat er voor zorgt dat risico gestuurd
werken een integraal onderdeel van de PDCA-cyclus wordt.
Het interne risicobeheersings- en controlesysteem is reeds beschreven in paragraaf 1.4 van dit verslag.

7.3.1 Bronnen
De Q-rapportages zijn de voornaamste bron als het gaat om het identificeren van de financiële risico’s.
Verder verschijnen jaarlijks in oktober de interne jaarverslagen op de domeinen onderwijs en
personeel. In deze verslagen wordt teruggeblikt op het voorafgaande schooljaar. Eveneens in oktober
verschijnt voor beide sectoren de formatierealisatie, waarin de feitelijke werkelijkheid van het lopende
schooljaar wordt geformuleerd en vergeleken met de formatieprognose zoals deze in mei is opgesteld.
Met behulp van deze documenten worden ontwikkelingen en trends geïdentificeerd.

7.3.2 Timing en planning
Het CvB formuleert jaarlijks in november/december op basis van de onder 7.3.1 genoemde bronnen
een risicorapportage. Naast de interventies op de afzonderlijke risico’s kan dan bij het opstellen van
de begroting en in de aanloop naar de formatieprognose gebruik worden gemaakt van de inzichten en
conclusies uit deze rapportage. Deze rapportage valt samen met Q3. In de Q-rapportages 1 en 2 zal
vervolgens kort de stand van zaken op de genoemde risico’s worden besproken. In Q4, de jaarrekening,
volgt dan de stand van zaken in de vorm van de verplichte risicoparagraaf.
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7.3.3 Begripsdefiniëring
Als criteria voor het bepalen van de vraag of er sprake is van een risico hanteert het bestuur de noties
kwaliteit, continuïteit en identiteit. Het bestuur spreekt van risico’s als de kwaliteit, de continuïteit, de
identiteit of een combinatie van deze factoren onder druk komt te staan of al staat. Er is sprake van
een groot risico als één van deze aspecten daadwerkelijk gevaar loopt.

7.3.4 Geconstateerde risico’s
Het bestuur heeft een aantal risico’s benoemd die om gerichte beheersmaatregelen vragen zoals deze
zijn beschreven in paragraaf 7.1.
Samenvatting
Het bestuur stelt vast dat ten opzichte van de vorige rapportage er geen wezenlijk nieuwe risico’s zijn
bijgekomen. Het risico bij De Horizon is afgenomen doordat de school weer een basisarrangement
heeft, maar de verbeteringen die op de school gerealiseerd zijn, moeten nog wel geborgd en verder
uitgebouwd worden. Bij de bouwprojecten hebben gunstige aanbestedingen het financiële risico sterk
verminderd. Het is nu zaak de uitvoering strak te monitoren om meerwerk waar mogelijk te
voorkomen. De daling van de leerlingaantallen is meegevallen, maar het blijft een risico, zeker bij het
vmbo en in Tanthof.
De onzekerheid over de rijksbekostiging gaat door. Daarom hebben we het in deze rapportage als
concreet risico benoemd. Ook in 2015 spelen er nog allerlei zaken rond de bekostiging die het
begrotingsproces moeilijk maken. Het bestuur kiest er voor om uiterst prudent te begroten en door
middel van gedegen kwartaalrapportages de vinger aan de pols te houden. Toch vindt het bestuur het
ook zeer belangrijk om te investeren in ontwikkeling van het onderwijs en de borging van kwaliteit.
Het bestuur constateert dat het risicoprofiel van de organisatie is verbeterd.
Rijksbekostiging
Het bestuur taxeert de rijksbekostiging als een risico voor de continuïteit.
De onzekerheid rondom de rijksbekostiging neemt – evenals in 2014 – belangrijke risico’s met zich
mee. In 2014 werd dit vooral veroorzaakt door het Bestuursakkoord, het Herfstakkoord en een cao
die voor beide sectoren werd afgesloten. De cao's waren van invloed op het lopende schooljaar en op
het moment dat de begroting moest worden gemaakt, waren de akkoorden nog niet uitgewerkt in
regelingen. De (meerjaren)begroting is toen na overleg met de RvT gebaseerd op een best guess.
In 2015 doet deze onzekerheid zich weer voor. Er is een loonakkoord afgesloten dat voor partijen
verbindend is verklaard. Het is echter onduidelijk in welke mate dit loonakkoord budgettair neutraal is
en hoe inkomsten en lasten zich over 2015 en 2016 zullen verdelen. Het is zelfs moeilijk op dit punt
een best guess te maken. Bovendien heeft het ABP aangegeven moeite te hebben met een verlaging
van de pensioenpremie. Deze verlaging is een wezenlijk onderdeel van het loonakkoord.
Het bestuur heeft daarom het loonakkoord budgettair neutraal en conservatief begroot.
Leerlingaantallen
Het bestuur taxeert de ontwikkeling van de leerlingaantallen als een groot risico voor kwaliteit en
identiteit. We zien jaarlijks fluctuaties en het langetermijneffect (vier tot acht jaar) maakt de effecten
van een lage instroom groot.
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Bij de meerjarenbegroting heeft het bestuur aangegeven dat de ontwikkeling van de
leerlingaantallen in beide sectoren zorgen baart. In het bestuursverslag 2014 zijn de volgende cijfers
gepresenteerd.
Jaar

Totaal sector PO
Totaal sector VO
Totaal SCO Delft e.o.

2014

2015

2016

2017

2018

1.775
2393
4.168

1.743
2271
4.014

1.738
2222
3.960

1.703
2213
3.916

1.669
2182
3.851

We kunnen vaststellen dat de werkelijkheid er minder ernstig uitziet, maar op onderdelen van de
organisatie blijven risico’s bestaan.
Primair onderwijs
Bij het PO zagen we sinds 2011 een daling 123 leerlingen. Deze daling werd in 2013 en 2014
veroorzaakt door een flinke daling van het leerlingaantal bij basisschool De Horizon. Na het betrekken
van nieuwe huisvesting in Poptahof en het verkrijgen van een basisarrangement is het leerlingaantal
bij De Horizon gestabiliseerd. Ook het leerlingaantal op sectorniveau stabiliseert en er wordt voor de
komende jaren een lichte stijging voorzien.

Leerlingprognoses t.b.v. begroting 2016
Ark
Bron
Horizon
Max Havelaar
Mozaïek
Rembrandtschool
Talent
Tel da tum 1 okt. 2015

2014
120
251
247
392
324
203
238
1775

2015
114
236
245
408
321
202
253
1779

2016
120
216
254
420
330
200
262
1802

2017
120
200
255
430
340
200
276
1821

2018
125
200
250
440
340
190
256
1801

Op schoolniveau ziet het CvB een risico bij De Bron. Per oktober zal de school met 15 leerlingen
krimpen. De school loopt al een aantal jaren licht terug door de krimp die er in Tanthof is, maar de
laatste drie jaar verliezen we ook marktaandeel. In 2011 en 2012 hadden we nog 274 leerlingen. Er is
op de school nieuwe schoolleiding en een instroom van personeel van De Horizon. Verder speelt ook
de onzekerheid over het onderwijshuisvesting in Tanthof een rol. Dit geldt overigens ook voor De Ark,
die minder groeit dan we verwacht hebben.




Het bestuur voert actief PR-beleid voor de sector PO.
Het bestuur faciliteert begeleiding van de schoolleiding van De Bron bij de teamontwikkeling.
Het bestuur is proactief waar het gaat om bestuurlijk overleg om met collega schoolbesturen
en de gemeente een gezamenlijk scenario te ontwikkelen voor Tanthof

Voortgezet Onderwijs
Bij het opstellen van de begroting en de formatieprognose werd nog een daling van het leerlingaantal
voorzien van 122 leerlingen. Uiteindelijk is de daling beperkt gebleven tot 44 leerlingen. Havo/vwo
(Locatie Molenhuispad) groeit door met 32 leerlingen. Het risico ligt bij de beroepsgerichte leerwegen
(locatie Juniusstraat) en in mindere mate bij de mavo (locatie Obrechtstraat).
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Havo VWO
Mavo (incl. M/H en H2)
VMBO
1 okt.

2012
1537
452
287
2276

2013
1602
510
256
2368

2014
1649
538
215
2402

2015
1681
509
168
2358

Vmbo
Bij de beroepsgerichte leerwegen is de uitstroom nog steeds hoger dan de instroom. Het Grotius
College profiteert meer van de samenwerking. Binnen sc Delfland ontstaat hierdoor een scheve
verdeling waar het de leerlingaantallen betreft. Dit is in het nadeel van SCO Delft omdat de
exploitatiekosten gelijk verdeeld moeten worden. De instroom is dit jaar voor het eerst hoger dan
voorgaande jaren, maar door de uitstroom van grote examenklassen is het saldo nog steeds negatief.

instroom VMBO
uitstroom 4e leerjaar
saldo

2012
45
84
-39

2013
29
91
-62

2014
26
94
-68

2015
34
59
-25

Mavo
Het bestuur gaat ervan uit dat vier brugklassen normaal is voor deze locatie. Bij vijf brugklassen
spreken we van een meevaller. Dit was de laatste jaren het geval. Bij drie brugklassen spreken we van
een tegenvaller. In feite is de huisvesting van de mavo te klein voor een jaarlijkse instroom van vijf
brugklassen. In 2015 zien we een daling bij zowel mavo als mavo/havo. Er is geen direct aanwijsbare
oorzaak, maar het bestuur is wel van mening dat de aankleding van het gebouw verbetering behoeft
en de promotie van de onderwijsinnovatie (Bèta Challenge: Techniek en toepassing) beter kan.

Mavo
Mavo/Havo
totale instroom

2012
74
36
110

2013
85
58
143

2014
73
58
131

2015
50
44
94

PR
Uit een analyse van de PR komt naar voren dat de innovatie van de sector VO onvoldoende voor het
voetlicht wordt gebracht. Het gaat dan om zaken als het Technasium (h/v), Techniek en Toepassing
(m/h) en de nieuwe leerwegen vmbo (beroepsgerichte leerwegen)
Er is een nulmeting gemaakt van de doorstroming van de eigen basisscholen naar het VO. Die laat zien
dat daar zeker kansen liggen.
Doorstroming vanuit de eigen basisscholen in 2015
CBS Het Talent
De Ark
De Bron
De Horizon - loc. Brahmslaan
De Max Havelaar V
Het Mozaïek - Hof van Delft
Het Mozaïek - Voordijkshoorn
Rembrandtschool
totaal



Totaal CLD
12
7
25
5
13
18
6
9
95

Totaal groep 8
22
14
39
40
35
23
24
24
221

% naar CLD
55%
50%
64%
13%
37%
78%
25%
38%
43%

Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld, die zich buigt over het bevorderen van de
doorstroming van de eigen basisscholen naar ons VO;
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Het bestuur wil in de communicatiestrategie meer aandacht besteden aan het communiceren
van onderwijsvernieuwingen;
Het bestuur heeft de kostenverdeling van sc Delfland binnen het bestuur van de
scholencombinatie geagendeerd; Ook wordt er gewerkt aan een nieuw visiedocument voor sc
Delfland 2016 – 2020.
Het bestuur investeert in de huisvesting van de locatie Obrechtstraat.

De Horizon
Het CvB taxeert de situatie van De Horizon als een risico wat betreft de kwaliteit en de continuïteit.
De Horizon heeft de afgelopen twee jaar geïntensiveerd toezicht van de onderwijsinspectie gehad. Er
is – na een grondige analyse – met ondersteuning van het KPC een verbeterplan gemaakt, dat de koers
was voor de school voor de laatste schooljaren. Tevens heeft het bestuur nieuwe schoolleiding
aangesteld. Het bestuur had het eerste jaar wekelijks en het tweede jaar maandelijks overleg met de
schoolleiding. Het KPC heeft de schoolleiding en het team verder begeleid.
Eindopbrengsten

2012
527,3

2013
523,3

2014
523,3

2015
534,0

In juni 2015 is het afsluitende kwaliteitsonderzoek geweest. De school heeft weer een
basisarrangement. In het rapport gaf de inspectie de school met name complimenten voor het
taalbeleid en de professionele cultuur die nu op de school heerst. Het bestuur en de schoolleiding zijn
zich er van bewust dat deze positieve verbetering de komende jaren geborgd en verder uitgebouwd
moeten worden. Het implementeren van cyclische kwaliteitszorg is nu de volgende logische stap. Dit
is opgenomen in het nieuwe schoolplan.
Er wordt een plan gemaakt om de school door te ontwikkelen tot een Community School. Dat is een
integraal kindcentrum maar dan voor een onderwijsachterstandsschool (OAB) met veel aandacht voor
doorgaande leerlijnen, ouderbetrokkenheid en samenwerking met partners in de wijk.



Het bestuur biedt de schoolleiding nog een jaar externe ondersteuning bij het borgingsproces.
Het bestuur heeft externe projectleiding ingehuurd voor de ontwikkeling van de Community
School.

Personele boventalligheid Primair Onderwijs
Het bestuur taxeert de boventalligheid bij de sector PO als een risico wat betreft de continuïteit.
Door de terugloop van het leerlingaantal in het primair onderwijs zou de boventalligheid bij
ongewijzigd beleid in deze sector zijn opgelopen tot ongeveer 16 fte’s. In de meerjarenbegroting is
uitgegaan van een bezuiniging van € 800.000,- over drie jaar.
Het bestuur heeft de noodzaak van een reorganisatie onderzocht en extern advies gezocht. Er is door
het bestuur een normenkader vastgesteld dat zorgt voor een allocatie van de middelen over de scholen
die leidt tot een sluitende begroting. Hierdoor werd de boventalligheid per school goed zichtbaar.
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Vervolgens is door het stimuleren van de mobiliteit en het instellen van een interne vervangingspool
de boventalligheid grotendeels teruggedrongen.
Hierdoor is het risico van overbesteding vrijwel verdwenen, maar gezien de onzekerheid over de
Rijksbaten en de ontwikkeling van de loonkosten blijft het belangrijk de vinger aan de pols te houden.
Bovendien zal De Ark uit Schipluiden per januari 2016 aansluiten. Deze school voldoet op dit moment
nog niet aan het normenkader.



Het bestuur evalueert begin 2016 het normenkader en stelt dat waar nodig bij.
De Ark voldoet binnen drie jaar aan het normenkader.

Nieuwbouwprojecten
Het bestuur taxeert de situatie van de nieuwbouwprojecten als een risico wat betreft de continuïteit.
Op dit moment wordt nieuwbouw ontwikkeld voor sc Delfland en het Molenhuispad. Wat betreft de
financiële effecten zijn deze projecten uiteraard met elkaar verbonden.
Nieuwbouw sc Delfland
De gemeente is bouwheer. Daarmee ligt het risico van budgetoverschrijding voornamelijk bij de
gemeente. Het totale bouwbudget is bepaald op € 7.879.310. Binnen dat bouwbudget leveren de
scholen: € 150.000 (investering, toevoeging bouwbudget) + € 222.640,- (demarcatie). Totaal:
€ 372.640. De €150.000 staat vast, de € 222.640,- is maximaal. Het bestuur voelt zich gebonden aan
de toezegging van € 150.000,- voor het bouwbudget.
De aanbesteding in 2015 bleek gunstig: € 7.198.000,00.
Met de gemeente is een zgn. realisatie-overeenkomst afgesloten. Afgesproken is o.a. het volgende:
Wanneer bij afronding van het project het aan engineering en realisatie bestede budget minder is dan
de maximaal beschikbare € 7.879.310 dan komt het voordeling saldo ten goede aan de partijen:
a. Tot een bedrag van € 300.000 of minder (ex BTW) komt het voordelig saldo gelijkelijk ten
goede aan SCO Delft e.o. en het Grotius College;
b. Het meerdere boven de € 300.000 (ex BTW) komt ten goede aan de gemeente.
Het Grotius College en SCO Delft e.o. verplichten zich een voordelig saldo dat aan hen ten goede komt,
tot een jaar na oplevering van het project beschikbaar te houden voor dekking van de kosten,
samenhangend met het project, die zij eventueel moeten maken.
Uitbouw Molenhuispad
Het schoolbestuur is bouwheer. Voor de stichtingskosten van het schoolgebouw wordt uitgegaan van
een investeringsbedrag van € 5.075.000,- incl. btw. De doorrekening van het Definitief Ontwerp liet
een tekort zien van ongeveer € 600.000,-. Na een intensief onderhandelingstraject met de gemeente
werd bestuurlijke overeenstemming bereikt voor een budget van 5,6 miljoen. Bij de uiteindelijke
aanbesteding bleven de kosten binnen het initiële budget van € 5.075.000,- incl. btw. Met de
gemeente is afgesproken gezamenlijk te besluiten over meerwerk.
In de afgelopen maanden is er twee keer sprake geweest van onvoorzien meerwerk: het afvoeren
van vervuilde grond en extra heiwerkzaamheden. De gemeente heeft de extra kosten voor dit
meerwerk voor haar rekening genomen.
Door de extra werkzaamheden hebben we een maand vertraging opgelopen. De oplevering wordt nu
voorzien in juni 2016.
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Het bestuur bewaakt in de stuur- en projectgroep de voorspoedige voortgang van het project
en het ontstaan van meerwerk.
Het bestuur intensiveert de planning van werkzaamheden aan het eind van het project zodat
het schoolgebouw beschikbaar is voor schooljaar 2016 – 2017.

Fraude
Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het vermijden en ontdekken van fraude. Er is een globale
inventarisatie gemaakt van de onderdelen waar een frauderisico zou kunnen bestaan. Op grond
daarvan kan het bestuur vaststellen dat er meerdere maatregelen zijn genomen om fraude te
voorkomen. Allereerst kunnen we uitgaan van de integriteit van de software van de administratieve
pakketten waar we mee werken, zijn dubbele handtekeningen vereist en is er (vrijwel) geen kasgeld
meer aanwezig in de organisatie. We zijn bezig om de IT survey, aangeleverd via onze accountant, te
vullen met informatie van onze IT omgeving. Uit dit overzicht zal naar voren komen welke
aanpassingen we, eventueel, nog moeten uitvoeren.
Integriteit
Het bestuur heeft een concept integriteitscode opgesteld. Deze code wordt in het voorjaar van 2016
met verschillende geledingen besproken en vervolgens vastgesteld.
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8. Rapportage Raad van Toezicht
8.1 Raad van Toezicht (RvT)
De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB. Hij combineert dit intern toezicht met de functie van
adviseur en werkgever. Hij houdt gepaste afstand van het dagelijks functioneren, maar is intensief
betrokken wanneer dat nodig is. In 2015 vormden het Strategisch Plan, Besturingsmodel SCO Delft
e.o., onderwijskwaliteit, ontwikkeling van leerlingaantallen in het PO, huisvesting en de financiële
voortgang belangrijke punten op de agenda van de RvT.

8.2 Samenstelling in 2015
De RvT is in 2013 met de vorming van SCO Delft e.o. in functie gekomen en conform de bij de fusie
gemaakte afspraken grotendeels gevormd met leden vanuit de besturen van VPCVO en PCBO. Conform
het vastgestelde rooster treden de van origine uit het bestuur van VPCVO en PCBO komende leden
van de RvT terug en worden na een openbare werving o.b.v. het vastgestelde profiel nieuwe leden
benoemd.
De RvT bestond in 2015 uit:
Naam

Jaar van
aftreden

Functie

Dhr. drs. A. (Alex)
Crezée
(voorzitter)

2017*

Organisatieadviseur
PwC

Dhr. drs. P.G.M.C.
(Peter) van
Alphen

2017*

Zelfstandig interimmanager/adviseur Van Alphen Finance &
Interimmanagement

Voorzitter/Penningmeester College van
Kerkrentmeesters Hervormde
Gemeente Wateringen

Zelfstandig mediator,
adviseur Ruimtelijke
ordeningszaken.

Lid algemeen bestuur Waterschap

Dhr. P. (Pleun)
van der Ende
Afgetreden per
juni 2015

Juni 2015

Nevenfuncties
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Lid Raad van Commissarissen
Woningcorporatie Arcade, Naaldwijk

Naam

Jaar van
aftreden

Functie

Nevenfuncties

Mevr. S.A.
(Sandra) Koppert

2016

Manager
bedrijfsbureau Delta
Psychiatrisch
Centrum, cluster ZuidHollandse Eilanden
Vanaf 1 september
2015 werkzaam als
gebiedsmanager
Leiden-Noord binnen
Topaz

Mevr. A.G. (Anita)
van der Veen

2017

Docent, coach en
trainer bij ROC
Mondriaan

WMO raadslid gemeente Pijnacker –
Nootdorp

Waarnemend
voorzitter College van
Bestuur Marnix
Academie

Lid van de Raad van Toezicht van het
ROC ID College

Mevr. dr. J.
(Joke) Snippe
MBA MSc

2018*

Mevr. Mr. G.M.
(Geertje)
Schilperoort–van
der Weijde

2019*

Senior juridisch
medewerker Kort
Geding, Rechtbank
Rotterdam

2019*

Compensation &
Benefits Specialist,
Robeco

(aangetreden per
8 september
2015)
Mevr. Mr. A.
M.A.H. (Anneriet)
van Rijn-Kruijsen
(aangetreden per
8 september
2015)
*1ste termijn / herbenoembaar
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Lid projectgroep Sportplatform
gemeente Pijnacker – Nootdorp

Lid van de Adviesraad Beroepsonderwijs
en Bedrijven van het CITO

Binnen de RvT waren in 2015 drie commissies actief:
Commissie

Taak / onderwerpen 2015

Samenstelling

Frequentie

Onderwijscommissie

Advisering over
onderwijskundige zaken:
 Onderwijskwaliteit
 Leerlingen zorg/ Passend
onderwijs
 Groei, krimp, profilering
 Leermiddelen

2 leden RvT (waarvan
1 voorzitter van deze
commissie),
1 lid CvB,

4x per jaar

Remuneratiecommis
sie

Advisering over personele
zaken:
 Werkgeverschap
 Personeelsbeleid
 Personele
ontwikkelingenherziening
van het besturingsmodel


2 en vanaf medio 2015
3 leden RvT (waarvan
1 voorzitter van deze
commissie),
1 lid CvB,

4x per jaar

Auditcommissie

Advisering over financiële
zaken:
 Rapportages aan RvT
 Management letter
accountant
 Jaarrekening
 Begroting
 Huisvesting

2 leden RvT (waarvan
1 voorzitter van deze
commissie),
1 lid CvB,
tevens woont de
directeur Financiën de
vergaderingen van de
Auditcommissie bij

6x per jaar

8.3 Verslag Raad van Toezicht
De RvT ziet toe op het beleid van het CvB. Dat doet hij vanuit de maatschappelijke doelstellingen en
de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van SCO Delft e.o.
In 2015 heeft de RvT 6 keer regulier vergaderd en zich één keer in een afzonderlijke bijeenkomst over
een aantal meer strategische aspecten gebogen. Tevens heeft de RvT in een vergadering zonder het
CvB, haar eigen functioneren geëvalueerd.
De RvT vergadert over organisatieontwikkelingen en over externe ontwikkelingen die van invloed zijn
op SCO Delft e.o. Op die manier houdt de RvT toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en op
de relatie met belanghebbenden. Ten aanzien van laatstgenoemde aspect is in 2015 onder meer twee
maal met de Maatschappelijke Raad en het CvB gesproken. De eerste maal heeft de Maatschappelijke
Raad geadviseerd over het Strategisch Beleidsplan en in het najaar is er samen met de directeuren en
voorzitters van GMR en MR van gedachten gewisseld over het thema “Participeren moet je leren! Van
welke wereld moeten onze kinderen burgers worden”.
Voorbereid in de verschillende commissies besprak de RvT in de vergaderingen met name over de
kwaliteit van het onderwijs aan de hand van door het CvB gerapporteerde indicatoren, de
ontwikkelingen in de personeelsformatie, de financiële voortgang en de ontwikkeling van de
huisvestingsdossiers voor het vmbo en voor de locatie Molenhuispad.
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Onderwijskwaliteit
In 2015 is stilgestaan bij de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs, in het bijzonder het verhogen
van de opbrengsten bij het PO. Met het CvB is de realisatie van plannen van aanpak voor verbetering
doorgenomen.
Personeel en organisatie
In 2015 is met het CvB het Jaarverslag Personeel van SCO Delft e.o. doorgenomen. De ontwikkelingen
in de formatie, deskundigheidsbevordering van medewerkers stonden hierin onder meer centraal.
Financiële continuïteit
In 2015 is de financiële voortgang nadrukkelijk besproken evenals de begroting voor 2016. De
ontwikkeling van het meerjarenperspectief alsmede de (inmiddels gerealiseerde) reductie van de
risico’s in de huisvestingsdossiers speelden daarbij een belangrijke rol.
Strategische koers
Met het CvB heeft de RvT gesproken over strategische ontwikkelingen zoals de opbrengsten in het PO
en de ontwikkeling van leerlingaantallen. In 2015 is het stragische plan “Strategisch Document 20152019” vastgesteld en goedgekeurd. Ook is intensief gesproken over het Besturingsmodel SCO Delft e.o.
en de samenstelling van de CvB, mede met het oog op het vertrek van de heer Schut, lid College van
Bestuur. Ook vanuit de rol van de RvT als werkgever.
Goed bestuur
De RvT hanteert, conform het fusiedocument, de principes van “good governance” en in
overeenstemming met de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur.
De RvT kent geen bezoldiging, de leden van de RvT ontvangen een onkostenvergoeding van € 1.250,per jaar.
De eerste zelfevaluatie van de RvT heeft in januari 2014 plaatsgevonden. Het intern toezichtkader is in
2014 verder ontwikkeld en vastgesteld. De tweede zelfevaluatie heeft in januari 2015 plaatsgevonden.
Vooruitblik 2016
In de nabije toekomst blijven de onderwijsresultaten en de ontwikkeling van de leerlingaantallen
belangrijke aandachtspunten.
In 2015 is de nadruk bij de medewerkers blijven liggen op het bieden van excellent onderwijs aan de
leerlingen. Daarvoor namens de hele RvT dank. Het geeft ons vertrouwen dat het nastreven van de
missie van SCO Delft e.o. ook in 2016 de primaire aandacht zal hebben van het CvB en de medewerkers.
Raad van Toezicht,
de heer drs. A. (Alex) Crezée, voorzitter
de heer drs. P.G.M.C. (Peter) van Alphen, lid
mevrouw S.A. (Sandra) Koppert, lid
mevrouw mr. A. M.A.H. (Anneriet) van Rijn-Kruijsen, lid vanaf 8 september
mevrouw mr. G.M. (Geertje) Schilperoort–van der Weijde, lid vanaf 8 september
mevrouw dr. J. (Joke) Snippe MBA MSc, lid
mevrouw A.G. (Anita) van der Veen, lid
de heer P (Pleun) van der Ende, lid tot 1 juli 2015
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Bijlage 1
Primair onderwijs

De Ark
Lepelaarstraat 1
2623 NW Delft
telefoon: 015-2610372
e-mail: deark@scodelft.nl
website: www.deark.nl
directeur: mw. A.A.M. van Kleef

De Bron
Angolastraat 3
2622 EA Delft
telefoon: 015-2617670
e-mail: debron@scodelft.nl
website: www.debrondelft.nl
directeur: mw. W.A. van der Leeden

De Horizon locatie Brahmslaan
Brahmslaan 42
2625 BW Delft
telefoon: 015-256210
e-mail: horizon@scodelft.nl
website: www.horizondelft.nl
directeur: mw. N. Bolderheij

De Horizon locatie Poptahof
Poptahof Noord 448a
2624 RZ Delft
telefoon: 015-2561495
e-mail: horizon@scodelft.nl
website: www.horizondelft.nl
directeur: mw. N. Bolderheij

Het Mozaïek locatie Hof van Delft
Caspar Fagelstraat 65
2613 GV Delft
telefoon: 015-2144263
e-mail: mozaiek@scodelft.nl
website: www.mozaiekdelft.nl
directeur: mw. M.C. Wijshake

Het Mozaïek locatie Voordijkshoorn
Van Alkemadestraat 2
2614 EP Delft
telefoon: 015-2134622
e-mail: mozaiek@scodelft.nl
website: www.mozaiekdelft.nl
directeur: mw. M.C. Wijshake

Het Talent
Achterdijkshoorn 9
2635 MK Den Hoorn
telefoon: 015-2626285
e-mail: directie@cbshettalent.nl
website: www.cbshettalent.nl
directeur: mw. M. Faber

De Max Havelaarschool
Voorstraat 30
2611 JR Delft
telefoon: 015-2134619
e-mail: maxhavelaar@scodelft.nl
website: www.maxhavelaarschool.nl
directeur: dhr. D. van Konijnenburg

De Rembrandtschool
Rooseveltlaan 49
2625 GM Delft
telefoon: 015-2561988
e-mail: rembrandtschool@scodelft.nl
website: www.rembrandtschooldelft.nl
directeur: drs. Y.M. Knoester
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Voortgezet onderwijs
sc Delfland
Juniusstraat 6
2625 XZ Delft
telefoon: 015-2000014
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl
website: www.sc-delfland.nl
directeur: dhr. C.L.Bartho

CLD – mavo/havo
Obrechtstraat 48
2625 XN Delft
telefoon: 015-2684370
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl
website: www.chrlyceumdelft.nl
directeur: dhr. S. Belder

CLD – havo/vwo
Locatie Molenhuispad
Molenhuispad 1
2614 GE Delft
telefoon: 015-2684330
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl
website www.chrlyceumdelft.nl
directeur: dhr. S. Belder

CLD – havo/vwo
Locatie Colijnlaan
Colijnlaan 2
2613 VZ Delft
telefoon: 015-2122274
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl
website www.chrlyceumdelft.nl
directeur: dhr. S. Belder
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Bijlage 2
Jaarstukken 2015
Onderdeel Jaarrekening 2015
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Jaarstukken 2015
Onderdeel Jaarrekening 2015
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Jaarrekening 2015
SCO Delft e.o.

Delft
Contactpersoon
Adres
Telefoon
Email

8 juni 2016
Ph. Van Hoven
Postbus 2924
2601 CX Delft
015 - 2154881
ph.vanhoven@scodelft.nl
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INHOUDSOPGAVE

Grondslagen voor de jaarrekening

2015
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SCO Delft e.o.
GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING
Algemeen
Activiteiten

De organisatie is een school voor Voortgezet en Primair onderwijs te Delft (SCO Delft e.o.); de voornaamste activiteiten van onze stichting bestaan uit
het begeleiden van leerlingen van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en de leerlingen van het voortgezet onderwijs hun carrière af te
laten sluiten met een diploma ieder op zijn of haar niveau.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening over 2015 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en overeenkomstig de
verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is Richtlijn 660 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften opgenomen.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.
Alle bedragen zijn in euro’s.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Schattingswijziging
Ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud is een voorziening groot onderhoud gevormd. Deze voorziening is gebaseerd op een meerjaren
onderhoudsplan, welke de te verwachten kosten over een reeks van jaren bevat. In 2014 is het MOP geactualiseerd.
Het actualiseren van het MOP heeft gevolgen voor de dotatie in het huidige en toekomstige verslagjaren. De jaarlijkse dotatie bedraagt € 499.000.
De effecten van de nieuwbouw Molenhuispad, SC Delfland, Poptahof en de VVE Het Talent zijn nog niet meegenomen in het laatste MOP.
Na de vrijval uit 2014 is een nieuw MOP vastgesteld. Deze MOP baseert de dotatie op basis van de gemiddelde kosten over 10 jaar.
De dotatie is in 2014 hoger dan in 2013. De dotatie is prospectief verwerkt.
Financiële instrumenten
Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico’s,
kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of
markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende
verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten
zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kredietrisico’s
en marktrisico’s.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname.
De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden
tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud is een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen.
Het systeem van afschrijvingen is als volgt:
Ict / copiers
OLP en apparatuur Primair onderwijs
Technische zaken en overige activa
Glasvezel
Meubilair
Activeringsgrens

5 jaar
9 jaar
10 jaar
15 jaar
20 jaar
> 2.500 euro

Financiële vaste activa
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De onder de financiële vaste activa opgenomen obligaties (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
of lagere marktwaarde. Het beleggingsbeleid is vastgesteld in een treasury-statuut conform de regelgeving van OCenW. Er wordt derhalve alleen
belegd in effecten met een laag risico. Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten
worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.
Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder financiële baten en lasten.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden
niet ter directe beschikking staan van de stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves en bestemmingsreserves gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter
vrije beschikking staan van het Bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus
afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijkheid door derden is
aangebracht, dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Het “Stichtingskapitaal” en de “Reserve Schoolfonds” zijn met eigen middelen,
d.w.z. zonder subsidie van de overheid, opgebouwd.
Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een
reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Spaarverlof
De voorziening spaarverlof is gevormd voor personeelsleden die gedurende 4 of meer schooljaren 60 klokuren hebben gespaard en dit in een
aaneengesloten periode gaan opnemen.
Uitgestelde beloningen
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen
bij ambtsjubilea van personeelsleden.
Op 31 december van elk jaar wordt de voorziening opnieuw berekend. De lasten worden geboekt op salariskosten.
Kortlopende schulden
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking
opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.
Overlopende passiva
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover
ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.
De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies
worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.
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GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten (en baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden
in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste
van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten.
Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.
Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten
laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn
nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op
balansdatum.
Personeel
De stichting heeft een toegezegde-pensioenregeling. Deze regeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder, te weten het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’.
In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
Ultimo 2015 (en 2014) waren er voor de stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
Segmentatie
In de jaarrekening wordt een segmentatie van de staat van baten en lasten gemaakt in de segmenten primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Bij de verdeling van de staat van baten en lasten per operationele segment is aangesloten op de onderwijssector waarin de activiteiten
worden uitgevoerd.
Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangen en betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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A 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (NA RESULTAATBESTEMMING)

€

2015
€

€

2014
€

Vaste activa
1.2
1.3

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

3.131.285
3.633.402

3.305.459
2.904.314
6.764.687

6.209.773

Vlottende activa
1.5
1.7

Vorderingen
Liquide middelen

2.693.133
3.429.235

1.049.241
3.167.707
6.122.368

4.216.948

12.887.055

10.426.721

4.667.399

5.091.950

601.090

831.653

7.618.567

4.503.118

12.887.055

10.426.721

Eigen vermogen
2.1

Eigen vermogen

2.2

Voorzieningen

2.4

Kortlopende schulden
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A 1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

€

2015
€

€

Begroting 2015
€

€

2014
€

Baten
3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten

26.677.460
891.707
1.239.853

Totaal baten

25.979.560
639.024
908.346

26.494.750
1.448.387
2.016.539

28.809.020

27.526.929

29.959.676

28.809.020

27.526.929

29.959.676

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Nettoresultaat

22.627.060
571.960
1.972.821
4.128.641

22.854.001
608.820
1.600.350
3.016.040

22.709.213
573.763
2.435.791
3.839.691

29.300.481

28.079.211

29.558.458

29.300.481

28.079.211

29.558.458

-491.461

-552.281

401.219

66.910

58.000

104.008

-424.551

-494.281

505.227
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A 1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2015 (OPGESTELD VOLGENS DE INDIRECTE METHODE)

€

2015
€

€

2014
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen
- mutaties voorzieningen

-491.461

571.960
-230.563

401.219

573.763
-1.147.403
341.397

Veranderingen in vlottende middelen:
- vorderingen
- schulden

-1.643.892
3.115.449

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

-168.225
-149.425
1.471.556

-317.650

1.321.492

-490.072

127.145
-60.235

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-573.640

152.926
-48.919
66.910

104.007

1.388.402

-386.065

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Stand liquide middelen per 1 januari
Stand liquide middelen per 31 december
Mutatie liquide middelen

-397.786
-729.088

-1.000.132
26.612
-1.126.874

-973.520

-1.126.874

-973.520

0

0

261.528

-1.359.584

3.167.707
3.429.235

4.527.291
3.167.707

261.528

-1.359.584
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1.1

Materiële vaste activa
Aanschafprijs

€
1.1.2

Cumulatieve
afschrijvingen
€

Boekwaarde
per 1
januari
€

Investeringen

€

Desinvesteringen/
herwaarderingen
€

Afschrijvingen

€

Boekwaarde
per 31
december
€

Inventaris en apparatuur

10.444.415

7.138.956

3.305.459

397.786

0

571.960

3.131.285

Totaal

10.444.415

7.138.956

3.305.459

397.786

0

571.960

3.131.285

De stichting is juridisch eigenaar van de schoolgebouwen.
Het economisch claimrecht van de gebouwen en terreinen ligt bij de Gemeente Delft.
1.3

1.3.1

Financiële vaste activa
Boekwaarde
per 1
januari
€
2.904.314

Overige effecten

Totaal

2.904.314

Het beheer van de effectenportefeuille is uitbesteed aan Rabobank Nederland.
De marktwaarde op 31 december 2015 bedroeg:
3.572.111
De effectenportefeuille is conform de regeling beleggen en belenen.
Het aankoopbedrag was als volgt :
Naam
vervalt in
bedrag
rente
jaar
€
%
Belgium
2022
283.775
4,250
Germany
2018
352.104
4,250
ABN
2021
466.320
4,250
Rabobank
2018
273.163
3,500
Rabobank
2023
200.000
2,375
EFSF
2020
248.000
1,500
Oostenrijk
2018
163.000
4,650
Nederland
2019
344.316
4,000
EFSF
2024
270.300
1,750
Nederland 2%
2026
336.780
2,000
Rabobank
2025
245.000
4,125
Europian Investment
2026
312.711
1,250
RC nog toe te wijzen
160.271
Totaal
1.5

Investeringen

Desinvesteringen/
herwaarderingen
€
894.491
22.338

Aflossingen

€

€

894.491

22.338

Boekwaarde
per 31
december
€
143.065
3.633.402

143.065

3.633.402

(voorheen Schretlen is een dochter van Rabo Nederland)

3.655.740

Vorderingen

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

Debiteuren
Vordering Ministerie OCenW
Overige vorderingen*
Vooruitbetaalde kosten

39.537
457.502
2.093.124
102.970

32.900
428.702
515.409
72.231

2.693.133

1.049.242

*
1.7

Totaal vorderingen
De looptijd van de debiteuren is korter dan één jaar. Er is geen sprake van dubieuze debiteuren.
betreft nieuwbouw Molenhuispad (zie ook 2.4.4.)
Liquide middelen

1.7.1
1.7.2

Kasmiddelen
Tegoeden op bank- en girorekeningen

3.039
3.426.196

665
3.167.042

Totaal liquide middelen
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van SCO Delft e.o.

3.429.235

3.167.707
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2.1

Eigen vermogen
Saldo
1 januari
2015 Resultaat
€
€

2.1.1

Stichtingskapitaal (privaat)

v

337.265

2.1.2

Algemene reserve (publiek)

v

1.404.862

2.1.3

Bestemmingsreserve (publiek)
Personeel

v

Baporeserve
2.1.4

Saldo
31 december
2015
€

Overige
mutaties
€
0

337.265

-479.164

0

925.698

2.944.272

0

0

2.944.272

v

176.112

0

0

176.112

Reserve schoolfonds

v

229.439

54.613

0

284.052

Totaal eigen vermogen

v

5.091.950

-424.551

0

4.667.399

Bestemmingsreserve (privaat)

De bestemmingsreserve personeel is bedoeld als buffer bij fluctuaties in het leerlingenaantal en bij bijzondere
personeelssituaties, zoals outplacement, vervroegde uittreding van andere bijzondere regelingen.
Een deel van de reserve personeel wordt gereserveerd ten behoeve van de verzekering binnen de
stichting Perspectief in verband met de beëindiging van de deelname aan het vervangingsfonds.
De Baporeserve heeft betrekking op de gespaarde uren.
Vanaf 2012 wordt deze mogelijkheid niet meer geboden en zullen alle gespaarde uren in overleg opgenomen worden.

Stand per
1 januari
2015
€

Dotaties
2015
€

Onttrekkingen
2015
€

Stand per
31 decem2015
€

Vrijval
2015
€

Kortlopend
deel
< 1 jaar
€

Langlopend
deel
> 1 jaar
€

2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

331.652

52.200

52.200

331.652

25.400

306.252

2.2.2

Overige voorzieningen (onderhoud)

500.001

499.000

729.563

269.438

595.709

-326.271

Totaal

831.653

551.200

781.763

601.090

621.109

-20.019

0

De personeelsvoorzieningen zijn als volgt opgebouwd:
Jubilea
Spaarverlof
jubilea

257.957
73.695
331.652
De schatting 2015 is aangepast t.o.v. 2014 omdat wij de mening toegedaan zijn dat de uitgangspunten van 2014 op sommige punten onjuist
zijn gekozen. Met name door de aantrekkende economie zijn er ook buiten het onderwijs grotere kansen op de arbeidsmarkt.
De overige voorziening bestaat uit groot onderhoud. De voorziening voor onderhoudskosten
is gevormd voor periodiek groot onderhoud dat dient te worden verricht op de gebouwen.
De voorziening voor onderhoudskosten is deels kort en langlopend.
De parameters voorziening jubilea zijn opnieuw bekeken en aangepast door voortschrijdend inzicht.
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2.4

31-12-2015

Kortlopende schulden

31-12-2014

€
2.4.1

Crediteuren*

2.4.2

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

€
1.203.528

933.690

822.734

897.839

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

933.690

897.839

2.4.3

Schulden terzake van pensioenen

269.149

285.752

2.4.4

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva
Vooruit ontvangen ouderbijdrage/technasium
Vooruit ontvangen detachering
Vooruit ontvangen subsidies OCenW**
Vooruit ontvangen subsidies Gemeente ***
Vakantiegeld en -dagen/bindingstoelage
Overige

99.753
139.122
254.082
3.770.000
725.930
223.312

53.569
0
421.745
1.124.446
683.946
213.086

Totaal overige kortlopende schulden en overlopende passiva

5.212.200

2.496.793

Totaal kortlopende schulden

7.618.567

4.503.118

* Veel crediteuren liepen over naar het nieuwe jaar.
ook de extra bedragen van de nieuwbouw zijn debet aan het hogere saldo t.o.v. 2014
** dit betreft het bedrag van het project maatschappelijke stage en zijinstromers , deze zijn afgerond in 2015
*** Dit betreft een voorschot op de nieuwbouw Molenhuispad.
zie ook 1.5.3
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A 1.4 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Model G Specificatie posten OCenW
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving

Bedrag
toewijzing

samenwerking

Datum

1.600.000

Ontvangen
t/m
verslagjaar

18-12-2013

Kenmerk

Geheel
Nog niet
uitgevoerd geheel
en afgerond afgerond

1.200.000 592747-1

N

219.169

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2a

Aflopend per ultimo verslagjaar
Omschrijving

*
*

Bedrag
toewijzing

prestatiebeurs vsv
variabel650654-3
prestatiebeurs vsv
vast
649760

Datum

12.000

1-10-2015

Ontvangen
t/m
verslagjaar
12.000

35.000

1-10-2014

47.000
G2b

Totale
lasten

Te verrekenen
ultimo verslagjaar
12.000

0

35.000

35.000

0

47.000

47.000

0

Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving

Bedrag
toewijzing

prestatiesubsidie vsv vast VO
711399-1
Totaal

Datum

34.913
34.913

1-10-2015

Ontvangen in Lasten in
verslagjaar
verslagjaar
34.913

0

34.913

0

Totale lasten Saldo nog te
31-12-2015 besteden ultimo
verslagjaar 2015
0
34.913
0
0
34.913

* De lasten van de projecten prestatiebeurs vast en variabel betreffen formatie personeel.

78

SCO Delft e.o.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Door de voormalige Vereniging is een contract aangegaan voor kopieermachines t/m 12-2016.
Het contract omvat een bedrag van € 16.000 per kwartaal. De firma is Ricoh.
Door de Stichting worden ruimten van het pand basisschool De Ark en Het Mozaïek te Delft verhuurd.
Het bedrag op jaarbasis is € 50.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd.
De looptijd van deze contracten zijn jaarlijks doorlopend met een opzegtermijn van 3 maanden.
De Stichting SCO Delft e.o. heeft een contract voor boeken en lesmateriaal.
betreft Iddink Voortgezet Onderwijs B.V.
Het huidige contract loopt af op 30 april 2019 en omvat een jaarbedrag van € 700.000

De verplichting uit hoofde van een huurcontract loopt t/m de nieuwbouw van Molenhuispad.
De nieuwbouw is gereed in juli 2016. De jaarlijkse huurkosten bedragen € 135.000
Het contract is afgesloten met Gasthuis B.V. en loopt t/m april 2016.
De stichting SCO Delft e.o. heeft een contract (stilzwijgend) voor schoonmaak voor 1 jaar voor een bedrag van € 192.960.
Dit contract is afgesloten met Jos Hofkens B.V. (voorheen ABC Breda BV)
Ten behoeve van ICT heeft SCO Delft e.o. een contract afgesloten met een totaal bedrag ad. € 142.000 op jaarbasis.
Dit contract loopt t/m april 2017 en is afgesloten met Buyitdirect.
In 2016 hebben we een contract (jaarlijks doorlopend) met Heutink ICT afgesloten voor onderhoud ict totaal pakket.
Dit bedrag is jaarlijks rond de € 54.300,=.
Met 3 partijen is in mei 2014 het contract getekend n.a.v. Europese aanbesteding.
Het contract is afgesloten voor 3 jaar en wordt elk jaar nu stilzwijgend verlengd.

In 2015 hebben we een Europese aanbesteding gedaan voor de kluisjes Molenhuispad en Obrechtstraat.
Deze gunning is gegaan naar Olssen B.V. en omvat een bedrag van € 325.000,=.
De bouwkosten van Blanksma bouw omvatten een bedrag van € 3.505.369 (nieuwbouw Molenhuispad).
De bouw van het Molenhuispad wordt opgeleverd in juni 2016.
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A 1.5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2015

€
3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdragen OCW
Lumpsum bijdrage personeel
BSM bijdrage (materieel)

2015
€

€

19.501.181
3.202.572

Begroting 2015
€

19.257.669
3.061.723
22.703.753

3.1.2

Rijksbijdragen OCW (diverse)
Geoormerkte OCW subsidies
Niet-geoormerkte OCW subsidies
Ontvangen doorbelasting Rijksbijdrage Samenw.

64.500
3.691.638
217.569

Totaal rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en subsidies

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Gemeentelijke bijdrage zorg
Overige gemeentelijke bijdragen

3.5

Overige baten

3.5.1

Medegebruik/lockers

3.5.2

Ouderbijdragen
Baten schoolfonds

22.319.392

Werkweken
Boeken en materialen
Detachering personeel
Premievergoeding
Overige *

Totaal overige baten

22.014.143

37.000
4.443.607

3.973.707

3.660.168

4.480.607

26.677.460

25.979.560

26.494.750

561.024
78.000

1.344.313
104.074

891.707

639.024

1.448.387

891.707

639.024

1.448.387

144.292

117.000

125.356

256.051
181.369

279.875
156.300
437.420

3.5.4

2014
€

18.981.534
3.032.609

30.321
3.629.847

810.528
81.179

Totaal overheidsbijdragen

€

223.486
67.724
192.021
65.794
109.117

268.105
196.282
436.175

85.500
0
113.671
50.000
106.000

464.387
85.749
61.454
53.472
50.554
1.175.568

658.142

355.171

1.426.797

1.239.853

908.346

2.016.539

in 2014 (€ 1.083.014) is een fors bedrag vrijgevallen uit de voorziening onderhoud.
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A 1.5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET JAAR 2015
2015
€

€
4.1

17.679.083
2.073.352
2.153.059
-580.768

Lonen en salarissen
Mutatie personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overige personele lasten

4.1.2

Begroting 2015
€

€

2014
€

Personeelslasten
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Af: Uitkeringen

4.1.1

€

21.944.493
0
0
-364.500
21.324.726

52.200
479.454
770.681

17.428.577
2.513.000
2.170.000
-565.550
21.579.993

0
528.051
745.957

21.546.027
-3.046
397.280
768.953

Overige personele lasten

1.302.335

1.274.008

1.163.186

Totaal personeelslasten

22.627.060

22.854.001

22.709.213

Het aantal Fte's per 31-12-2015 bedraagt: 325,4 (per 31-12-2014: 331)
Voor een verdere uitsplitsing verwijzen wij naar het bestuursverslag.
4.2

Afschrijvingen op materiële vaste activa

4.2.2

Inventaris en apparatuur

571.960

Totaal afschrijvingen

4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Huur
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
* Overige
Bewaking
Totaal huisvestingslasten

*

608.820
571.960

208.757
499.000
313.496
286.716
28.013
620.082
16.756

573.763
608.820

202.850
499.000
361.250
255.400
27.250
239.850
14.750
1.972.821

573.763

205.083
347.000
329.324
253.806
27.117
1.257.784
15.677
1.600.350

2.435.791

Voor toelichting op deze post overige (4.3.7) wordt verwezen naar de toelichting 6.4.1. en 6.4.2.6 van het jaarverslag.
Dit betreft uitgaven voor verbouwingen primair onderwijs en het fonds 1818 (zie ook baten).
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€
4.4

Overige lasten

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6a
4.4.6b
4.4.7

Administratie- en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Dotatie overige voorzieningen
* Overige
Begeleiding en zorg
Overige onderwijs uitgaven
Lasten schoolfonds PO
Boeken en leermiddelen PO

2015
€

€

850.075
619.534
0
660.266
154.816
317.136
365.769
1.161.046

Begroting 2015
€

671.660
658.500
0
86.000
68.250
318.250
315.675
897.704
4.128.641

Voor toelichting op deze post overige (4.4.4) wordt verwezen naar de toelichting 6.4.1. van het jaarverslag.
In 2015 is het totale bedrag aan accountantskosten € 24.587,20, dit betreft controle 2014 en 2015.
Dit bedrag omvat ook de bekostigingscontrole PO en VO, is onderdeel van 4.4.1.
Dit zijn kosten van het project samen en leren en de werkweken.

5

Financiële baten en lasten

5.1
5.2

Rentebaten
Waardeveranderingen financiële
vaste activa en effecten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten

2014
€

808.996
648.947
0
648.752
104.060
314.920
369.958
944.059
3.016.039

*

5.4

€

3.839.691

127.145
-22.338

84.000

152.926
-23.923

37.897

26.000

24.996

66.910

58.000

104.008
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Staat van baten en lasten over 2015 VO segmentatie

€

2015
€

€

Begroting 2015
€

€

2014
€

Baten
3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen
Ontvangen doorbelasting Rijksbijdrage Samenw.
Overige overheidsbijdragen
en - subsidies
Overige baten

17.177.764
6.149
206.060
0
742.986

Totaal baten

16.938.262

16.542.058

169.812
0
558.171

178.143
1.439.581

18.132.959

17.666.245

18.132.959

17.666.245

18.159.782
18.159.782

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Nettoresultaat

14.486.787
301.648
1.005.136
2.489.859

14.654.381
342.894
870.250
2.074.104

14.270.190
277.747
884.839
2.189.822

18.283.431

17.941.628

17.622.597

18.283.431

17.941.628

-150.472

-275.384

537.185

33.482

29.000

52.004

-116.990

-246.384

589.189

17.622.597
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Staat van baten en lasten over 2015 PO segmentatie

€

2015
€

€

Begroting 2015
€

€

2014
€

Baten
3.1
3.2
3.5

Rijksbijdragen
Ontvangen doorbelasting Rijksbijdrage Samenw.
Overige overheidsbijdragen
en - subsidies
Overige baten

9.282.127
211.420
685.647
0
496.867

Totaal baten

9.041.298

9.952.692

469.212
0
350.175

1.270.244
576.958

10.676.061

9.860.685

11.799.894

10.676.061

9.860.685

11.799.894

Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5

Financiële baten en lasten
Nettoresultaat

8.140.273
270.312
967.685
1.638.781

8.199.620
265.926
730.100
941.935

8.439.023
296.016
1.550.952
1.649.869

11.017.050

10.137.582

11.935.860

11.017.050

10.137.582

11.935.860

-340.989

-276.897

33.427

29.000

-307.561

-247.897

-135.966
52.004
-83.962
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A 1.6 VERBONDEN PARTIJEN

Naam:

Juridische vorm:

Stichting beheer t.b.v. de
Stichting
exploitatie van de
scholencombinatie Delfland

Statutaire
zetel:

Code
activiteiten:

Delft

4.overige

Eigen
Vermogen 31- Resultaat
12-2015
2015
0

Art 2:403 BW
0 n.v.t.

Deelname

Consolidatie
50% n.v.t.

85

SCO Delft e.o.

A 1.8 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR
Vermelding bezoldiging topfunctionarissen
Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Functie
Vz College van
Bestuur
Lid College van
Bestuur

Voorzitter
J/N
Naam

IngangsEinddatum
datum dienst- dienstverband
verband

Omvang
dienstverband in
FTE

Beloning

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen

Voorzieningen
beloning
betaalbaar op
termijn

Uitkeringen
wegens
beëindiging
v/h
dienstverband

J

Drs. J. S. Zijlstra

1-1-2013

n.v.t.

1,0

102.336

0

14.831

0

N

J. W. Schut

1-1-2013

n.v.t.

1,0

100.603

0

12.468

0

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedinge

Voorzieningen
beloning
betaalbaar op
termijn

Uitkeringen
wegens
beëindiging
v/h
dienstverband

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Er is geen sprake van interim-bestuurders
Vermelding alle toezichthouders

Voorzitter
J/N
Naam

Ingangsdatum
aanstelling

Einddatum
aanstelling
Functie
Beloning
Vz Raad van
Drs. A. Crezée **
Toezicht
J
1-1-2013 n.v.t.
2.500
Lid Raad van
S. A. Koppert **
Toezicht
N
1-1-2013 n.v.t.
2.500
Dr. J. Snippe MBA
Lid Raad van
MSc **
Toezicht
N
1-5-2014 n.v.t.
2.500
A. G. van der Veen
Lid Raad van
**
Toezicht
N
1-1-2013 n.v.t.
2.500
Drs. P. G. M. C. van
Lid Raad van
Alphen **
Toezicht
N
1-1-2013 n.v.t.
2.500
Mr G.M.
Lid Raad van
Schilperoort-v/d
Toezicht
N
7-9-2015 n.v.t.
208
Mr. A. M. A. H. van
Lid Raad van
Rijn - Kruijsen
Toezicht
N
7-9-2015 n.v.t.
208
Lid Raad van
P. van der Ende *
Toezicht
N
1-1-2013 30-6-2015
1.250
* in 2016 is een bedrag betaald van € 625,= (betrof 2015).
** de vergoeding van RvT is per jaar € 1.250,= per jaar, in het verslagjaar is ook 2014 uitbetaald.
Gegevens bij overschrijding toepasselijke norm

Functie

Ingangsdatum
dienstverband

Omvang
Einddatum dienst- dienstverband
verband in FTE Beloning

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen

Voorzieninge
n beloning
betaalbaar
op termijn

Uitkeringen
wegens
beëindiging
v/h dienstverband

De instelling heeft in 2015 geen overschrijdingen van de toepasselijke norm.
Bezoldigingsmaxima 2015 (in €).
Plafond
PO
VO

bestuurder vz RvT 7,5%
lid RvT (5%)
165.901
12.443
8.295
178.000
13.350
8.900
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OVERIGE GEGEVENS - CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
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OVERIGE GEGEVENS - VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING 2015

€

2015
€

Netto resultaat over het jaar 2015

-424.552

Bestemming van het netto resultaat:
Toevoegging schoolfonds
Onttrekking algemene reserve PO
Toevoeging algemene reserve VO
Resultaat Stichting SCO Delft e.o.
Resultaat kostenplaatsen
Molenhuispad
Obrechtstraat
Juniusstraat
Bestuursbureau
Bovenschool Voortgezet onderwijs
Resultaat VO
Het Talent
Het Mozaïek
Max Havelaar
De Horizon
Rembrandt
De Ark
De Bron
Bovenschool Primair onderwijs
Resultaat PO
Vanuit het schoolfonds is de onttrekking
Het Talent
Het Mozaïek
Max Havelaar
De Horizon
Rembrandt
De Ark
De Bron
Saldo schoolfonds

54.613
-362.174
-116.990
-424.551

12.319
345.386
-476.226
89.203
-87.672
-116.990
-46.797
28.127
-139.034
45.346
-39.906
-137.355
-40.408
-32.147
-362.174

11.809
-1.567
46.689
-4.763
-3.093
4.198
1.340
54.613
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Jaarstukken 2015
Onderdeel overige gegevens
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OVERIGE GEGEVENS - GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Op 18 november 2015 is de akte van de bestuursoverdracht getekend van de volgende 2 partijen,
Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Schipluiden en SCO Delft e.o.
Vanaf 1 januari 2016 wordt de volledige boekhouding (financieel en personeel) intern verwerkt door SCO Delft e.o.
We hebben de samenwerking met Dyade (administratiekantoor voor PCBO De Ark Schipluiden) opgezegd per 1-1-2016.

In de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat het lid CvB zijn werkzaamheden stopt per 1 april 2016.
Het lid CvB heeft per 1-1-2017 ontslag genomen.

SCO Delft zal in augustus 2016 starten met de Horizon Community school.
Het startdocument zal eind juni 2016 getekend worden door de samenwerkende partijen.
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Kengetallen SCO Delft e.o.
totale baten
totale lasten
exploitatieresultaat

2015
28.936
29.361
-425

2014
30.113
29.557
555

2013
28.811
28.699
112

2012
27.548
27.373
175

2011
25.508
25.500
8

2010
24.611
24.736
-125

Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio
Liquiditeit
Rentabiliteit

4.667
12.887
36,21%
80,00%
-3,30%

5.092
10.427
48,84%
93,65%
5,32%

4.587
11.218
40,89%
116,24%
0,39%

4.475
10.448
42,82%
124,18%
0,64%

6.306
11.780
53,53%
136,88%
0,03%

6.299
11.342
55,54%
124,29%
-0,51%

Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor

16,13%
44,54%

16,91%
34,63%

15,92%
38,94%

16,24%
37,93%

24,72%
46,18%

25,59%
46,09%

Rijksbijdrage / totale baten
Personele lasten / totale lasten
Materiele lasten / totale lasten

92,05%
77,06%
22,94%

87,99%
76,83%
23,17%

91,68%
79,48%
20,52%

92,04%
78,14%
21,86%

92,78%
78,47%
21,53%

92,71%
76,50%
23,50%

2.357
8
41
430

2.402
7
49
453

2.368
9
40
501

2.275
5
60
432

2.241
11
53
481

2.128
9
55
494

1.784

1.775

1.827

1.875

1.898

1.858

96
96
95

88
96
94

91
91
94

97
88
89

97
92
95

97
92
95

325
349
75
14
438
138
300

331
357
80
10
447
138
309

326
374
77
11
462
138
324

323
353
69
13
435
126
309

317
348
64
12
424
138
286

304
340
60
12
412
125
287

3,50%
5,70%
16

5,39%
5,63%
20

5,15%
5,94%
24

5,10%
5,64%
30

5,10%
5,18%
33

4,80%
5,16%
24

leerlingen per 1 oktober
VO
Vavo
Instroom hogere jaars VO
Instroom 1ste jaars VO
leerlingen per 1 oktober
PO
slaagpercentages Vmbo
slaagpercentages Havo
slaagpercentages Vwo
Personele bezetting
Totaal fte
OP
OOP
Directie
Totaal personen
Totaal man
Totaal vrouw
Ziekteverzuim VO
Ziekteverzuim PO
Onbevoegde docenten VO
Onbevoegde docenten PO

geen

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen
Kapitalisatiefactor

Eigen vermogen / Totaal vermogen
Vlottende activa / schulden korte termijn
Winst / Totaal vermogen
Eigen vermogen / Totale baten inclusief financiële baten
Totaal kapitaal exclusief gebouwen / totale baten

geen

geen

geen

geen

geen
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