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Voorwoord  

Bij de Sophia Stichting staat onderwijs centraal. Hierbij is betrokkenheid van bekwame medewerkers, 
leerlingen en ouders van groot belang. Al onze activiteiten zijn erop gericht het onderwijs zo optimaal 
mogelijk te ondersteunen. In dit jaarverslag blikken we terug op een intensief 2017 en kijken we vooruit. 
Dit geeft u een beeld van de ontwikkelingen binnen Sophia Scholen in 2018.  
 
De personele unie tussen de Sophia Stichting en PCPO Duin- en Bollenstreek (PCPO), welke is aangegaan in 
november 2016, heeft verder vorm gekregen in 2017. In 2017 heeft er een onderzoek  plaatsgevonden naar 
de mogelijkheden voor een fusie tussen beide stichtingen, waarbij de financiële haalbaarheid van de fusie 
uitgebreid is onderzocht en getoetst en intensief overleg heeft plaatsgevonden met alle betrokkenen. 
   
Op 30 mei 2017 is het besluit genomen tot een fusie tussen Sophia en PCPO per 1 januari 2018. De fusie 
biedt een nieuw perspectief. Inhoudelijk biedt de samenwerking kansen op versterking van de kwaliteit van 
het onderwijs. Ook het maatschappelijk belang is met deze fusie gediend.  
 
In 2017 hebben alle voorbereidingen plaatsgevonden om de fusie per 1 januari 2018 te laten plaatsvinden. 
Beide stichtingen gaan dan samen verder onder de naam Sophia Scholen.  
 
Met de positieve en inmiddels stabiele financiële positie van Sophia was het in 2017 mogelijk om extra 
financiële middelen in te zetten voor innovatie en ICT. Per 1 augustus 2017 is Het Landtgoed door PCPO 
overgedragen aan Sophia en heeft een fusie met De Waaier plaatsgevonden. 
 
Sophia sluit 2017 af met een positief exploitatieresultaat van € 1.946K en een eigen vermogen van € 7.350K 
per 31 december 2017. 
Met een positief gevoel blikken we vooruit naar de komende jaren. In de meerjarenbegroting voor 2018-
2022 van Sophia Scholen ontstaat meer financiële ruimte voor o.a. innovatie, investeringen en herijking van 
de formatienormen. In 2018 stellen we met elkaar een nieuw koersplan op voor de komende jaren en 
worden o.a.  de innovatieplannen uitgewerkt. 
 
In dit jaarverslag vindt u onze verantwoording door middel van het bestuursverslag 2017 en de 
jaarrekening 2017. Het bestuursverslag bevat de verantwoording van het bestuur over de ontwikkelingen 
van het afgelopen jaar. De jaarrekening bevat de balans per 31 december 2017 en de exploitatierekening 
2017.  
 
Het jaarverslag is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 3 juli 2018. 
  
Sylvia Spierenburg en Ronald de Groot 
College van Bestuur 
 
Adresgegevens Centraal Bureau 
Leidsevaart 2, 2215 RE Voorhout 
Postbus 98, 2215 ZH Voorhout 
0252-434020 
bureau@sophiascholen.nl 
www.sophiascholen.nl 

mailto:bureau@sophiascholen.nl
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1. Bestuursverslag   

 

1.1 De organisatie  
De Sophia Stichting is een innoverende, op kwalitatieve groei gerichte en ondernemende organisatie, 
transparant in bestuur en beheer. Wij streven altijd naar het gericht faciliteren van het onderwijs op 
schoolniveau. Voor een optimale aansturing van het primaire proces wordt geïnvesteerd in het 
onderwijskundig management van de school; een professionele organisatie met zowel professionals als 
vrijwilligers, die bereid en in staat is verantwoording te nemen voor haar handelen. Betrouwbaar en 
gerespecteerd, naar buiten toe maar ook intern. Per 1 januari 2018 heeft er  een fusie plaats tussen de 
Sophia Stichting en PCPO. 
 

1.2 Missie, visie en kernwaarden 

Onze missie en visie zijn geactualiseerd in 2015 en fungeren als kompas binnen het meerjarenbeleidsplan 
2015 - 2019. De doelstellingen vanuit het meerjarenbeleidsplan en de gerealiseerde resultaten zijn 
opgenomen in de hoofstukken 4 t/m 7. In 2018 zal een nieuw koersplan voor de nieuwe stichting Sophia 
Scholen worden uitgewerkt dat het huidige meerjarenbeleidsplan zal vervangen.  
 
Missie  
De Sophia Stichting verzorgt uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de individuele 
mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen.  
We bieden een veilige omgeving, waarin kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich 
gewaardeerd weten.  
 
Visie  

 Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving.  

 Wij bieden onze individuele leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht 
onderwijsprogramma.  

 Wij bieden een veilige leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die 
kinderen tot hun recht laat komen.  

 Wij bieden onderwijs dat is afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.  

 Wij beschouwen ouders / verzorgers als partner in onze missie, luisteren goed en verschaffen 
heldere feedback over de ontwikkelingen van leerlingen.  

 Wij bieden ontplooiingsmogelijkheden voor scholen die onderscheidend willen zijn in hun unieke 
onderwijsconcept of werkwijze.  

 Wij bereiden medewerkers voor op hun toekomst binnen de stichting en bieden hen opleidings- en 
ontplooiingsmogelijkheden die aansluiten bij ieders talenten en leerbehoeften.  

 Wij willen hierbij breed gebruik maken van de talenten van zichzelf onderscheidende leerkrachten.  

 Wij willen dit faciliteren met een dienstverlenend bureau, dat de bureaucratie tot een minimum 
beperkt, de beschikbare financiën verstandig beheert, standaarden aanbiedt en de ervaringen van 
de voortrekkers communiceert met de overige Sophia scholen.  

 Wij waarderen ieders inbreng en mogelijkheden en schatten deze op waarde.  
 
Kernwaarden  
De Sophia Stichting heeft naast haar missie en visie, zeven kernwaarden als uitgangspunt:  

 Vertrouwen  

 Respect  

 Saamhorigheid  

 Rechtvaardigheid  

 Zorgzaamheid  

 Vergeving  

 Verwondering  
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We baseren ons hierbij op de drieslag die in de katholieke en christelijke traditie altijd is gehanteerd: 
dienen, leren en vieren. 
 

1.3 Leerlingenaantallen 
Onder de Sophia Stichting gevestigd te Voorhout  – bestuursnummer bevoegd gezag 40967 –vallen in 2017 
de volgende scholen met daarbij behorende leerlingenaantallen per 1 oktober 2017:  
 

Kostenplaats Brinnummers School Plaats 1-10-2017 

4096710 05CD Horizon Katwijk 248 

4096711 05CM Beekbrug Sassenheim 53 

4096712 05DA Schapendel Noordwijk 155 

4096713 05ID Montessori Noordwijk 144 

4096714 05JX Buitenplaats Warmond 273 

4096715 06GB Jozefschool Hillegom 182 

4096716 07SG Bronckhorst Noordwijk 377 

4096717 08KD Giraf Hillegom 389 

4096718 08YP Klarinet Lisse 388 

4096719 09JZ Johannes Hillegom 422 

4096720 09WE Joseph Lisse 308 

4096721 10FF Leerwinkel Hillegom 134 

4096722 10OY Willibrord Lisse 225 

4096723 10PW Overplaats Sassenheim 219 

4096724 11ER Springplank Sassenheim 253 

4096725 11QW Kinderburg Sassenheim 249 

4096726 16YF Egelantier De Zilk 158 

4096727 16YX Prinsenhof Noordwijkerhout 454 

4096728 16ZO 
Victor incl. 
taalklassen Noordwijkerhout 

384 

4096730 21QV Startbaan Sassenheim 170 

4096731 07HL Andreas Voorhout 252 

4096732 04IQ Antonius Voorhout 133 

4096733 22LN Emmaüs Voorhout 172 

  Totaal  5.742 
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1.3 Organogram 

 

 

1.4 Verbonden partijen  

 
Aan Sophia Stichting zijn de volgende organisaties verbonden: 

 Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek is een verbonden partij. Het 
samenwerkingsverband bestaat uit elf schoolbesturen, waaronder PCPO, in de gemeenten 
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Het bestuur van 
samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek  bestaat uit 11 leden; de heer De Groot 
vertegenwoordigt PCPO in het bestuur. 

 Als gevolg van de personele unie is de Sophia Stichting een verbonden partij van PCPO.   

 Beheerstichting Brede School Nassaupark; mevrouw S. Spierenburg is mede bestuurder van de 
Beheerstichting. 

 

De verbonden partijen die toegelicht dienen te w orden, zijn hieronder opgenomen.

Verbonden partij, meerderheidsdeelneming

Code Eigen Resultaat Verklaring Conso-

Juridische Statutaire activi- vermogen jaar Omzet art. 2:403 Deelname lidatie

Statutaire naam vorm 2017 zetel teiten 31-12-2017 2017 2017 BW ja/nee percentage ja/nee

€ € €

Stichting PCPO Stichting Voorhout 4 -545.240 815.054  8.606.617 Nee 0% Nee

Samenw erkingsverband Stichting Noordw ijk 4 969.788 97.042 8.725.238 Nee 0% Nee

Beheerstichting 

Nassaupark Stichting Voorhout 3 - - 325.706 Nee 0% Nee

Totaal 424.548 912.096 17.657.561

Code activiteiten: 1. contractonderw ijs,  2. contractonderzoek,  3. onroerende zaken, 4. overige
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Voor de huisvesting is er sprake van gezamenlijk beheer van de gebouwen; 

 Montessorischool in Noordwijk, middels een VVE genaamd de VVE Boechorst; 

 Willibrordschool in Lisse, middels een beheerstichting genaamd Beheerstichting Brede School 
Nassaupark. S. Spierenburg is mede bestuurder van de Beheerstichting Nassaupark.   
 

1.5 Governance 
 

In september 2016 zijn, i.v.m. de wijziging van de governance structuur van een one-tier-board naar een 
two tier model, de statuten van de stichting aangepast en is sprake van een formele Raad van Toezicht en 
een College van Bestuur.  
 
Op 9 november 2016 is de personele unie Sophia Stichting/PCPO van start gegaan. In 2016 is nog sprake 
van 2 separate Raden van Toezicht; m.i.v. januari 2017 is er 1 Raad van Toezicht. Vanaf 9 november 2016 is 
er voor de personele unie Sophia Stichting en PCPO sprake van twee bestuurders: S. Spierenburg voor de 
Sophia Stichting en E. van Lingen a.i. voor PCPO. Zij vormen gezamenlijk het College van Bestuur ten 
aanzien van beide stichtingen. Op 30 mei 2017 is door Sophia het besluit genomen om te fuseren met 
PCPO. De personele unie houdt hiermee op te bestaan per de fusiedatum van 1 januari 2018. 
 
De dagelijkse leiding van en verantwoordelijkheid voor de scholen van Sophia lag bij de bestuurder (S. 
Spierenburg). Zij had – naast de dagelijkse aansturing van de scholen - in haar portefeuille onderwijs & 
kwaliteit, de bedrijfsvoering op financieel-, personeels- en facilitair gebied van beide partijen en de 
portefeuille in- en externe communicatie voor beide partijen. 
De dagelijkse leiding van en verantwoordelijkheid voor de scholen van PCPO lag tot 1 mei 2017 bij de 
bestuurder van PCPO (E. van Lingen).  
In het najaar 2016 is een nieuwe wervingsprocedure voor een 2e bestuurder opgestart. Deze heeft geleid 
tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder, R.W.J. de Groot per 1 mei 2017. Het contract met de heer E. 
van Lingen is n.a.v. het fusiebesluit en de aanstelling van de heer De Groot per 30 mei 2017 beëindigd.  
Vanaf 1 mei 2017 was er sprake van een andere indeling i.v.m. de nieuwe bestuurder R.W.J. de Groot. In 
het najaar presenteerden beide bestuurders een portefeuille- en taakverdeling waar de RvT haar 
goedkeuring aan heeft gehecht. Daarbij lag het accent voor mevrouw Spierenburg op de bedrijfsvoering en 
voor de heer De Groot op onderwijskwaliteit. Beiden sturen ieder de helft van het aantal scholen aan. Er is 
sprake van een zogenoemd collegiaal bestuur met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele 
organisatie.   
 
Code goed bestuur 
Sophia houdt zich aan de code goed bestuur van de PO-raad. De kaders voor de invulling van het toezicht 
zijn onder andere: de statuten, het reglement van de RvT, het reglement van het CvB en het 
managementstatuut.  
 
De RvT keurt de begroting en beleidsvoorstellen op hoofdlijnen goed, ziet toe op de uitvoering en staat 
gevraagd en ongevraagd het CvB bij met advies. Het CvB informeert de RvT o.a. middels het verstrekken 
van rapportages en beleidsdocumenten. Indien nodig worden deze vooraf besproken in RvT- commissies en 
toegelicht in de vergaderingen van de RvT. De verslaglegging van gesprekken met de onderwijsinspectie en 
van de rapportages van de accountant nemen een vaste plaats in op de jaarkalender van de RvT, evenals 
het jaarlijkse gesprek met de accountant. De vergaderingen vinden afwisselend plaats op Sophiascholen , 
waarbij de schooldirecteur de school introduceert en de RvT informeert over de belangrijkste 
ontwikkelingen en op het centraal bureau van de stichting. 
 
Draagvlak 
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De RvT en het CvB hechten groot belang aan het creëren van draagvlak onder de schooldirecties en de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR). Normaliter vindt twee keer per jaar een gezamenlijke 
vergadering tussen de GMR en RvT plaats. In verband met de transitiefase waarin de GMR zich in het najaar 
van 2017 bevond, is de 2e gezamenlijke vergadering van 2017 geannuleerd. De voorzitters van de GMR en 
de RvT hebben gezien de bijzondere situatie in dit jaar waarin de fusievoorbereiding en – besluitvorming 
centraal stond, regelmatig afstemming gehad over het proces. Daarnaast informeert het CvB de GMR waar 
nodig. Het CvB heeft frequent overleg met de directeuren tijdens een zogenaamd groot DO (directeuren 
overleg). Desgewenst sluit (een delegatie van) de RvT aan.  
 
 

2. Verslag Raad van Toezicht  

 

2.1 De RvT 
In 2017 is de RvT 7 maal in vergadering bij elkaar gekomen: 24-01-2017, 14-03-2017, 11-04-2017, 
30-05-2017, 12-09-2017, 21-11-2017 en 19-12-2017. 
 
In 2016 is een majeure verbetering van het resultaat tot stand gebracht, deze heeft zich in 2017 
voortgezet/gestabiliseerd.  
Daarnaast is er aandacht geweest voor het strategisch beleidsplan 2015-2019. Dit fungeert als leidraad voor 
het bestuurlijk handelen voor de komende jaren. Ondanks de focus op het verbeteren van de financiële 
situatie zijn de ogen ook gericht op de ontwikkeling en modernisering van ons onderwijs.  
 

2.2 Commissies 

Er zijn binnen de RvT verschillende commissies. Deze commissies dienen ter ondersteuning van de 
toezichthoudende-, de beleids-/besluitvormende en de werkgeversrol van de RvT. In het najaar van 2016 
heeft de RvT besloten tot een nieuwe indeling en bezetting van de commissies. De facilitaire commissie is 
opgegaan in de auditcommissie. In de nieuwe situatie van de personele unie Sophia/PCPO is sprake van een 
auditcommissie, een remuneratiecommissie en een klankbordgroep onderwijs. De volledige verdeling van 
de portefeuilles is opgenomen in het Aftreedrooster leden RvT Sophia Stichting. 
 
Verslag van de auditcommissie 
De auditcommissie is begin 2017 versterkt met een derde lid RvT. Alle commissievergaderingen hebben 
met het voltallige CvB en de twee controllers plaatsgevonden. De aanvankelijk precaire financiële situatie in 
relatie tot de noodzaak voor PCPO om te fuseren, is intensief en indringend besproken. Vanuit die 
informatiepositie heeft de auditcommissie haar adviezen aan de voltallige RvT ingericht en is met name het 
positieve advies ten aanzien van de fusie daarmee adequaat onderbouwd. 
 
Verslag van remuneratiecommissie t.a.v. positionering en bezoldiging 
De RvT heeft na voordracht van de remuneratiecommissie eind 2016 een tijdelijke bestuurder aangesteld 
(E. van Lingen) en per 1 mei 2017 een nieuwe vaste bestuurder (R.J. de Groot). In de nieuwe bestuurlijke 
samenstelling met mevrouw S. Spierenburg zijn concrete afspraken gemaakt over de verhouding tussen 
beide bestuurders, zowel ten opzichte van elkaar, als naar de RvT. De RvT heeft gekozen voor een 
gelijkwaardige positie van beide bestuurders ten opzichte van elkaar en naar de RvT. Het CvB kent daarmee 
twee leden en geen voorzitter. 
 
In de bijzondere taakstelling die het CvB met de fusie-opdracht op zich heeft genomen zijn aanvullende 
afspraken over de bezoldiging gemaakt. De RvT heeft vastgesteld dat de verantwoordelijkheid en 
complexiteit van zowel de fusie zelf als voor de ontwikkelingen die daarop volgen, aanzienlijk zijn 
toegenomen. Zij heeft dat vertaald in een aangepaste honorering. Die afspraken heeft zij afhankelijk 
gemaakt van het doorgaan van de fusie. Immers, anders zou de complexiteit van een geheel andere orde 
zijn. 
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2.3 Samenvattend oordeel toezichthoudend orgaan 

De RvT heeft zeer nauwlettend de procesgang rond de fusievoorbereiding en – besluitvorming gevolgd. Zij 
heeft zich zowel via de auditcommissie, de RvT-vergaderingen als door intensieve afstemming tussen het 
CvB en de voorzitter van de RvT goed geïnformeerd gevoeld. De externe advisering heeft daar adequaat 
aan bijgedragen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht geweest voor de risico’s en gevolgen voor de kinderen die 
onderwijs genieten, de medewerkers, de dorpen en wijken waarin de scholen staan, de gevolgen van 
samenvoegingen, de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de financiële consequenties.  
De RvT heeft minder aandacht gegeven aan de ontwikkelingen binnen de onderwijskwaliteit dan zij van 
zichzelf verlangde. Zij onderschrijft dat 2017 andere prioriteiten kende en heeft met het CvB afspraken 
gemaakt in 2018 intensief en dichtbij toezicht op onderwijskwaliteit te houden. Onderdeel daarvan is dat 
de RvT in 2018 schoolbezoeken aflegt in wisselende combinaties van twee toezichthouders. Daarmee krijgt 
zij van binnenuit zicht op wat de opgaves zijn van de afzonderlijke scholen. 
 

2.4 Zelfevaluatie toezichthoudend orgaan  

De interne zelfevaluatie vond schriftelijk plaats in 2017, om agenda-technische redenen vond de bespreking 
plaats in januari 2018. Gezien het eerste jaar in deze samenstelling (een samengaan van RvT-leden van de 
Sophia Stichting en PCPO) en de veeleisende aandacht voor de voorbereiding van de fusie in relatie tot de 
kwaliteit van onderwijs op de scholen, heeft de RvT gekozen voor een interne evaluatie. Daarin is stil 
gestaan bij de volgende zaken: 

1. Het toezichtskader. Dat ontbrak bij beide stichtingen. De RvT heeft zich voorgenomen dat in 2018 
te realiseren, in afstemming met het CvB, zodat zij richting kan geven aan haar toezichthoudende 
rol en wat zij daarin vraagt van het CvB. 

2. Rollen en taken van het toezicht. De RvT constateert dat zij zich goed genesteld heeft in haar 
(nieuwe) rol van toezichthouder nu het model RvT-CvB in september 2016 is ingevoerd. De 
accenten lagen vooral op toezicht en de werkgeversrol. Nu de fusie per 1 januari 2018 een feit is, 
wil de RvT ook meer aandacht voor haar rol van klankbord en advies. 

3. De leden kiezen voor een gerichte scholing, passend bij hun ervaring en specifieke portefeuille. In 
2018 worden daar nadere afspraken over gemaakt. 

4. Naast het toezichtkader wil de RvT in 2018 een beoordelingskader vaststellen, als basis voor de 
prestatiebeoordeling van het CvB. Daar zal een 360-graden feedbackinstrument deel van uitmaken. 

5. De RvT heeft haar inhoudelijke speerpunten voor 2018 vastgelegd 
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2.5 Aftredings-/benoemingsschema leden RvT Sophia Stichting 

 
De leden van de Raad van Toezicht zijn voor de periode van 4 jaar benoemd met de mogelijkheid om de 
zittingsperiode eenmaal voor een periode van 4 jaar te verlengen.  
 

Naam 
 

Functie Datum 
aantreden 

Einde 1e 
termijn 

Einddatum 

S. Miedema Lid Raad van 
Toezicht 
(Lid klankbordgroep 
Onderwijs) 

18-11-2013 18-11-2017 18-11-2021 

J.D.G. van Heeswijk-Vergouwen 
 
 

Lid Raad van 
Toezicht 
(Lid klankbordgroep 
Onderwijs) 

03-09-2014  03-09-2018 03-09-2022 

R.W. Jongenotter Lid Raad van 
Toezicht 
(Lid auditcommissie) 

20-04-2015 20-04-2019 20-04-2023 

I.J. van Waard-Meuldijk Lid Raad van 
Toezicht 
(Lid auditcommissie) 

20-04-2015 20-04-2019 20-04-2023 

L.A.M. Wesseling-Belt Lid Raad van 
Toezicht 
(Lid remuneratiecommissie) 

20-04-2015 20-04-2019 20-04-2023 

C.E.P.M. den Houting-Stevens Lid Raad van 
Toezicht 
(vice voorzitter) 
(Lid auditcommissie) 

14-03-2017 14-03-2020 14-03-2024 

W.J. Egtberts Lid Raad van 
Toezicht 
(voorzitter) 
(Lid remuneratiecommissie) 

30-08-2016 30-08-2020 30-08-2024 

Benoeming vindt in principe plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om de 
zittingsperiode eenmaal met een periode van 4 jaar te verlengen.  
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3  Samenwerkingsverbanden en klachten verslagjaar 

3.1 Samenwerkingsverbanden 

De Sophia Stichting  heeft in het verslagjaar samengewerkt met de volgende externe bestuurlijke 
samenwerkingsverbanden: 

 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. De bovenschools directeur 
Onderwijs en Kwaliteit van de Sophia Stichting is als lid van het bestuur van dit 
samenwerkingsverband in mei 2017 opgevolgd door de heer R. de Groot, lid van het College van 
Bestuur van de Sophia Stichting. Dit samenwerkingsverband heeft als doel Passend onderwijs in de 
Duin- en Bollenstreek vorm te geven. 

 Beheerstichting Brede School Nassaupark. Deze beheerstichting heeft als doel het exploiteren en 
beheren van het gebouw en het bevorderen van de samenwerking met de overige participanten. 

 Vereniging van eigenaren Boechorst. Deze vereniging heeft als doel het exploiteren en beheren van 
het gebouw en het bevorderen van de samenwerking met de overige participanten. 

 Pascor. Een samenwerkingsverband van werkgevers met een (beleids-)medewerker identiteit in 
dienst. Het doel is samenwerken en het professionaliseren van de identiteitsbegeleiding. 

 Convenant Hoge School Leiden. Dit is een samenwerking tussen de Sophia Stichting en Hogeschool 
Leiden om studenten volgens bepaalde kwaliteitseisen op te leiden. 

 
 

3.2 Klachten  
Interne bezwaarzaken – externe beroepszaken  –  
klachten ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)  
 
Intern 
De meeste bezwaren of klachten werden intern opgelost. Schooldirecties zijn er vrijwel altijd in geslaagd 
om het voorgelegde probleem met de ouders of personeelsleden te bespreken en op te lossen voordat er 
een klacht bij het bestuur werd neergelegd. 
 
Interne bezwaarzaken 
Uitgesplitst naar soort bezwaar:  
 

Soort Leerlingen/ouders Personeel Totaal 

CAO    

Sociaal klimaat 4  4 

Lessen/Cijfers/Communicatie 4  4 

Overplaatsing 
/Schorsing/verwijdering 

   

Totaal 8  8 

 
 
Extern 
De Sophia Stichting kent twee vertrouwenspersonen.  
Er is een vertrouwenspersoon speciaal voor de medewerkers via GIMD, een instelling voor 
bedrijfsmaatschappelijk werk en vertrouwenspersonen. Deze biedt ondersteuning aan medewerkers, die 
met ongewenste omgangsvormen of spanningen in de arbeidsverhoudingen worden geconfronteerd.  
Tevens is er een vertrouwenspersoon voor ouders (via GGD). Deze vertrouwenspersoon biedt 
ondersteuning aan de ouders bij het nemen van de stappen die nodig zijn om voor hun belangen op te 
komen.  
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De Sophia Stichting is aangesloten bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie (LKC). Ouders kunnen 
hier een klacht indienen. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het 
bestuur over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de 
door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. 
De klokkenluidersregeling is in oprichting  
 
 
Externe beroepszaken  
Uitgesplitst naar soort extern beroep/ klacht:  
 

Soort Leerlingen/ouders Personeel Totaal 

Vertrouwenspersoon GGD    

Vertrouwenspersoon GIMD    

Klachten GCBO 2  2 

Totaal 2 
 

2 

 
Personeel: 
Vanuit het personeel zijn er geen klachten ingediend. 
 
Leerlingen/ouders: 
Vanuit de ouders zijn er 2 klachten ingediend bij de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). 
Deze klachten hadden betrekking op communicatie en beleid.  
Uitspraak: beide klachten werden door de GCBO niet ontvankelijk verklaard. 
 
Vergelijking voorgaande jaren  
In 2017: 2 klachten ingediend.  
In 2016: 2 klachten ingediend. 
In 2015: 7 klachten ingediend. 
In 2014: 6 klachten ingediend. 
In 2013: 2 klachten ingediend. In de rechtbank van Den Haag is door een groep ouders een rechtszaak 
aangespannen. De stichting werd door de rechter in het gelijk gesteld.  
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4 Kwaliteit onderwijs  

4.1 Inleiding  

De leidende thema’s vanuit het bestuursakkoord tussen OCW en de PO-Raad zijn opgenomen in het 
strategisch beleidsplan 2015 – 2019 van de Sophia Stichting.  

 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, waaronder een onderzoek naar gepersonaliseerd 
leren, een nieuw ICT beleidsplan en opleiden in de school. 

 Brede aanpak van duurzame onderwijsontwikkeling, waaronder het basisarrangement en betere 
resultaten, een nieuw instrument voor kwaliteitszorg, het vernieuwde inspectiekader en het 
veiligheidsbeleid. 

 De professionele scholen, waaronder de oprichting van de Sophia Academie en het aanbod. 

 Doorgaande ontwikkellijnen, waaronder de totstandkoming van twee scholen die werken volgens 
het concept van Integrale Kind Centra (IKC) in Lisse en Hillegom, de overgang PO-VO, de specifieke 
aandachtsgebieden techniekonderwijs en het cultuuraanbod en de taalklassen op de Victorschool 
in Noordwijkerhout.  

  

4.2 Talentontwikkeling  

 
Gepersonaliseerd leren 
Het initiatief om gepersonaliseerd leren hoog op de agenda te zetten heeft inmiddels geleid tot 
verschillende ontwikkelingen op bijna alle Sophiascholen. Inmiddels wordt er op veel scholen gewerkt met 
digitale methoden waaronder Snappet. Daarnaast zijn er op verschillende scholen al ontwikkelingen gaande 
die in voorbereidende zin van belang zijn, zoals kindgesprekken met als onderwerp de eigen leerroute. Het 
onderzoek naar gepersonaliseerd leren is bijna afgerond en biedt een stapsgewijze aanpak van de route 
naar gepersonaliseerd leren vanuit een bestaande situatie.  
 
Het ICT beleidsplan 
Het concept ICT beleidsplan is inmiddels op hoofdlijnen gereed, maar dient te worden aangepast i.v.m. de 
fusie met PCPO. Het ICT beleidsplan 2018 – 2022 zal onderdeel uitmaken van het koersplan van de nieuwe 
stichting Sophia Scholen en zal zich enerzijds richten op de onderwijsinhoudelijke component op de 
verschillende lagen (school en de visie op leren, de leerkrachtvaardigheden en het curriculum van de 
leerling) in het kader van de toekomstige ontwikkelingen (21th century skills en de agenda uit Onderwijs 
2032) en anderzijds het noodzakelijke voorzieningenniveau op de werkvloer.   
 
Opleiden in de school 
Met de Hogeschool Leiden is een convenant gesloten rond het project Opleiden in de School. In verband 
met het ontbreken van de subsidie vanuit OCW zal dit project helaas niet kunnen starten. (Deeltijd) 
studenten kunnen wel in hun 4-jarige opleiding stage lopen op gekwalificeerde Sophiascholen. De 
deelnemende scholen moeten daarvoor in 2018 via de HSL mentoren laten opleiden.  
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4.3 Brede aanpak door duurzame onderwijsontwikkeling 

 
Basisarrangement en goede resultaten 
In 2017 hadden 22 Sophiascholen een basisarrangement. Eén school is als zwak beoordeeld, hierbij zijn 
direct maatregelen genomen en is een verbeterplan opgesteld. In 2017 bleek de school nog niet op 
voldoende niveau te zijn en wordt in 2018 opnieuw beoordeeld door de onderwijsinspectie.   
 
Citoresultaten 
De scores van de Eindtoets van Cito liggen boven het landelijk gemiddelde. Resultaten Cito-Eindtoets op 
stichtingsniveau: 
 

2010      2011     2012      2013          2014        2015 2016 2017 

535,7    535,8     535,6    535,9         535,7        535,5 535,7 535,8 (Montessori IEP-toets: 85,4) 
 
Het landelijk gemiddelde van de Cito score in 2016 was 535,6. 
 
In september 2017 zijn in een bijeenkomst van directies en ib-ers de resultaten van het schooljaar 2016 – 
2017 besproken. De risicoscholen zijn in beeld gebracht. Een aantal scholen heeft gebruik gemaakt van de 
informatiebijeenkomsten georganiseerd door de PO-Raad. Gebleken is dat een aantal scholen behoefte had 
aan een diagnose van hun onderwijskwaliteit. Analisten van de PO-Raad hebben diverse scholen bezocht. 
Vanuit het bestuur werden in de gesprekken met de scholen naast de analyse en de beoordeling van de 
resultaten ook de daaruit voortvloeiende acties, de voortgang van de schoolontwikkeling, de veiligheid op 
school en de ondersteuningsvragen aan de orde gesteld. Indien nodig werd een externe partij ingezet ter 
ondersteuning. 
 
Kwaliteitszorg 
Het cyclisch continuüm van het kwaliteitssysteem van de Sophia Stichting is aan herijking toe. Na de fusie 
met PCPO en vanuit het nieuwe koersplan 2018-2022 voor Sophia Scholen zal dit onderdeel worden 
opgepakt. 
 
Schoolbezoeken 
In 2017 hebben op alle scholen gesprekken plaatsgevonden met de directies (en eventueel ib-ers) over de 
voortgang op de scholen. Tevens is in het najaar een start gemaakt met het managementoverleg tussen het 
College van Bestuur en de directeur. Dit betrof als eerste de risicoscholen. In dit gesprek zijn de resultaten 
van het afgelopen schooljaar geëvalueerd en afspraken gemaakt over de wijze waarop de school de 
resultaten kan verbeteren en welke ondersteuning daarbij nodig is. 
 
Inspectiebezoeken en opbrengsten/resultaten 
In 2017 vond op de Jozefschool in Hillegom een kwaliteitsonderzoek plaats. Hoewel de school op een aantal 
onderdelen progressie heeft geboekt, was het eindoordeel nog niet voldoende. In 2018 vindt wederom een 
onderzoek plaats. Alle scholen, behalve de Jozefschool in Hillegom, beschikken op dit moment over een 
basisarrangement.  
 
Veiligheidsbeleid 
Ten behoeve van het schoolklimaat en de veiligheid hebben alle scholen de afspraken vanuit het GGD-
traject uitgevoerd en geïmplementeerd. Aan de scholen is gevraagd om jaarlijks het veiligheidsplan te 
evalueren en zo nodig bij te stellen. 
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Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek PO 
De eerste twee jaar van het nieuwe samenwerkingsverband PO zitten er op en er zijn de nodige zaken 
veranderd. De middelen voor het regulier basisonderwijs zijn verhoogd in 2016/2017 naar €100,00 per 
leerling voor basisondersteuning en  voor de aanvullende ondersteuning en het realiseren van intensievere 
arrangementen is een bedrag van € 40 ,- per leerling beschikbaar.  
 
Doorgaande ontwikkelingen: 
In 2016 kwam er duidelijkheid over de financiering van de bouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) in 
Lisse. Aanvang bouwtraject  begin 2018. In Hillegom is inmiddels ook een keuze gemaakt voor de locatie om 
te komen tot een IKC van de bestaande St. Jozefschool en De Leerwinkel. 
In het kader van het PO-VO traject zijn vanuit het samenwerkingsverband heldere afspraken gemaakt over 
de overgang naar het VO. 
In 2014 is gestart met de taalklassen op de St. Victor in Noordwijkerhout. In 2016 is de overeenkomst 
geëvalueerd en zijn nieuwe kaders afgesproken tussen de deelnemende besturen en gemeenten. 
Daarnaast zijn activiteiten ondernomen om te komen tot een regionale afstemming van schoolbesturen en 
alle gemeenten in de regio D&B. In 2017 heeft een uitbreiding plaatsgevonden met een extra groep 
vanwege de toename van het aantal nieuwkomers 
 

4.4 ICT  

 
Het jaar 2017 heeft voornamelijk in het kader gestaan van onderzoek, inventarisaties en voorbereidingen 
op een aantal projecten in het kader van de fusie tussen PCPO en de Sophia Stichting en het professioneel 
inrichten en uitrusten van alle scholen. Daarbij meegenomen de stappen die genomen moeten gaan 
worden om volledig in de cloud te werken.  
 
Office365 
Alle Sophiascholen zitten in een eigen tenant. Er is een projectplan gemaakt om met de stichting in 1 tenant 
onder 1 domein te werken. Dit houdt de mailboxen flexibel. De uitrol vindt  plaats in de  eerste helft van 
2018. 
 
Intranet  
Er is in 2017 onderzoek gedaan naar de behoefte van één centraal platform waar kan worden 
samengewerkt en informatie kan worden gedeeld. Voorwaarden voor dit platform is dat de overstap naar 
office365 is gemaakt en er in 1 tenant gewerkt wordt. Daarna is het mogelijk om te starten met het 
inrichten van SharePoint. Er komt een omgeving zowel op bestuursniveau als op schoolniveau. Dit maakt 
samenwerken een stuk eenvoudiger. Het is mogelijk om een Kennisplein te creëren waar relevante 
documenten gepubliceerd staan. De voorbereidingen voor dit traject starten in de tweede helft van 2018. 
 
Privacy en AVG 
In verband met de nieuwe wetgeving die ingaat per mei 2018, is in 2017 gestart met de voorbereidingen 
t.a.v. deze complexe wetgeving. Op bestuursniveau is gewerkt aan een beleidsplan waarin de volgende 
onderdelen in kaart worden gebracht: 

 Grondslag; op basis waarvan mag je persoonsgegevens verzamelen? 

 Zorgvuldigheid; uitvoeren van risico analyses. Aanstellen functionaris gegevensbescherming. 

 Technische en organisatorische maatregelen. 

 Controle; mensen moeten controle kunnen uitoefenen. Rechten van de betrokkenen in kaart 
brengen. 

Op schoolniveau zijn er bijeenkomsten gehouden met de ICT-coördinatoren met als thema Bewustwording.  
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Infrastructuur 
In 2017 is bij de scholen een start gemaakt met het op orde brengen van de basis infrastructuur. Dit is 
gedaan middels acces points, zodat er een stabiel en professioneel draaiend wifi netwerk gerealiseerd kan 
worden.  
 
Netwerk en beheer 
Alle scholen hebben Heutink als netwerkbeheerder. Alle scholen werken in de MOO 2.0 omgeving (mijn 
omgeving online). Alle scholen werken nog met een server. Momenteel werken we in MOO lokaal. We 
hopen binnen enkele jaren naar MOO cloud te kunnen overstappen.  
Op 12 scholen is een start gemaakt om te gaan werken met Chromebooks. Alle scholen zetten de 
Chromebooks op dezelfde wijze in.  
 
ICT Taakgroep 
De ICT taakgroep is in de eerste helft van het jaar actief geweest.  
 
Snappet 
Inmiddels werken er 19 scholen met Snappet. Op 18 Sophiascholen en op 1 PCPO school. 
Aan het begin van het nieuwe cursusjaar hebben alle starters wederom een basistraining gehad.   
 
LAS 
Op de scholen wordt er gewerkt met Esis als leerling volgsysteem.  
Er is een bestuursarrangement voor de volgende onderdelen: 

 Esis A en B  

 Esis schoolrapport  

 Groepsplan  

 SCOL  
 

4.5 Identiteit   

 
Fusie met PCPO 
Het voortraject van de fusie Sophia Stichting en PCPO is in januari 2017 in samenwerking met BMC 
opgestart. Er is een projectgroep opgericht en zij hebben zich gebogen over Identiteit in brede zin en in 
smalle zin.  
 
Op het vlak van Identiteit is er contact gezocht met de PC- scholen. Kennismaking is in gang gezet, waarbij is 
geïnventariseerd wat er op het vlak van Identiteit al gebeurt.  
 
CIC 
De coördinatoren zijn in 2017 tweemaal bijeengekomen; hier werden ervaringen, ideeën en suggesties 
uitgewisseld. De CIC-er zorgt er in samenspraak met de directie voor, dat identiteit op de agenda staat.  
Een aantal scholen heeft werk gemaakt van de verbinding tussen de kernwaarden en diverse disciplines, 
zoals de Kanjertraining, Lentekriebels en thema’s uit de verschillende methodes. 
 
Pascor 
Pascor, het overlegorgaan van identiteitsbegeleiders, is in 2017 zes keer bijeen geweest. Hier vindt 
uitwisseling plaats van ervaringen, casussen en good practices. Landelijke thema’s staan ook op de agenda.  
 
Er zijn in 2017 contacten geweest met de diverse parochies.   
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5 Facilitaire Zaken 

5.1 Algemeen 

Het onderwijs van de 23 Sophiascholen werd in 2017 verzorgd op 23 locaties. In totaliteit heeft de stichting 
39.309 m2 BVO in gebruik. In deze m2’ers is geen rekening gehouden met het feit dat PCPO school Het 
Landtgoed en Sophiaschool De Waaier met ingang van het nieuwe schooljaar 2017/18 zijn gefuseerd tot De 
Buitenplaats. 

5.2 Nieuwbouw, verbouw,  renovatie-/revitalisatie 

IKC Lisse 
Dit project is in 2017 aanbesteed en gegund aan SMT bouw&vastgoed. Het bouwrijp maken van het terrein 
is gestart in het 4de kwartaal van 2017. De bouw start in januari 2018 en wordt opgeleverd in december 
2018, zodat na de kerstvakantie 2018/2019 het onderwijs op de nieuwe locatie kan starten. De activiteiten 
voor kinderdag- en buitenschoolse opvang worden gedaan door SKOL kinderopvang.  
 
IKC Hillegom 
Het College van B&W van de gemeente Hillegom heeft in november het besluit genomen dat de nieuwe 
fusieschool St. Jozef en Leerwinkel gebouwd gaat worden op de locatie Vossepark (naast de 
brandweerkazerne). De selectie van KDV-partner moet nog gemaakt worden. Dit is on hold gezet, omdat de 
besluitvorming over de locatie vertraging heeft opgelopen. We streven ernaar om het IKC in januari 2020 in 
gebruik te nemen.  
 
Prinsenhof 
In de zomervakantie is het 18de lokaal gerealiseerd op de zolderverdieping.  
 
Centraal Bureau 
Voor het Centraal Bureau in Voorhout, is een uitbreidingsplan opgesteld. Dit is noodzakelijk omdat het 
huidige kantoordeel niet genoeg capaciteit biedt. Door de uitbereiding komen er op de begane grond 10 
werkplekken bij.  
 
Spreidingsplan 
In 2017 is een start gemaakt met het opstellen van spreidingsplannen per dorp. Hierin wordt ingegaan op 
de toekomst van de onderwijshuisvesting. Een belangrijke graadmeter hierbij is de langjarige 
leerlingprognose. 

5.3 Contractmanagement 

De contracten van de Sophia stichting zijn opgenomen in het FMIS. Hierin is informatie te vinden over de 
looptijd en de contractwaarde. In het kader van de fusie met PCPO is een start gemaakt met het 
vervolgonderzoek met betrekking tot de lopende contracten. Hierin staan de volgende vragen centraal: 

 In hoeverre is het mogelijk dat contracten van beide stichtingen worden samengevoegd? 

 Kan de afname van de ene stichting ondergebracht worden in het contract van de andere stichting? 

 Zijn er leveringen en/of diensten die versneld Europees aanbesteed moeten worden? 
 
Schoonmaak 
De schoonmaak wordt verzorgd door twee partijen. De huidige schoonmaakcontracten expireren 1 april 
2018 en daarbij is geen mogelijkheid tot verlenging. Gezien de contractwaarde moet de Sophia Stichting dit 
Europees aanbesteden en vanwege de fusie met PCPO wordt in deze aanbesteding ook de schoonmaak van 
de PCPO scholen meegenomen.  
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5.4 Meerjaren onderhoudsplanning  

Het geplande meerjaren onderhoud is beoordeeld en vertaald naar het uitvoeringsplan en dat geldt ook 
voor een aantal functionele verbeteringen. Hier is een bedrag mee gemoeid van € 312.472. De 
uitvoeringscoördinatie is extern uitgezet met uitzondering van het schilderwerk.  
 
Het beoordelen van het geplande onderhoud van 2018 is opgestart na de zomervakantie (2017). Dit wordt 
vertaald naar het uitvoeringsplan.  

5.5 Beheerstichtingen en VVE’s (vereniging van eigenaren) 

 
VVE Boechorst (Montessori)  
Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente en OBO-DB om het beheer van de VvE en het gebouw beter 
te organiseren. Hierbij is geconstateerd dat de sub VvE, waarin het beheer geregeld is voor de scholen, de 
gemeente (voor de zgn. schoolwoningen) en de KDV-organisatie, niet is geformaliseerd. Aan betrokken 
partijen wordt een advies geschreven om tot formalisering te komen. Voorts is geconstateerd dat het MJOP 
van het totale complex niet verbijzonderd is naar de hoofd- en substructuur van de VvE.  
 
VVE Cluster (Antonius)   
Er heeft periodiek overleg plaats gevonden. 
 
Beheerstichting Nassaupark (Willibrord)   
In de beheerstichting, onder voorzitterschap van OBO-DB, waarin alle gebruikers participeren zijn 
recentelijk afspraken gemaakt over de financiële kolom. Op basis van deze afspraken zullen de voorbije 
boekjaren worden afgerekend en financieel worden verantwoord. 
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6 HR  

6.1 Algemeen 

 
De afdeling HR heeft zich in 2017 gefocust op de voorbereiding op de fusie met PCPO. De HR processen zijn 
beschreven en gedigitaliseerd. De dossiers van de Sophia Stichting zijn allemaal gedigitaliseerd en in AFAS 
gezet. Ook hebben er controles plaats gevonden op de juistheid van een aantal basisgegevens, zoals de 
diensttijd bij werkgever en totale ambtelijke loopbaanhistorie.  
 
De implementatie van het verzuimbeleid is gestart in december 2017 met de scholing van de 
personeelsadviseur.   

6.2 Formatie 

De formatie is in 2017 efficiënt ingezet. Leerkrachten met een hogere werktijdfactor dan de werktijdfactor 
die bij hun beschikbaarheid hoorde, blijven in de daardoor ontstane “terugkomdagen” ziektevervanging 
binnen de eigen school opvangen en in sommige gevallen ook op andere Sophiascholen.  Buiten de eigen 
vervangingspool zijn er dan ook geen extra leerkrachten meer ingehuurd. 
Voor aanvang van het schooljaar 2017-2018 is de formatie op de scholen conform de begroting ingezet. 
Aan de mobiliteitswensen is zoveel als mogelijk gehoor gegeven.   
 
Door (onvoorziene) natuurlijke uitstroom ontstonden er aan het einde van het schooljaar 2016-2017 36 
vacatures. Deze zijn allemaal naar tevredenheid ingevuld.  
 
Het aantal FTE per 31 december 2017 bedroeg 363.80. Dit is inclusief FTE voor vervanging 
zwangerschapsverlof, detachering en onbetaald verlof.  
 
De leeftijdsopbouw van de OP formatie op basis van aantal medewerkers per 31 december 2017: 
 

leeftijdscategorie Aantal fte 
% 
verdeling 

0-25 28,72 9,42% 

26-35 81,12 26,59% 

36-45 54,80 17,96% 

46-55 59,34 19,45% 

56-60 44,35 14,54% 

61-100 36,73 12,04% 

Eindtotaal 305,06 100,00% 

 
6.3 Verzuim 

Het verzuimpercentage bij de Sophia Stichting was gemiddeld over het jaar 2017 5,7% (landelijk 
gemiddelde over 2017 6,3%). De langdurig vezuimdossiers worden vanuit de HR afdeling gemonitord en de 
trajecten worden begeleid. Ook is er aandacht geweest voor preventief en kortdurend verzuim. De 
preventieve aandacht heeft een positief effect. Sommige medewerkers vinden hernieuwde passie en 
energie voor hun vak en een aantal mensen heeft hun carrière voortgezet buiten het onderwijs.  
 



 

22 
 

 

 
 
Gemiddeld Verzuim 2017  5,7% 
 

 

6.4 Voorziening langdurig verzuim  

In 2016 heeft er voor het eerst een dotatie plaats gevonden aan de voorziening voor langdurig verzuim. Dit 
betreft een voorziening voor medewerkers die momenteel door omstandigheden niet werkzaam zijn 
binnen de stichting en naar verwachting niet meer terugkeren in het arbeidsproces bij de Sophia Stichting. 
De hoogte van de voorziening was per 31 december 2017 € 213K. 

6.5 Strategisch HR beleid 

In 2017 is het noodzakelijk HR beleid geschreven. De volgende beleidsstukken zijn opgeleverd; 
verzuimbeleid , beleid rondom formatieverdeling en verschuivingen tussen scholen en de vervangingspool. 
Harmonisering van het HR beleid tussen de Sophia Stichting en PCPO krijgt zijn beslag in 2018.   

6.6 Beheersing en ontslag 

De geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd bij ontslagprocedures. Daarnaast vindt er controle plaats 
op naleving van de regelgeving. Er is in 2017 een ontslagvergoeding uitgekeerd.  

6.7 Sophia Academie 

De Sophia Academie heeft in 2017 verder zijn beslag gekregen. Er is voor schooljaar 2017-2018 een mooi 
aanbod aan opleidingen. Oriëntatie op en aanmelding voor een opleiding verloopt middels een digitaal en 
gepersonaliseerd systeem. De aandacht vanuit de schoolleiding voor de academie en de mogelijkheden is 
helaas nog beperkt. Vanuit de afdeling HR heeft een adviseur de academie in het takenpakket. De 
academie wordt actief onder de aandacht van directeuren en medewerkers gebracht.  
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6.8 Functiemix 

De functiemix op basis van het aantal leerkrachten is in 2017:  
 
 

Leraar schaal Aantal FTE 
% 
verdeling 

Leraar schaal LA 245,88 80,60% 

Leraar schaal LB 59,18 19,40% 

Eindtotaal 305,06 100% 

 
 
(Doelstelling OCW 40% LB) 
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7 Financiële positie en resultaten in 2017 

Op 1 augustus 2017 is basisschool Het Landtgoed overgedragen van PCPO Duin- en Bollenstreek aan de 
Sophia Stichting en gelijktijdig gefuseerd met basisschool De Waaier. Conform de regelgeving voor de 
jaarverslaggeving is de fusie als samensmelting van belangen verwerkt. De fusie is per 1 januari 2017 
verwerkt in de jaarrekening waarmee de gepresenteerde exploitatiecijfers van 2017 inclusief de 
exploitatiecijfers van Het Landtgoed zijn. Ook de vergelijkende cijfers over 2016 zijn hiervoor aangepast. In 
onderstaande tabel is de aanpassing van de vergelijkende cijfers 2016 weergegeven: 
 
Balans (bedragen in € 1.000) Jaarrekening 

2016

Overdracht 

Landtgoed  1-jan-

17

Vergelijkende 

cijfers 2016 in 

jaarrekening 

2017

ACTIVA

Materiële vaste activa 4.306 98 4.405

Financiële vaste activa 213 213

Vorderingen 1.738 59 1.797

Liquide middelen 4.246 5 4.251

10.503 162 10.665

PASSIVA

Eigen vermogen 5.403 5.403

Voorzieningen 1.711 40 1.751

Kortlopende schulden 3.388 122 3.511

10.503 162 10.665

Resultatenrekening (bedragen 

in € 1.000)

Jaarrekening 

2016

Resultaat 

Landtgoed 2016

Vergelijkende 

cijfers 2016 in 

jaarrekening 

2017

Baten

Ri jksbi jdragen 27.397 746 28.143

Overige overheidsbi jdragen 310 2 312

Overige baten 725 17 742

Totaal baten 28.432 765 29.197

Lasten

Personele lasten 22.579 587 23.166

Afschri jvingen 931 21 953

Huisvestings lasten 2.266 88 2.354

Overige instel l ings lasten 2.099 83 2.182

Totaal lasten 27.876 780 28.656

Saldo baten en lasten 556 -15 541

Financiële baten en lasten -5 0 -5

Totaal resultaat 552 -15 537  
 
Per 1 augustus 2017 zijn de personeelsleden van Het Landtgoed overgegaan naar de Sophia Stichting, het 
betreft 5,8 fte. De leerlingtelling van Het Landtgoed op 1 oktober 2016 was 164 leerlingen. 
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7.1 Financiële Kengetallen  

De financiële prestaties van de Sophia Stichting typeren zich met een aantal kengetallen.  

Financiële kengetallen Formule  Toelichting Norm 2017 2016 2015 

Budgetbeheer  Rentabiliteit 
Resultaat / totaal 
baten Resultaat t.o.v baten 0% - 10% 6,28% 1,84% -5,01% 

  Huisvestingsratio 

HV lasten + 
afschrijving gebouwen 
/ totale lasten 

De huisvenstingskosten en afschrijving 
gebouwen in een % van de totale lasten 

10% 
(max) 7,98% 8,28% 7,99% 

  Liquiditeit 
Vlottende activa / kort 
lopende schulden 

Of de organisatie op korte termijn aan haar 
verplichtingen kan voldoen 0,75 2,75 1,72 1,10 

Vermogensbeheer Solvabiliteit EV  / TV 
Mate waarin de organisatie instaat is om een 
financieel te kort op te vangen 

minimaal     
30 % 56,34% 50,66% 51,00% 

  Weerstandsvermogen 

EV minus materiele 
vaste activa / 
Rijksbijdragen 

De mate waarin de risico's opgevangen 
kunnen worden 5% 11,86% 3,55% -2,20% 

 
Door de  positieve resultaten die zijn gerealiseerd over de jaren 2016 en 2017 voldoen de kengetallen aan 
de gestelde normen.  
 
Budgetbeheer: rentabiliteit, huisvestingsratio en  liquiditeit  
De rentabiliteit is positief (6,28%). Dit wordt veroorzaakt door het positieve resultaat dat is gerealiseerd in 
2017. Dit kengetal valt binnen de signaleringsgrens (0% en 10%). 
 
Huisvestingsratio; 7,98% van de totale lasten bedraagt huisvestingskosten, inclusief afschrijvingskosten 
gebouwen. Dit blijft binnen de norm van 10%. 
 
De liquiditeit (2,75) is gestegen ten opzichte van vorig jaar. De liquiditeit ligt  boven de signaleringsgrens 
(0,75). Er is voldoende liquiditeit om op de korte termijn schulden te voldoen.  
 
Vermogensbeheer: solvabiliteit en weerstandsvermogen  
Het weerstandsvermogen (eigen vermogen verminderd met materiële vaste activa) is in 2017 aanzienlijk 
verbeterd, 11,86%  t.o.v. van voorgaande jaren > 5%. Dit wordt veroorzaakt door het positieve resultaat 
over 2016 en 2017. Het weerstandsvermogen voldoet  per 31 december 2017 weer aan  de norm van 5%. 
 
De maatregelen die zijn genomen om het weerstandsvermogen weer op te bouwen, hebben effect gehad. 
Het totale vermogen is met 22,44 % gestegen als gevolg van het positieve resultaat. Het eigen vermogen is 
met 36,33% gestegen. De solvabiliteit is uitgekomen op 56,65%. Dit is ruim voldoende (ondergrens 20% ).  
 
Weerstandsvermogen en risicomanagement Sophia Stichting   
Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen, is bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-
2022 een risicoanalyse opgesteld van concrete en berekende risico’s die niet afgedekt worden door 
voorzieningen. Het betreft risico’s op het gebied van leerlingen, personeel en organisatie, huisvesting, 
bekostiging en kwaliteit van onderwijs.  
Met de risicoanalyse is bepaald welk vermogensniveau nodig is om de risico’s van de komende drie jaar af 
te dekken. In de berekening wordt niet alleen de financiële impact, maar ook de kans bepaald wanneer het 
risico zich voordoet.  
 
Per 1 januari 2018 is de Sophia Stichting gefuseerd met PCPO. De beginbalans van PCPO is per 1 januari 
2018 ingebracht bij de Sophia Stichting. Dit heeft een negatief effect op het weerstandsvermogen van de 
Sophia Stichting. Dit wordt veroorzaakt door het negatieve eigen vermogen van PCPO € 494K dat per 1 
januari wordt ingebracht. 
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Het geconsolideerde weerstandsvermogen van PCPO en de Sophia Stichting was op basis van de 
risicoanalyse per 31 december 2017 voldoende om toekomstige risico’s op te vangen. Hieruit blijkt dat de 
genomen maatregelen effect hebben. 
 
De Sophia Stichting kent de volgende risico’s : 

 Risico’s t.b.v. organisatie en financiën: 
- daling van de leerlingenaantallen 
- bekostiging taalklassen 
- afschaffing – verlaging vergoeding gemeentes 
- opheffen en fuseren van scholen 

 Risico’s t.a.v. personeel: 
- opbouw flexibele schil 
- hoger ziekteverzuim  
- verzuim OOP / Directies 
- wet werk en zekerheid 
- dreigend lerarentekort 

 Risico’s t.b.v. Onderwijs en Kwaliteit: 
- kwaliteitsissues 

 Fiscale risico’s: 
- VPB plicht 

 Overige risico’s t.a.v. de organisatie: 
- eigen bijdrage nieuwbouw / revitalisatie 
- nieuwbouw en revitalisatie komen niet overeen met de datum van de geplande nieuwbouw in het 
meerjarenonderhoudsplan 
- omvang school te groot voor het aantal leerlingen 
- meldplicht datalekken 

 
In 2017 is het interne risicobeheersingssysteem verder ontwikkeld. In de planning & control cyclus wordt 
maandelijks en per kwartaal gerapporteerd, zowel op financiële als niet-financiële indicatoren. Tevens 
worden per kwartaal financiële prognoses opgesteld, welke worden besproken in het directieoverleg en in 
de auditcommissie van de Raad van Toezicht.  
 
Het interne risicobeheersingssysteem van de Sophia Stichting en de risicoanalyse zijn verder toegelicht in 
hoofdstuk 10 (Continuïteit) bestaand uit de : 

 De planning- en controlecyclus; 

 administratieve organisatie 

 risicomanagement. 
 
 

7.2 Publiek/privaat vermogen  

Het eigen vermogen van de Sophia Stichting is volledig publiek vermogen. 
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7.3 Analyse van het resultaat 2017 
Sophia Stichting sluit het verslagjaar af met een positief resultaat van € 1.946K. 
 

Baten 

Realisatie  Begroting  Realisatie  

2017  2017  2016  

€ % € % € % 

       

(Rijks)bijdragen OCW 29.444 94,9 28.187 95,7 28.143 96,4 

Overige overheidsbijdragen 298 1,0 272 0,9 312 1,1 

Overige baten 1.268 4,1 1.001 3,4 742 2,5 

Totaal baten 31.010 100 29.460 100 29.197 100 

       

Lasten       

       

Personele lasten 23.788 76,7 23.279 79,0 23.166 79,3 

Afschrijvingen 833 2,7 968 3,3 953 3,3 

Huisvestingslasten 2.281 7,4 2.198 7,5 2.354 8,1 

Overige materiële lasten 2.154 6,9 2.354 8,0 2.182 7,5 

Totaal lasten 29.056 93,7 28.799 97,8 28.656 98 

       

Saldo baten en lasten 1.954  661  541  

       

Saldo financiële baten en lasten -7 -0,0 -4 -0,0 -5 -0,0 

       

Exploitatieresultaat 1.946 6,3 657 2,3 537 1,9 

 
 

Hieronder volgt een toelichting op de verschillende posten in de winst- en verliesrekening. 
 
Rijksbijdragen 
De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot. Dit heeft verschillende oorzaken; de personele bekostiging is 
bijgesteld in november 2017 met terugwerkende kracht voor het schooljaar 2016/2017 en 2017/2018. 
Daarnaast is er meer groeibekostiging ontvangen in verband met een toename van het aantal leerlingen 
gedurende het schooljaar. Ook is er sprake van extra bekostiging door overname van het aantal leerlingen 
van PCPO van de Rembrandt (dislocatie van de Lisbloem, een PCPO school).   
 
2017 vs 2016 
De rijksbijdragen zijn in het jaar 2017 hoger dan in 2016. Dit wordt veroorzaakt door de hierboven 
genoemde redenen maar daarnaast ook door de fusie van Het Landtgoed en De Waaier. 
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Overige overheidsbijdragen  
Dit betreft met name de gemeentelijke vergoedingen voor schoolbegeleiding en vakleerkrachten en de 
bijdrage van 5 gemeentes in de taalklassen. De opbrengsten wijken minimaal af van de begroting.  
 
2017 vs 2016 
De overige overheidsbijdragen zijn in 2017 nagenoeg gelijk aan het jaar 2016. 
 
Overige baten  
Dit betreft met name opbrengsten verhuur, detachering, sponsoring, vrijval investeringssubsidies, 
ouderbijdragen (TSO), andere bijdragen van derden en bijzondere baten. De hogere opbrengsten t.o.v. de 
begroting komen door hogere opbrengsten voor huur in verband met de afrekening over de voorgaande 
jaren, door hogere detacheringsopbrengsten i.v.m. het doorbelasten van de kosten voor het centraal 
bureau en door de verkoop van de grond van basisschool De Emmäus aan de gemeente Teylingen. 
 
2017 vs 2016 
De overige baten zijn in 2017 hoger dan 2016. Dit wordt veroorzaakt door hogere huuropbrengsten, hogere 
opbrengsten voor detachering en door de verkoop van de grond van basisschool De Emmäus.  
 
Personele lasten 
De personeelslasten zijn € 509K hoger dan begroot. Deze afwijking wordt enerzijds veroorzaakt door 
hogere loon- en salariskosten door stijging van de pensioenpremies. Deze stijging wordt gecompenseerd 
middels de hogere personele bekostiging. Anderzijds is er sprake van minder inzet van FTE t.o.v. de 
begroting en zijn er meer ZW gelden van het UWV ontvangen. 
 
De externe inhuur is daar waar mogelijk beperkt. Echter door de omstandigheden (verloop personeel en 
langdurig verzuim) is het noodzakelijk geweest om voor een aantal functies gebruik te maken van interim 
personeel waaronder;  Facilitair Manager, Controller en HR medewerker(s). Dit heeft voor extra 
personeelskosten gezorgd. 
 
2017 vs 2016 
De stijging van de personeelslasten in 2017 ten opzichte van 2016 (€ 622K) wordt vooral veroorzaakt door 
stijging van de pensioenpremies per januari 2017. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingskosten nemen de laatste jaren af. Dit wordt veroorzaakt door de investeringsnorm van 1% 
van de baten die sinds het jaar 2015 wordt gehanteerd. Hierdoor is er minder geïnvesteerd en is de waarde 
van de materiële vaste activa gedaald. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn hoger dan op de begroting (€ 83K). Dit wordt veroorzaakt door de 
schoonmaaklasten die lager zijn door uitstel van het vloerenonderhoud en de overige huisvestingslasten 
die hoger zijn i.v.m. de afrekening van de Beheerstichting Brede School Nassaupark. Daarnaast is de dotatie 
voor de onderhoudsvoorziening hoger. Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende dotatie voor de 
Montessorischool Noordwijk. 
 
2017 vs 2016 
De huisvestingslasten zijn in 2017 nagenoeg gelijk aan de kosten in 2016. De posten die afwijken betreffen 
de schoonmaakkosten en de overige huisvestingskosten. De schoonmaakkosten zijn lager i.v.m. 
vloerenonderhoud. Dit is deels doorgeschoven naar 2018 i.v.m. de aanbesteding van de 
schoonmaakdiensten. De overige huisvestingskosten zijn hoger door hogere lasten voor beveiliging en 
overige huisvestingslasten. De overige huisvestingslasten zijn hoger i.v.m. de afrekening van de 
Beheerstichting Brede School Nassaupark inzake de St. Willibrord. 
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Overige instellingslasten  
Dit betreft o.a. administratie- en beheerkosten, leermiddelen, ICT, reproductie, kosten ouderbijdrage en 
tussenschoolse opvang. 
 
De overige instellingslasten zijn lager t.o.v. de begroting (€ 200K). Belangrijkste oorzaak is het delen van de 
kosten met PCPO door samenwerking.  
 
2017 vs 2016 
De overige lasten zijn (€ 28K) lager dan vorig jaar dit wordt veroorzaakt door kosten die zijn gemaakt ter 
voorbereiding op de personele unie. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting en de cijfers van 2017. 
 

7.4 Analyse van de balans per 31 december 2017 

 

 

 
31-12-2017  31-12-2016  

Mutatie 

€ % € % € 

ACTIVA     
 

Materiële vaste activa 3.858 30 4.405 41 -546 

Financiële vaste activa 216 2 213 2 3 

Vorderingen 2.697 21 1.797 17 900 

Liquide middelen 6.276 48 4.251 40 2.025 

 13.047 100 10.665 100 2.381 

PASSIVA     
 

Eigen vermogen 7.350 56 5.403 51 1.947 

Voorzieningen 2.429 19 1.751 16 678 

Kortlopende schulden 3.267 25 3.511 33 -243 

 13.047 100 10.665 100 2.381 

 
Toelichting Balans 
 
Materiele vaste activa 
De investeringen over 2017 bedragen (€ 456K). De jaarbegroting is (€ 395K). Er is per school 1% van de 
baten aan investeringen begroot. De werkelijke investeringen wijken af van de begroting 2017. De afwijking 
wordt veroorzaakt door inzet van het innovatiebudget €158K voor ICT investeringen. 
 
Het beschikbare innovatiebudget van (€ 215K) voor het jaar 2017 is volledig besteed. 
Het budget van (€ 215K) bestaat uit (€ 95K) regulier budget en (€ 120K) bestemmingsreserve gevormd in 
2016.  
 
Financiële vaste activa 
De post financiële vaste activa bevat de waarborgsommen die betaald zijn voor Snappet (€ 216K). De 
toename van de financiële vaste activa is in 2017 zeer beperkt, omdat er in veel gevallen geen borg meer 
wordt betaald voor de tablets. In 2017 is een bedrag van (€ 3K) betaald aan borg. 
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Vorderingen  
De vorderingen bestaan uit de debiteuren, vorderingen op OCW en overige vorderingen op gemeentes,  
overlopende activa en een vordering inzake de afrekening van de Boechorst Stichting voor de 
Montessorischool Noordwijk. 
 
De vorderingen per 31 december 2017 zijn hoger dan per 31 december 2016. Dit komt door vordering 
PCPO vermeld onder vordering op verbonden partijen per 31 december 2017 (€343K), maar ook door een 
hogere debiteurenstand (€131K) door afrekeningen van huur vorderingen over voorgaande jaren met de 
kinderdagopvangorganisaties.  
 
Liquide middelen 
De liquide middelen bestaan uit het saldo per 31 december 2017 van de kassen op de scholen, de ING 
rekening van de Sophia Stichting en van de Rabobankrekening van de Sophia Stichting, zowel van de 
scholen als het centraal bureau. 
  
Voorzieningen 
Er is een aantal voorzieningen opgenomen: personele voorzieningen voor jubilea, spaarverlof, langdurig 
zieken, duurzame inzetbaarheid en de voorziening voor het meerjarig onderhoud. 
 
De jubilea voorziening is bijgesteld op basis van het personeelsbestand per 31 december 2017 en het 
rentepercentage dat gehanteerd is binnen de verdisconteringsvoet.   
 
De voorziening spaarverlof muteert in het jaar 2017 met het opgenomen verlof.  
 
Voor langdurig zieken is in het jaar 2016 een voorziening gevormd, hierop is gedoteerd in 2017. Dit betreft 
een voorziening voor medewerkers die naar alle waarschijnlijkheid niet meer terugkeren in het 
arbeidsproces bij de Sophia Stichting. 
 
Voor de voorziening groot onderhoud geldt dat in 2015 een update van de meer-jaren-onderhoudsplannen 
is uitgevoerd door een externe partij. Op basis van deze inventarisatie is de dotatie voor groot onderhoud 
vastgesteld. In 2017 heeft de Sophia Stichting de update meer-jaren-onderhoudsplannen zelf uitgevoerd.  
 
Kortlopende schulden  
De kortlopende schulden bestaan uit de openstaande crediteuren, belastingen en premies, pensioenen, 
overige kortlopende schulden en overlopende passiva. 
De kortlopende schulden nemen af per 31 december 2017. Dit wordt veroorzaakt door de lagere schulden 
i.v.m. af te dragen pensioenpremie. 
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8  Treasury en liquiditeitspositie 

De liquide middelen bestaan uit het saldo van de kassen op de scholen en van de Rabobankrekening van de 
Sophia Stichting, zowel van de scholen als het centraal bureau.  
De exploitatierekening van de Sophia Stichting is een ING rekening. Deze is gekoppeld aan het 
schatkistbankieren. De liquide middelen per 31 december 2017 bedragen € 6.276K. 
 
In 2016 is het treasury statuut aangepast naar laatste wet- en regelgeving. 
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9 Begroting 2018  

Vanaf januari 2018 zijn de Sophia Stichting en PCPO gefuseerd tot één stichting, Sophia Scholen. De 
begroting is opgesteld voor de gefuseerde stichting  Sophia Scholen.  
 
In december 2017 is de begroting voor Sophia Scholen voor het jaar 2018 door het CvB vastgesteld, evenals 
de meerjarenbegroting voor 2019 tot 2022.  
 
De gerealiseerde cijfers over het jaar 2017 zijn in deze paragraaf en de continuïteitspargraaf geconsolideerd 
weergegeven. 
 

9.1 Exploitatieresultaat 

De (meerjaren)begroting is de financiële weergave van de plannen die samen met de schooldirecteuren zijn 
gemaakt voor een effectieve en efficiënte organisatie van het onderwijs, waarbij de kwaliteit van het 
onderwijs gewaarborgd blijft. Voor het jaar 2017 zijn de begrotingen van Sophia Stichting en PCPO 
ruimschoots gerealiseerd. Voor de jaren 2018 tot en met 2022 zet deze trend verder door. Het 
exploitatieresultaat bedraagt in 2018 (€ 963K) positief, het financieel kader voor 2018 is (€ 958K). Vanaf  
2019 dalen de resultaten omdat de maatregelen zijn bijgesteld, maar er wordt nog steeds een positief 
resultaat verwacht van (€ 363K). In 2022 is het verwachte resultaat (€ 244K). De positieve resultaten 
worden toegevoegd aan het eigen vermogen, waarmee het weerstandsvermogen zodanig wordt versterkt 
en er ruimte ontstaat voor meer investeringen en innovatie. 
 

9.2 Investeringen 

Het investeringsbudget bedraagt (€ 844K) in 2018. 
De komende jaren zijn er meer gelden beschikbaar voor investeringen. De norm is verhoogd naar € 100,-- 
per leerling, hetgeen betekent dat er circa 2 keer zoveel budget beschikbaar komt t.o.v. de afgelopen jaren 
(330K) (norm was 1% van de baten).  
 
Daarnaast is voor 2018 rekening gehouden met een aantal extra investeringen van (€ 63K) o.a. voor het op 
orde brengen van de WIFI op de scholen, een bovenschools budget van (€ 45K) voor onverwachte uitgaven 
in bijvoorbeeld ICT middelen en investeringen in meubilair en inrichting speellokaal in verband met de 
ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw van de Josephschool. 
 

9.3 Innovatie 
Voor innovatie is een budget beschikbaar van (€ 180K) per jaar. Tevens zijn de investeringsbudgetten bijna 
verdubbeld. Voor het verder uitwerken van HR beleid is (€ 20K) begroot. Tevens is in de begroting ruimte 
opgenomen voor heroverweging van de formatienormering per 1 augustus 2018 (5,5 fte). 

9.4 Leerlingen 

Ten opzichte van het aantal leerlingen per 1 oktober 2016 (7.217) is het aantal leerlingen per 1 oktober 
2017 (7.032) 3% lager. Dit is vooral het gevolg van de sluiting van de Rembrandtschool per 1 augustus 2017  
en van de voorgenomen sluiting van de Beekbrug per 1 augustus 2018, waardoor geen nieuwe leerlingen 
meer zijn ingeschreven op deze school. Voor de komende jaren wordt een lichte toename van het 
leerlingenaantal verwacht. De prognoses zijn gebaseerd op de prognoses van de gemeentes, VKO en de 
inzichten van de schooldirecteuren.  
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9.5 FTE 

Het gemiddelde aantal FTE is in 2018 (434,4 fte) lager dan het gemiddelde van 2017 (437,5 FTE). Dit is 
vooral het gevolg van de teruggang van de formatie bij een aantal  PCPO scholen en de sluiting van de 
Rembrandtschool per 1 augustus 2017.  
 
Het aantal FTE daalt per 1 augustus 2018, vooral door de sluiting van de Beekbrug. Deze daling van het 
aantal FTE kan ingevuld worden door natuurlijk verloop. In januari 2018 is het aantal FTE 434,8, in augustus 
2018 is het aantal FTE 432,7. 
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10 Continuïteitsparagraaf (geconsolideerd) 

 
De meerjarenbegroting is opgesteld voor Sophia Scholen. Sophia Stichting te Voorhout is per 1 januari 2018 
gefuseerd met PCPO te Voorhout. Hierdoor is per 1 januari 2018 de stichting Sophia Scholen ontstaan. 
Het samengevoegde eigen vermogen van de Sophia Scholen na fusie bedraagt op 1 januari 2018 € 6.805K;  
het eigen vermogen van de Sophia Stichting als zelfstandige stichting op 31 december 2017 bedroeg € 
7.350K. De fusie van beide stichtingen heeft geen effect op het resultaat van de Sophia Stichting in 2017. 
 
De financiële effecten van dit besluit zijn weergegeven in de continuïteitsparagraaf waarin de begroting van 
Sophia Scholen is opgenomen voor de jaren 2018-2020. De gerealiseerde cijfers van PCPO en Sophia 
Stichting over 2017 zijn in de continuïteitspargraaf geconsolideerd. 
 

 Consolidatie balans 31-dec-17:  

 
Sophia PCPO Geconsolideerd 

 € K € K € K 

ACTIVA 
   

Materiële vaste activa 3.858 820 4.679 

Financiële vaste activa 216  216 

Vorderingen 2.697 450 3.147 

Liquide middelen 6.276 349 6.624 

 13.047 1.618 14.665 

PASSIVA    

Eigen vermogen 7.350                    -545                    6.805  

Voorzieningen                   2.429                       751                    3.180  

Kortlopende schulden                   3.267                    1.413                    4.680  

 
13.047 1.618 14.665 

    

 Consolidatie resultatenrekening 2017:  

 Sophia PCPO Eliminatie Geconsolideerd 

 
2017 2017 2017 2017 

Baten: € K € K € K € K 

(Rijks)bijdragen OCW 29.444 8.227 -514 37.158 

Overige overheidsbijdragen 298 179 -30 447 

Overige baten 1.268 201 -43 1.426 

Totaal baten 31.010 8.607 -586 39.030 

     

Lasten:     

Personele lasten 23.788 6.008 -331 29.465 

Afschrijvingen 833 184 -9 1.009 

Huisvestingslasten 2.281 698 -53 2.926 

Overige materiële lasten 2.154 900 -46 3.008 

Totaal lasten 29.056 7.791 -439 36.408 

     

Saldo baten en lasten 1.954 816 -147 2.622 
     

Saldo financiële baten en lasten                        -7                         -1                           0  -8 
         

Exploitatieresultaat 1.946 815 -147 2.615 
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10.1 Financiële Kengetallen  

Financiële Kengetallen: 
 

 
  

Realisatie Begroting Begroting Begroting Norm

2017 2018 2019 2020

eigen vermogen 6.805                7.352                7.715                8.029                

totaal vermogen 14.665              13.149              13.734              13.808              

Solvabiliteit 46% 56% 56% 58% > 20%

eigen vermogen en voorzieningen 9.985                9.920                10.547              10.639              

totaal vermogen 14.665              13.149              13.734              13.808              

Solvabiliteit incl voorzieningen 68% 75% 77% 77% > 30%

Huisvestingslasten 2.926 2.820                2.856                2.856                

Afschrijvingskosten gebouwen 11 11                      11                      11                      

Totale lasten 36.408 36.023              35.947              36.248              

Huisvestingsratio 8% 8% 8% 8% max 10%

vlottende activa 9.771                8.227                8.917                9.263                

kortlopende schulden 4.680                3.229                3.186                3.169                

Liquiditeit 2,09 2,55 2,80 2,92 > 1

resultaat 2.615                963                    363                    314                    

totale baten 39.030              36.997              36.321              36.573              

Rentabiliteit 6,7% 2,6% 1,0% 0,9% > 0%

Personeelslasten 29.465 28.987              29.051              29.318              

Rijksbijdragen 37.158              35.831              35.146              35.403              

Personeelslasten / Rijksbijdragen 79% 81% 83% 83% max 85%

eigen vermogen 6.805                7.352                7.715                8.029                

totale baten 39.030              36.997              36.321              36.573              

Weerstandsvermogen 17,4% 19,9% 21,2% 22,0% 10 - 40%

eigen vermogen excl mva 2.126                2.643                3.112                3.698                

rijksbijdragen 37.158              35.831              35.146              35.403              

Weerstandsvermogen excl mva 5,7% 7,4% 8,9% 10,4% 10 - 40%
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Toelichting financiële kengetallen 
De ratio’s voldoen aan de norm. De solvabiliteit blijft met minimaal 46% ruim boven de norm.  
De liquiditeit van 2,09 ligt ruim boven de norm van 1.  
 
De rentabiliteit is positief in alle jaren. De positieve resultaten worden toegevoegd aan het eigen 
vermogen. 
 
Door de positieve resultaten in 2017 voldoet het  weerstandsvermogen per 31 december 2017 aan de norm 
en kunnen de risico’s worden opgevangen. De risico’s bedragen circa € 900K per jaar, zie paragraaf 11.2 
voor een specificatie van de risico’s (2018 € 874K, 2019 € 1.034K, cumulatief € 1.908K).  
Bij een weerstandsvermogen van € 2 miljoen kunnen deze risico’s worden opgevangen. Hierbij is de 
aanname gedaan dat risico’s binnen 2 jaar zijn gemitigeerd door de getroffen maatregelen of de tijd. 
 
Personele Kengetallen: 
 Realisatie Begroting Begroting Begroting 
 2017 2018 2019 2020 
 

   
 

     

Aantal leerlingen per 1 oktober 7.034 7.031 7.065 7.085 
 

   
 

Personele bezetting per 31 december    
 

Bestuur / management (fte) 33,3 31,4 29,8 29,8 

Personeel primair proces (fte) 365,6 372,8 375,2 376,0 

Ondersteunend personeel (fte) 32,3 30,2 27,5 27,5 

Totale personele bezetting (fte) 431,2 434,4 432,4 433,3 
 

   
 

     

Aantal leerlingen / Totaal personeel 16,31 16,09 16,32 16,44 
     

Aantal leerlingen / Onderwijzend personeel 19,24 18,86 18,83 18,84 

          

 
Telmoment personele bezetting 31-12-2017: 431,23. Voor de jaren erna is een gemiddeld aantal FTE 
weergegeven. 
Telmoment leerlingen: 1 oktober van het betreffende jaar. 
 
Toelichting personele kengetallen 
Na een aantal jaar van daling is de verwachting dat de leerlingenaantallen redelijk stabiel blijven de 
komende jaren.  
 
De totale formatie stijgt ondanks een stabiel leerlingenaantal t.o.v. het jaar 2017. Dit wordt veroorzaakt 
door extra formatie die in de begroting is opgenomen om de norm bij te stellen. Er is sprake van fluctuatie 
in de verschillende formatiecategorieën. 
De formatie Bestuur en Management neemt de komende jaren af. Dit heeft te maken met het verloop van 
de directieformatie op de scholen i.v.m. pensioen. Bij wijziging van directieformatie wordt de positie van de 
directeur gesteld op de norm. Deze is in sommige gevallen lager dan de formatie die momenteel aanwezig 
is op de scholen. 
 
De formatie primair proces neemt toe. Dit wordt veroorzaakt door extra formatie die is toegekend om de 
normen bij te stellen (5,5 FTE) en door bijstelling van de formatienorm van de voormalige PCPO scholen van 
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27 leerlingen per FTE naar 25 leerlingen per FTE. Het FTE ondersteunend personeel neemt af door 
uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan en niet worden vervangen. 

10.2 Balans  

 
Balans 

In € 1000 Realisatie Begroting Begroting Begroting 

  31-dec-17 31-dec-18 31-dec-19 31-dec-20 

Materiële vaste activa € 4.678 € 4.709 € 4.603 € 4.332 

Financiële vaste activa € 216 € 214 € 214 € 214 

Vorderingen € 3.147 € 2.205 € 2.205 € 2.205 

Liquide middelen € 6.624 € 6.021 € 6.711 € 7.057 

Totaal activa € 14.665 € 13.149 € 13.734 € 13.808 

        

Eigen vermogen € 6.797 € 7.352 € 7.715 € 8.029 

Voorzieningen € 3.180 € 2.568 € 2.832 € 2.610 

Kortlopende schulden € 4.687 € 3.229 € 3.186 € 3.169 

Totaal passiva € 14.665 € 13.149 € 13.734 € 13.808 

 
Toelichting balans   
Per 31 december 2017 is de geconsolideerde balans van Sophia Scholen weergegeven.  
Het geconsolideerde eigen vermogen van Sophia Scholen neemt door de consolidatie af. Dit wordt 
veroorzaakt door de inbreng van het negatieve eigen vermogen van PCPO.  
 
Voor de jaren 2018 tot en met 2020 worden er positieve resultaten gerealiseerd, waardoor het eigen 
vermogen gaat toenemen. De overige balansposten blijven nagenoeg gelijk. 
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10.3 Resultaat 

 
Exploitatie 

In € 1.000 Realisatie Begroting Begroting Begroting 

  2017 2018 2019 2020 

Rijksbijdragen € 37.158 € 35.831 € 35.146 € 35.403 

Overige overheidsbijdragen € 447 € 361 € 328 € 324 

Overige baten € 1.426 € 805 € 847 € 846 

Totaal baten € 39.030 € 36.997 € 36.321 € 36.573 

        

Personeelslasten € 29.465 € 28.987 € 29.051 € 29.318 

Afschrijvingslasten € 1.009 € 1.045 € 999 € 1.012 

Huisvestingslasten € 2.926 € 2.820 € 2.856 € 2.856 

Overige lasten € 3.008 € 3.171 € 3.042 € 3.062 

Totaal lasten € 36.408 € 36.023 € 35.947 € 36.248 

        

Financiële baten en lasten -€ 8 -€ 11 -€ 11 -€ 11 

        

Resultaat € 2.615 € 963 € 363 € 314 

 
Toelichting Winst- en Verliesrekening 
De uitgangspunten voor de meerjarenbegroting: 

 De bekostiging is gebaseerd op de leerlingentelling per 1 oktober 2017 en op de 
leerlingenprognoses van de schooldirecteuren voor de jaren erna. 

 De personele bekostiging, personeel & arbeidsmarktbeleid en prestatiebox zijn gebaseerd op de 
bekostiging 2017/2018. Er is geen rekening gehouden met eventuele compensatie van de 
aangekondigde stijging van de pensioenpremies per 1 januari 2018. 

 De materiële bekostiging is gebaseerd op de bedragen die bekend zijn gemaakt voor de materiële 
bekostiging 2018.  

 De bijdragen van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs zijn onder de rijksbijdragen 
opgenomen. Het tarief voor de basisondersteuning voor schooljaar 2017/2018 is € 140,-- per 
leerling. € 135 per leerling is opgenomen in de begrotingen van de scholen en € 5 per leerling is 
opgenomen in de bovenschoolse begroting t.b.v. kwaliteit. 

 In de loonkosten is in 2018 een stijging opgenomen van 1% i.v.m. de verwachte stijging van de 
pensioenpremies per 1 januari 2018. De PO Raad heeft een gemiddelde stijging van 0,6% ingeschat, 
dus 1% is een voorzichtige aanname. Tevens wordt in de loonkosten rekening gehouden met trede-
verhogingen.  

 De personeelsformatie en loonkosten m.b.t. bapo en ouderschapsverlof zijn m.i.v. 2018 
bovenschools begroot. Via de doorbelasting worden de lasten over de scholen verdeeld.  

 In de bovenschoolse personeelsformatie is vanaf 1 januari 2018 4,5 FTE frictieformatie opgenomen 
t.b.v. het oplossen van eventuele knelpunten op scholen en/of in de vervangingspool. Daarnaast is 
vanaf 1 augustus 2018 5,5 FTE opgenomen voor heroverweging van de formatienormering. 

 De doelstelling voor het ziekteverzuim is maximaal 5,1%.  

 De hoogte van de vervangingspool is begroot op 6,5% vervangingsbehoefte van de OP formatie, 
waarmee rekening is gehouden dat de vervangingspool tevens kan worden ingezet op vervanging 
van buitengewoon (rechtspositioneel) verlof.  

 In de opleidingskosten is rekening gehouden met de afspraken In de cao: de werkgever stelt op  
schoolniveau een bedrag van € 500,-- per FTE beschikbaar voor individuele professionele 
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ontwikkeling van OP en OOP. Daarnaast staat in de cao een professionaliseringsbudget van € 
3.000,-- voor een directielid genoemd. 

 De dotatie voor de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de geactualiseerde meerjaren 
onderhoudsplannen. In de begroting van 2018 is rekening gehouden met een vrijval van de 
voorziening groot onderhoud Beekbrug, vanwege sluiting van de school per 1 augustus 2018. 

 De investeringen zijn genormeerd op € 100,-- per leerling, waardoor het investeringsbudget bijna 
verdubbelt. Directeuren stellen een investeringsplan op voor de komende 5 jaren. 

 Per school is een financieel kader afgesproken voor het exploitatieresultaat op basis van 
schoolgrootte.  

 Innovatiebudget is € 180K. Plannen voor de inzet van deze gelden worden nog uitgewerkt. Tevens 
is € 20K begroot voor het uitwerken van het HR beleid. 

 De effecten van het spreidingsplan zijn niet verwerkt in de begroting. Besluitvorming hierover 
moet nog plaatsvinden. De aanname is dat de uitvoering van de maatregelen kostenneutraal kan 
plaatsvinden dan wel dat reserveringen in de begroting hierop kunnen worden ingezet. 
 

 

10.4 Ontwikkelingen Sophia Scholen 

 
Algemeen 
De meerjarenbegroting is de financiële weergave van de plannen die samen met de schooldirecteuren zijn 
gemaakt voor een effectieve en efficiënte organisatie van het onderwijs, waarbij de kwaliteit van het 
onderwijs gewaarborgd blijft. 
   
Het strategisch beleidsplan voor 2015-2019 (geüpdatet in 2016) is opgesteld voor de Sophia Stichting. 
Vanaf januari 2018 is er sprake van een nieuwe situatie i.v.m. de fusie met PCPO. Het strategisch 
beleidsplan wordt daarom in 2018 herschreven. De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en 
kwaliteit zullen hierin ook worden meegenomen. Bij het opstellen van de begroting 2018-2022 is het 
strategisch beleidsplan voor diezelfde periode nog niet gereed, de verwachte opleverdatum is juni 2018. De 
effecten van het strategisch beleidsplan zullen worden doorgerekend in de meerjarenbegroting van 2019–
2020. 
 
Voor de actielijnen en doelen in het nog op te stellen strategisch beleidsplan, in de schoolplannen en in de 
jaarplannen zijn budgetten opgenomen. De concrete plannen voor de besteding van deze budgetten 
krijgen in een later stadium vorm. Hierbij wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid van financiële 
middelen.  
 
Sleutelwoorden voor 2018 zijn: aandacht voor de ontwikkeling van het onderwijs op de scholen, innovatie,   
transparantie in de cijfers en de afspraken, formaliseren van de fusie en het bewaken van de financiële 
situatie.  
Voor het komend jaar is er een aantal ontwikkelingen op school- en Sophianiveau die invloed hebben op de 
begroting waarbij het College van Bestuur het voornemen heeft om hiervoor financiële ruimte te bieden 
o.a. middels het innovatiebudget. Het gaat o.a. om onderstaande ontwikkelingen: 

 Ontwikkelen van een visie en strategie. 

 Uitbouwen gepersonaliseerd leren in de scholen, onder andere in combinatie met ICT 
toepassingen. 

 Sophia Academie: o.a. het scholingstraject “de leerkracht van de 21ste eeuw” kan hier worden 
meegenomen en ook plg’s , de zogeheten professionele leergemeenschappen. 

 Het verder vormgeven van het kwaliteitszorgsysteem. Vanuit een systematische en cyclische 
aanpak borgt iedere school vanuit het kwaliteitskader naast de resultaten tevens het 
onderwijsproces, het schoolklimaat, de veiligheid en de kwaliteitszorg vanuit een hoge ambitie. Dit 
sluit aan op het nieuwe inspectiekader, waarbij de inspectie meer op bestuursniveau haar inspectie 
gaat inzetten. Hiervoor is een goed kwaliteitszorgsysteem noodzakelijk. 



 

40 
 

 Ontwikkeling van strategisch HR beleid; werving & selectiebeleid actualiseren (voor werving 
schoolleiders al gereed), doorstroombeleid actualiseren (o.a. functiemix, mobiliteit, 
professionaliserings-scholingsbeleid), voorstel tot nieuwe gesprekkencyclus en functiebouwwerk 
evalueren en bijwerken. Tevens veel aandacht voor personeelswerving en voor binding in verband 
met het komende lerarentekort. 

 Implementatie fusie.  

 Ontwikkelen Integraal Kind Centra. 
 
Naast het innovatiebudget is in de begroting financiële ruimte beschikbaar gesteld voor: 

 Meer investeringen: het investeringsbudget is bijna verdubbeld met ingang van 2018. Daarnaast is 
in 2018 extra budget opgenomen om de wifi op orde te brengen op een aantal scholen en is in de 
ICT kosten ruimte beschikbaar om te komen tot een uniforme ICT-werkomgeving. 

 Verder uitwerken van HR beleid: budget is beschikbaar gesteld voor o.a. uitwerking 360 graden 
feedback en medewerkers tevredenheidsonderzoek. 

 Frictieformatie om eventuele knelpunten op de scholen en/of in de vervangingspool op te lossen. 

 Het heroverwegen en eventueel verruimen van de normeringen in de personeelsformatie.  
 
Huisvestingsbeleid 
In de komende jaren staan de volgende huisvestingsprojecten gepland: 

 IKC Leerwinkel – Jozefschool in Hillegom 
Bouwheer nog onbekend, verwachte start 1e kwartaal 2019 

 IKC Josephschool te Lisse 
Bouwheer Sophia Scholen, verwachte start van de bouw 1e kwartaal 2018 

 Opheffen van de Beekbrug 

 Nieuwbouw Kinderburg – Rank 
 

Groot onderhoud 
De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op de verwachte uitgaven voor de komende 40 jaar. De dotatie 
bedraagt (€ 785K) in 2018 en (€ 778K) in de jaren erna. Dit is gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan 
dat is opgesteld in 2015 en de werkelijke uitgaven 2016 en 2017. In oktober 2018 wordt het 
meerjarenonderhoudsplan geëvalueerd.   
 
Investeringen 
De komende jaren zijn er meer gelden beschikbaar voor investeringen. De norm is verhoogd naar € 100,-- 
per leerling, hetgeen betekent dat er circa 2 keer zoveel budget beschikbaar komt t.o.v. de afgelopen jaren 
(norm was 1% van de baten).  
Het investeringsbudget bedraagt (€ 844K) in 2018. 
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11 Overige rapportages  

11.1 B1: Rapportage over aanwezigheid en de werking van de interne risico beheersings- en 
controlesystemen 

Het interne risicobeheersingssysteem bestaat uit: 

 de planning- en controlecyclus (P&C-cyclus) 

 administratieve organisatie 

 risicomanagement 
 
Rapportage cyclus binnen Sophia Stichting  
De P&C-cyclus is een instrumentarium dat bestaat uit processen en producten, bestuurlijke dialoog en 
managementafspraken dat het College van Bestuur, Raad van Toezicht en de schooldirecteuren van de 
Sophia Stichting in staat stelt om antwoorden te krijgen op de kernvragen: ‘Doen we de goede dingen?’ en 
‘Doen we die dingen goed?’ (monitoring & evaluatie). In 2017 is er software geïmplementeerd om de P&C 
cyclus te ondersteunen.  
 
Administratieve organisatie 
Er is een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. Het kader voor de invulling van het toezicht zijn: 
de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht, het reglement van het College van Bestuur en het 
managementstatuut, dat de bevoegdheden regelt van de schoolleiders.  
De wet- en regelgeving  wordt gevolgd en de benodigde functiescheiding wordt toegepast. De processen 
zijn vastgelegd; hierin wordt rekening gehouden met de benodigde verantwoordelijkheden, bevoegdheden, 
richtlijnen en procedures. In 2016 en 2017 heeft er een update plaatsgevonden van de belangrijkste AO 
procedures, waaronder de personeelsprocessen.    
 
Risicomanagement 
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting een risicoanalyse opgesteld waarbij risico's worden 
geïdentificeerd, de kans dat het risico zich voordoet wordt geschat en de impact van de risico’s wordt 
bepaald. De risicoanalyse wordt opgenomen in de begroting en de meerjarenbegroting. De risicoanalyse 
wordt als onderdeel van de begroting vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de 
Raad van Toezicht. 
 
Risico Houding 
Binnen de Sophia Stichting worden risico’s daar waar mogelijk gemeden. Dit wordt gedaan door; 
conservatief te begroten. Aan de opbrengstenkant wordt er begroot op basis van reëel verwachte 
leerlingenaantallen waar de rijksbijdragen op zijn gebaseerd. Daarnaast worden alleen de opbrengsten 
meegenomen waarvan een grote mate van zekerheid is dat deze worden ontvangen. Aan de kostenkant 
worden de ontwikkelingen /wijzigingen in de personeelskosten gemonitord en zoveel mogelijk op basis van 
reële verwachtingen verwerkt.  
 
Naast de P&C cyclus zijn er aanvullende controles op het gebied van formatie en nieuwbouwprojecten. 
Voorzieningen worden getroffen indien nodig  op basis van reële inschatting van de kosten en branche 
gehanteerde uitgangspunten / modellen. 
 
Er worden geen derivaten aan gegaan, zoals opgenomen in het treasury statuut.  
 
Daarnaast wordt er bij signalering van mogelijke risico’s melding gemaakt aan de audit commissie en de 
Raad van Toezicht. Ook worden er op dat moment maatregelen genomen om de schade van het risico te 
beperken. 
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11.2 B2: Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

Zie ook paragraaf 9.1 weerstandsvermogen 
Hoog  80% 

Middel 50% 

Laag 25% 

 
Omschrijving risico Toelichting 2018 2019 2020 Kans 2018 2019 2020

Organisatie - financien

1. Aantal leerlingen blijft dalen zoals dit de

afgelopen jaren het geval is geweest

Krimp a.g.v. demografische ontwikkelingen. De leerlingen

zijn het afgelopen jaar gedaald met 2,56% (sophia en pcpco)

voor de komende jaren wordt in toename van het aantal

leerlingen verwacht. Het risico dat de leerlingaantallen niet

toenemen maar stabiel blijven.

 €            5  €       145  €       100 50%  €            3  €         73  €         50 

2. Bekostiging Taalkassen gemeentes Dit risico is beperkt aanwezig. Er is een toezegging gedaan

voor het komende jaar voor uitbreiding van de vergoeding.

Totaal wordt 75K van de gemeenten ontvangen voor

schooljaar 2018-2019. 

 €         75  €         50  €         50 25%  €         19  €         13  €         13 

3. Verminderen of weg vallen vergoedingen van

overheden

De gemeenten hebben het afgelopen jaar verschillende

vergoedingen aangepast of stopgezet. 

 €       275  €       267  €       267 25%  €         69  €         67  €         67 

4. Fusie Jozefschool en Leerwinkel in Hillegom De Jozefschool en de Leerwinkel gaan fuseren naar

verwachting per 1-8-2020. De organisatie van beide scholen

moet nog worden aangepast naar de fusie situatie. Dit kan

mogelijk zorgen voor een lager resultaat door extra kosten of 

het wegvallen van subsidie.

 €           -    €           -    €       100 25%  €           -    €           -    €         25 

Risco's t.b.v. Personeel

5. opbouw van het personeelsbestand - niet hebben

van een flexibele schil

Dit risico is niet meer aanwezig. De Sophia Stichting heeft op

dit moment een flexibele schil en ook voldoende vacatures

door uitstroom in de toekomst.

 €           -    €           -    €           -   0%  €           -    €           -    €           -   

6. hoger ziekteverzuim dan de verzuimdoelstelling of

pieken in het verzuim.

Risico dat het verzuim boven de gestelde norm van 5,1%

uitkomt. Er is op dit moment in de begroting gerekend met

19,5 fte verzuim, de hoogte van de VVP is gesteld op 6,5% van 

de OOP formatie 21,5 fte . Aanname is dat het te kort aan

inzet in de VVP indien nodig kan worden opgevangen met het

bovenschoolse frictiebudget, het risico is op nihil  gesteld.

 €           -    €           -    €           -   25%  €           -    €           -    €           -   
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Omschrijving risico Toelichting 2018 2019 2020 Kans 2018 2019 2020

7. Verzuim OOP / Directie In de vervangingspool is alleen formatie opgenomen om OP

inzet op te vangen. Als er medewerkers langdurig ziek

worden op OOP functies (bureau en directie) is hier geen

vangnet voor. Indien dit vervangen moet worden zorgt dit

voor extra kosten. Uitgangspunt is dat er 3 fte ziek langdurig

ziek zijn en vervangen dienen te worden door externe inhuur.

Risico is bestempeld als middel op basis van ervaringen in

2016-2017. Omdat een gedeelte van het risico wordt gedekt

door het frictiebudget is gerekend met 1,5 fte a€ 85K.

 €       128  €       128  €       128 50%  €         64  €         64  €         64 

8. Wet werk en zekerheid De wet werk en zekerheid is gewijzigd. Dit kan resulteren in

het aangaan van verplichten zonder dat dit gewenst is. 

 nnb  nnb  nnb 25%  €           -    €           -    €           -   

9. Dreigend leraren te kort Er wordt een leraren te kort verwacht de komende jaren. Dit

kan tot gevolg hebben dat de kosten om de formatie op peil

te houden hoger worden door o.a. inzet van ZZP-ers. (kosten

per fte 65K opslag 35%). Het uitgangspunt is dat er voor 6 fte

een mogelijk te kort kan onstaan. 

 €       137  €       137  €       137 80%  €       109  €       109  €       109 

10. Medewerkers wachtgeldregeling Korte bekostiging op basis van het niet nakomen wet en

regelgeving met betrekking op de medewerks in de

wachtgeldregeling, geduurende de periode van 2 jaar.

 €       683  €       683  €           -   25%  €       171  €       171  €           -   

Risico's t.a.v. kwaliteit onderwijs

11. kwaliteitsissues De resultaten van de scholen zijn achteruitgegaan. Sophia

heeft op dit moment één zwakke school. De

herstelmaatregelen zijn ingezet en de verwachting is dat de

school in 2018 weer beschikt over een basisarangement. Er

zijn momenteel een aantal scholen die extra aandacht nodig

hebben. Er is rekening gehouden met het korten van de

subsidie op de Jozefschool van 20%. Daarnaast is er € 100K

opgenomen als risico imv kwaliteitsissues op de scholen.

 €       282  €       267  €       262 50%  €       141  €       133  €       131 
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Omschrijving risico Toelichting 2018 2019 2020 Kans 2018 2019 2020

Fiscale risico's

12. Vennootschapsbelasting De VPB wetgeving is gewijzigd. Onderwijsinstellingen zijn

vrijgesteld van VPB mits 90% van de activiteiten met

onderwijs of onderzoek te maken heeft.

 nnb  nnb  nnb 0%  €           -    €           -    €           -   

Overige risico's

13. Eigenbijdrage huisvesting nieuwbouw projecten Er lopen op dit moment twee nieuwbouw projecten Jospeh

2018 en de Jozef / Leerwinkel 2019. Daarnaast is de

verwachting dat er in 2020 mogelijk nog twee nieuwe

projecten starten. Op dit moment is de kans op prijsstijging

bij bouwprojecten groot door vraag en aanbod. Er is per

project een overschijving van het budget van €100K als

risico opgenomen. Gezien de markt is de kans gesteld op

middel.

 €       300  €       300  €       400 50%  €       150  €       150  €       200 

14. Nieuwbouw en revitalisatie vind later plaats

dan in het MJOP wordt verwacht 

In het MJOP is aangenomen dat nieuwbouw en of

revitalisatie na 43 jaar plaatsvindt. Indien dit niet het geval

is zullen de onderhoudskosten toenemen.

 €         50  €         50  €         50 25%  €         13  €         13  €         13 

15. Omvang school te groot voor het aantal

leerlingen

Dit risico speelt met name bij nieuwbouwscholen. Het risco

dat de ruimte behoefte wordt bepaald op basis van de

leerlingprognoses die vervolgens niet worden gerealiseerd

of naar beneden bijgesteld. Deze specificieke situtatie speelt

bij de Joseph school in Lisse.

 €         47  €         47 80%  €           -    €         37  €         37 

16. Meldplicht datalekken De wetgeving is gewijzigd per 1/1/2016. Het niet na leven

van deze regelgeving kan resulteren in een boete van

maximaal 820K. Risico vanaf mei 2018 doorgerekend.

 €       547  €       820  €       820 25%  €       137  €       205  €       205 

 €    2.480  €    2.893  €    2.360  €       874  €    1.034  €       913 

 €       874  €    1.908  €    2.821 
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11.3 B3: Rapportage toezichthoudend orgaan 

 
Voor de rapportage van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar hoofdstuk 2, verslag van de Raad van 
Toezicht. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Sophia Stichting Jaarrekening 2017  46 

12 Jaarrekening  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex: Rapport inzake de jaarrekening  
 
Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek te Voorhout 

40967 
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GRONDSLAGEN ALGEMEEN 
 
De Sophia Stichting is opgericht op 27 november 1997 en is gevestigd te Voorhout. De stichting heeft 
geen winstoogmerk ten doel; het bevorderen van het basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek en 
aangrenzende gemeenten. Zij wenst dit te doen op katholieke grondslagen. Zij wil daarbij handelen 
volgens de algemene richtlijnen voor onderwijs die op grond van gezamenlijk overleg in de Nederlandse 
Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het 
Katholieke onderwijs. 
 
De jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de stichting opgesteld door de controller van de 
Sophia Stichting. Eveneens in opdracht van het bestuur is de jaarrekening gecontroleerd door Ernst & 
Young Accountants LLP. 
 
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het 
resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
voor de nominale waarde. 
 
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, 
alsmede de vastgestelde begroting over het huidige jaar. 
 
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de 
richtlijnen van de Raad van Jaarverslaggeving (specifiek RJ 660) en de Regeling Jaarverslaggeving 
Onderwijs. 
 
SCHOLEN FUSIE HET LANDTGOED – DE WAAIER  
 
Op 1 augustus 2017 is basisschool Het Landtgoed overgedragen van PCPO Duin- en Bollenstreek aan de 
Sophia Stichting en gelijktijdig gefuseerd met basisschool De Waaier. Conform de regelgeving voor de 
jaarverslaggeving is de fusie als samensmelting van belangen verwerkt. De fusie is per 1 januari 2017 
verwerkt in de jaarrekening waarmee de gepresenteerde exploitatiecijfers van 2017 inclusief de 
exploitatiecijfers van Het Landtgoed zijn. Ook de vergelijkende cijfers over 2016 zijn hiervoor aangepast. 
In onderstaande tabel is de aanpassing van de vergelijkende cijfers 2016 weergegeven: 
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Per 1 augustus 2017 zijn de personeelsleden van Het Landtgoed overgegaan naar de Sophia Stichting, het 
betreft 5,8 fte. De leerlingtelling van Het Landtgoed op 1 oktober 2016 was 164 leerlingen. 
 
 

Balans (bedragen in € 1.000) Jaarrekening 

2016

Overdracht 

Landtgoed  1-jan-

17

Vergelijkende 

cijfers 2016 in 

jaarrekening 

2017

ACTIVA

Materiële vaste activa 4.306 98 4.405

Financiële vaste activa 213 213

Vorderingen 1.738 59 1.797

Liquide middelen 4.246 5 4.251

10.503 162 10.665

PASSIVA

Eigen vermogen 5.403 5.403

Voorzieningen 1.711 40 1.751

Kortlopende schulden 3.388 122 3.511

10.503 162 10.665

Resultatenrekening (bedragen 

in € 1.000)

Jaarrekening 

2016

Resultaat 

Landtgoed 2016

Vergelijkende 

cijfers 2016 in 

jaarrekening 

2017

Baten

Ri jksbi jdragen 27.397 746 28.143

Overige overheidsbi jdragen 310 2 312

Overige baten 725 17 742

Totaal baten 28.432 765 29.197

Lasten

Personele lasten 22.579 587 23.166

Afschri jvingen 931 21 953

Huisvestings lasten 2.266 88 2.354

Overige instel l ings lasten 2.099 83 2.182

Totaal lasten 27.876 780 28.656

Saldo baten en lasten 556 -15 541

Financiële baten en lasten -5 0 -5

Totaal resultaat 552 -15 537
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen. 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 residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. 
De gebouwen welke economisch eigendom zijn van de gemeente, worden niet gewaardeerd. 
Verbouwingen worden, voor zover sprake is van een duurzame waardevermeerdering, wel geactiveerd. 
De inventaris en apparatuur worden geactiveerd vanaf investeringsbedragen van 500 euro en met een 
economische levensduur van meer dan 1 jaar. 
Voor de materiële vaste activa gelden de volgende afschrijvingstermijnen: 

 Terreinen   Geen afschrijvingen 

 Gebouwen   20 jaar 

 Hard- en software  5 jaar 

 Inventaris en apparatuur tussen de 5 en 10 jaar 

 Meubilair   18 jaar 

 Leermiddelen   9 jaar 

 Overige materiële activa 10 jaar 
 
Grootonderhoud en/ of herstel van gebouwen wordt niet geactiveerd, hiervoor is een 
onderhoudsvoorziening gevormd. Zie voor verdere toelichting de voorziening onderhoud. 
 
Financiële vaste activa 
De overige vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover noodzakelijk 
onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarden opgenomen, voor zover noodzakelijk onder 
aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije 
beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Financiële instrumenten  
 
Algemeen 
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten 
van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de 
balans opgenomen financiële instrumenten. 
De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van 
de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van 
het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De 
belangrijkste risico’s uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het kredietrisico en het 
liquiditeitsrisico. 
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Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:  
 
Kredietrisico 
Het bestuur handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft procedures opgesteld om de 
kredietwaardigheid te bepalen. Bovendien bewaakt het bestuur voortdurend haar vorderingen. Door de 
bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal. 
 
Liquiditeitsrisico 
Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld, waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft 
uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. 
Sophia zal een zodanige omvang aan liquide middelen c.q. kredietruimte aanhouden, dat zij steeds aan 
haar korte termijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Het treasurystatuut is in 2016 aangepast naar de 
laatste wet- en regelgeving.  
 
Algemene reserve 
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de scholen en wordt 
opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de 
toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten 
laste van de algemene reserve gebracht. 
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Voorzieningen 
De voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde. 
 
Voorziening Spaarverlof 
De voorziening spaarverlof dient ter dekking van toekomstige uitgaven als gevolg van herbezetting voor 
opgebouwd spaarverlof. De voorziening wordt jaarlijks berekend op basis van de opname van 
opgebouwde rechten van de personen die hebben gespaard voor spaarverlof. De vrijvallen vinden plaats 
via de exploitatierekening. Onttrekkingen worden direct ten laste van de voorziening gebracht. De 
regeling is komen te vervallen en er is geen sprake meer van dotatie van de voorziening. 
 
Voorziening Ambtsjubilea 
In het kader van een stelselwijziging is per 1 januari 2008 een voorziening Ambtsjubilea gevormd. Voor 
alle personeelsleden wordt bepaald in hoeverre zij een 25- of 40-jarig jubileum zullen beleven. Aan de 
hand van de kans op zo'n jubileum worden dotaties berekend en aan de voorziening Ambtsjubilea 
toegevoegd. Op het moment dat een personeelslid een jubileumgratificatie krijgt uitgekeerd, wordt deze 
ten laste van de voorziening gebracht. Met ingang van 2015 is het model van de PO Raad als 
uitgangspunt genomen voor de jubilea voorziening. De verdisconteringsvoet van de PO Raad is 1%, 
Sophia Stichting heeft als verdisconteringsvoet 0% gehanteerd. 
 
Voorziening Langdurig verzuim 
Sinds 2016 is er sprake van een voorziening voor Langdurig verzuim ingevoerd. In geval van langdurige 
ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt er een voorziening gevormd als de verwachting er is dat de 
betreffende medewerker geen toekomstige arbeidsprestaties meer kan leveren. De hoogte van de 
voorziening betreft de salariskosten van de betreffende medewerker over de periode dat deze nog in 
dienst is van de stichting en de mogelijke transitievergoeding. Onttrekkingen aan de voorziening vinden 
plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. 
 
Voorziening Groot onderhoud 
De onderhoudsvoorziening beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud 
aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de 
voorziening zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsbegroting die een periode kent van 20 jaar. Het 
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening 
houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode 
waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. 
 
Eind 2015 zijn de scholen geïnspecteerd door Asset Facility Management en is er een nieuw meerjaren 
onderhoudsplan opgesteld voor de periode van 40 jaar. Het meerjaren onderhoudsplan is opgesteld voor 
15 van de 23 scholen. Voor de scholen die niet zijn meegenomen in het rapport is wel een dotatie 
opgenomen, met uitzondering van de Willibrord. Hiervoor wordt gedoteerd middels de Beheerstichting 
Brede School Nassaupark. Jaarlijks wordt het meerjaren onderhoudsplan geëvalueerd en bepaald of de 
dotatie moet worden bijgesteld. 
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn tegen reële 
waarden opgenomen.  
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop 
deze betrekking hebben. 
 
Rijksbijdragen OCW 
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 baten 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 de balansdatum. 
 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. 
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Zie voor verdere toelichting de materiële 
vaste activa. 
 
Pensioenverwerking 
De stichting heeft de toegezegde pensioenregeling verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde 
bijdrageregeling. De stichting is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP en de stichting heeft in 
geval van een tekort bij het pensioenfonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen 
anders dan hogere toekomstige premies. 
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten lopen grotendeels via de bank- en kasrekening van de diverse scholen en 
worden op kasbasis verantwoord in de financiële administratie. Bij meerdere scholen zijn 
ouderverenigingen actief die hun eigen bankrekeningen beheren welke niet opgenomen worden in de 
financiële administratie. 
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12.1 Balans per 31 december 2017 na resultaat bestemming 

 

 31 december 2017  31 december 2016 

ACTIVA € €  € €       
Vaste Activa      
      
Materiële vaste activa      
Gebouwen en terreinen 504.771   616.853  
Inventaris en apparatuur 3.124.876   3.415.155  
Andere vaste bedrijfsmiddelen 228.841   372.645  

  3.858.488   4.404.653 
      
Financiële vast activa  215.700   212.850 
      
Vlottende activa      
Debiteuren 130.637   21.220  
Ministerie van OCW 1.428.823   1.390.075  
Overige vorderingen 486.980   235.199  
Overlopende activa 305.925   150.414  
Vordering op verbonden partijen 344.502   -  

  2.696.867   1.796.909 
      
Liquide middelen  6.275.549   4.250.744 

      

  13.046.604   10.665.156 
      
PASSIVA            
Eigen vermogen      
Algemene reserve 7.035.009   5.218.406  
Bestemmingsreserves 315.000   185.000  

  7.350.009   5.403.406 
      
Voorzieningen  2.429.379   1.751.145 
      
Kortlopende schulden      
Crediteuren 523.017   469.354  
Schulden terzake van pensioenen 226.755   376.854  
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 1.093.408   1.010.266  
Overige kortlopende schulden 307.881   431.447  
Overlopende passiva 1.116.155   1.222.683  

  3.267.217   3.510.604 
      

  13.046.604   10.665.156 
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12.2 Staat van baten en lasten over 2017  
 

 
 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

2017  2017  2016 

Baten €  €  € 
      

Rijksbijdragen 29.443.742  28.187.498  28.143.044 

Overige overheidsbijdragen 298.220  272.610  312.102 

Overige baten 1.268.752  1.000.633  741.764 
      

Totaal baten 31.010.714  29.460.741  29.196.909 
      

Lasten      

      

Personele lasten 23.788.110  23.278.999  23.166.319 

Afschrijvingen 833.302  968.148  952.729 

Huisvestingslasten 2.281.098  2.197.981  2.354.430 

Overige instellingslasten 2.154.137  2.353.681  2.182.078 
      

Totaal lasten 29.056.648  28.798.809  28.655.556 
      

Saldo baten en lasten 1.954.066  661.932  541.353 
      

Financiële baten en lasten -7.224  -4.086  -4.623 
      

Totaal resultaat 1.946.842  657.846  536.730 

 
 
 
Toelichting staat van baten en lasten: 
De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de gerealiseerde cijfers en de begroting zijn:  
 

 Hogere rijksbijdragen door het bijstellen van de personele bekostiging voor het jaar 2016-
2017 met terugwerkende kracht, bijstelling bekostiging 2017-2018, overname van Het 
Landtgoed van PCPO en groeibekostiging voor schooljaar 2016-2017.  
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 Hogere overige baten  door afrekening huuropbrengsten voorgaande jaren (€ 99K), 
hogere opbrengsten voor detachering door inzet directeuren Sophia bij PCPO (€ 125K) en 
de verkoop grond Emmäus (€ 96K). 

 Hogere personeelskosten; veroorzaakt door de extra dotaties, verhoging cao (deels 
gecompenseerd door bekostiging) en een lager aantal FTE. 

 Lagere afschrijvingskosten omdat de investeringen grotendeels in het 4e  kwartaal hebben 
plaats gevonden.  

 Hogere huisvestingslasten door stijging van de onderhoudskosten.  

 Lagere instellingslasten door het doorbelasten van kosten van het centraal bureau aan 
PCPO,  het niet volledig besteden van budgetten en door de inzet van innovatiebudget 
(95K) voor ICT investeringen. 

 
De belangrijkste oorzaken voor de afwijkingen tussen de realisatie 2016 – 2017 zijn: 

 Hogere rijksbijdragen door het bijstellen van de personele bekostiging voor het jaar 2016-
2017 met terugwerkende kracht, bijstelling bekostiging 2017-2018, overname van Het 
Landtgoed van PCPO en de leerlingen van de Rembrandt (dislocatie PCPO) en 
groeibekostiging voor schooljaar 2016-2017. 

 Hogere overige baten  door afrekening huuropbrengsten voorgaande jaren (€ 99K), 
hogere opbrengsten voor detachering door inzet directeuren Sophia bij PCPO (€ 125K) en 
de verkoop grond Emmäus (€ 96K). 

 Hogere personeelskosten, veroorzaakt door de extra dotaties, verhoging cao (deels 
gecompenseerd door bekostiging) en een lager aantal FTE en hogere kosten voor inhuur 
van externen. 

 Lagere afschrijvingskosten door een aangepast investeringsbeleid, waardoor de 
investeringen in materiële  activa de afgelopen 2 jaar zijn afgenomen. Er is de afgelopen 
jaren 1% van de baten geïnvesteerd in materiële vaste activa. Dit is lager dan de waarde 
van de aanwezige activa die volledig is afgeschreven.  

 In beperkte mate door lagere huisvestingskosten en lagere instellingslasten.  
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12.3 Kasstroom overzicht 2017 
 
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt 
het exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden 
aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 
 

 2017  2016 

 €  € 

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Saldo baten en lasten 1.954.066  536.730 

Overige mutaties eigen vermogen    

Afschrijvingen 811.461  852.454 

Mutaties voorzieningen 678.233  588.691 

    

Veranderingen in vlottende middelen:    

Vorderingen -899.958  234.818 

Schulden -243.388  257.060 

    

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.300.415  2.469.753 

    

Ontvangen interest 120  2.091 

Betaalde interest -7.344  -6.715 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -7.224  -4.623 

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in materiële vaste activa -421.486  -163.882 

Desinvesteringen materiele vaste activa 156.190  92.797 

Investeringen financiële vaste activa -2.850  -45.155 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -268.146  -116.240 

    

Mutatie liquide middelen 2.025.045  2.348.889 

    

Beginstand liquide middelen 4.250.744  1.901.855 

Mutatie liquide middelen -2.024.805  2.348.889 

Eindstand liquide middelen 6.275.549  4.250.744 
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Toelichting Kasstroom:  
De toename van de liquide middelen wordt veroorzaakt door het positieve resultaat over 2017 en 
de maatregelen om beperkt te investeren.  
 
De stand van de voorzieningen is per 31 december 2017 verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door 
beperkte uitgaven als het gaat om de meerjaren onderhoudsvoorziening en door de vorming van 
een voorziening voor langdurig verzuim. 
 
De vorderingen nemen toe per 31 december 2017. Dit wordt veroorzaakt door kosten die 
doorbelast worden aan PCPO. 
 
De investeringen in materiële vaste activa zijn vanaf augustus 2015 beperkt tot 1% van de baten. 
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12.4 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2017 
 

Activa  
Materiele Vaste Activa   

Gebouwen Terreinen Inventaris en apparatuur 
Overige materiële vaste 
activa 

Totaal materiële vaste 
activa 

      
      
Stand aan het begin van de periode 960.244 145.970 10.225.479 1.106.215 12.437.908 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, begin van de periode - - - - - 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen, begin van de periode -439.576  -6.810.324 -577.063 -7.826.963 

Cumulatieve herwaarderingen, begin van de periode  - - -                                            - 

Investeringssubsidies -49.785 - - -156.507 -206.292 

Materiële vaste activa, begin van de periode 470.883 145.970 3.415.155 372.645 4.404.653 

      
Verloop gedurende de periode      
Investeringen - - 411.495 9.991 421.486 

Desinvesteringen - -73.149 -66.711 -145.978 -285.838 

Afschrijvingen -38.933 - -682.834 -89.694 -811.461 

Afschrijving op desinvesteringen - - 47.771 46.840 94.611 

Herwaarderingen - - - - - 

Waardeverminderingen - - - - - 

Terugneming van waardeverminderingen - - - 35.037 35.037 

Vrijval investeringssubsidies - - - - - 

Mutatie gedurende de periode -38.933 -73.149 -290.279 -143.804 -546.165 

      
Stand aan het eind van de periode      
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs, einde van de periode 960.244 72.821 10.570.263 970.228 12.573.556 

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen, einde van de periode -478.509 - -7.445.387 -619.917 -8.543.813 

Cumulatieve herwaarderingen, einde van de periode - - - - - 

Investeringssubsidies -49.785 - - -121.470 -171.255 

      
Materiële vaste activa, einde van de periode 431.950 72.821 3.124.876 228.841 3.858.488 
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Financiële vaste Activa  
 
 

 31-12-2017  3-12-2016 
 €  € 
    

Waarborgsommen langlopend 215.700  212.850 
    

    

Totaal financiële vaste activa 215.700  212.850 

 
 
 

  Waarborgsommen Totaal financiële 
vaste activa  

€ €  
  

Financiële vaste activa, posten   
Financiële vaste activa stand per 1-1-2017 212.850 212.850 

Investeringen en verstrekte leningen 2.850 2.850 

Desinvesteringen en aflossingen - - 
Afschrijvingen, waardeverminderingen en 
terugneming daarvan - - 

Herwaarderingen - - 

   

   
Financiële vaste activa stand per 31-12-2017 215.700 215.700 

 
 
 
De post financiële vaste activa bevat de waarborgsommen die betaald zijn voor de tablets die zijn 
aangeschaft via Snappet (€  215K). Vanaf het jaar 2017 wordt er nagenoeg geen borg meer betaald 
voor tablets. 
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Vlottende activa 
 
 31-12-2017  31-12-2016 
 €  € 
    

Debiteuren 130.637  21.220 

Kortlopende vorderingen op OCW 1.428.823  1.390.075 

Overige overheden 265.828  92.412 

Overige vorderingen 221.152  142.787 

Overlopende activa 305.926  150.414 

Vordering op verbonden partijen 344.502  - 
    

Totaal vorderingen 2.696.868  1.796.909 
    

Liquide middelen    

 31-12-2017  31-12-2016 
    

Kasmiddelen 1.859  2.142 

Tegoeden op bankrekeningen 6.273.690  4.248.602 
    

    

Totaal liquide middelen 6.275.549  4.250.744 

 
 
 
 
De vorderingen per 31 december 2017 zijn hoger dan per 31 december 2016. De verklaringen 
hiervoor zijn: 

 Hogere debiteurenstand door nafacturatie huuropbrengsten en de doorbelasting van kosten 
aan PCPO. 

 De personele bekostiging voor schooljaar 2017-2018 is verhoogd.  

 De vordering op de gemeente is toegenomen; er zijn kosten voorgeschoten i.v.m. de 
nieuwbouwtrajecten die lopen. Afrekening hiervan vindt plaats in 2018. 

 De overige vorderingen zijn hoger door de premie voor de WGA ERD waarop we nog recht 
hebben vanuit Loyalis (€ 135K). 

 De overlopende activa is hoger i.v.m. de kosten die voor PCPO zijn betaald, Snappet licenties 
die voor twee schooljaren vooruit zijn betaald. 

 
Er is een voorziening voor oninbare vorderingen van € 46K gevormd. Deze vordering is in mindering 
gebracht op de debiteurenstand. 
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Passiva  
 
Eigen Vermogen  

 31-12-2017  31-12-2016 
 €  € 

Algemene reserve 7.035.009  5.218.406 

Bestemmingsreserves 315.000  185.000 

Totaal eigen vermogen 7.350.009  5.403.406 

 
 

 
Saldo Bestemming Overige Saldo 

1-1-2017 resultaat mutaties 31-12-2016 

Algemene reserve 5.218.406 1.816.603 - 7.035.009 

Bestemmingsreserve publiek - - - - 

Bestemmingsreserve vervangingen 65.000 130.000 - 195.000 

Bestemmingsreserve ICT 120.000 - - 120.000 

     

Totaal eigen vermogen 5.403.406 1.946.603 - 7.350.009 

 
 
 
Ten late van het resultaat 2017 is besloten om een bestemmingsreserve te vormen voor uitbreiding 
van het budget voor de vervangingspool (ad €130K). Het vormen van deze reserve is van belang 
voor de bedrijfsvoering van de Sophia Stichting. 
De bestemmingsreserve voor de vervangingen van 2016 is niet ingezet in 2017. Deze bestemming is 
blijven staan. De ICT bestemmingsreserve is volledig besteed in 2017, maar aan het einde van het 
boekjaar. De afschrijving van deze investeringen start vanaf januari 2018. De bestemmingsreserve 
valt vrij te samen met de afschrijvingskosten over een periode van 5 jaar, dit is gelijk aan de 
afschrijvingstermijn van de ICT investeringen. 
 

(Voorstel) bestemming van het resultaat 
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van 
het resultaat. Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt: 
 

Resultaat bestemming  2017 

   
Resultaat 2017  1.946.603 
Bestemmingsreserve ICT  - 
Budget vervangingspool  130.000 
Eigen Vermogen  1.816.603 
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Voorzieningen 
 

 Stand per  Onttrek- Saldo 
 1-1-2017 Dotaties 2017 kingen 2017 31-12-2017 
 € € € € 
     

Spaarverlof 43.859 16.481 2.645 57.695 

Ambtsjubilea 231.431 117.632 48.224 300.839 

Voorziening langdurig zieken 100.000 198.366 85.000 213.366 

Voorziening duurzame 
inzetbaarheid - 11.282 - 

11.282 

Onderhoudsvoorziening 1.375.855 701.170 230.828 1.846.197 
     

     

 

                         
1.751.145  

                         
1.044.930  

                             
366.697  

                         
2.429.379  

 
De voorzieningen bestaan uit de personele voorzieningen spaarverlof,  ambtsjubilea en langdurig 
zieken en de meerjaren onderhoudsvoorziening. 
 
Spaarverlof 
Dit betreft een voorziening voor gespaarde verlofuren van medewerkers van de Sophia Stichting. In 
principe wordt er niet meer gedoteerd op deze voorziening omdat de regeling spaarverlof is komen 
te vervallen. Er is alleen sprake van  vrijval van de door de werknemers opgenomen uren. Er heeft 
echter in 2018 toch een dotatie plaats gevonden op de voorziening spaarverlof i.v.m. een bijstelling 
van de voorziening. 
 
Ambtsjubilea 
Er is een voorziening gevormd voor de jubilea uitkering. Deze voorziening is gevormd op basis van 
het model dat hiervoor beschikbaar is van de PO-Raad. De verdisconteringsvoet die is gehanteerd 
bedraagt 0%.  
 
Voorziening Langdurig zieken 
De voorziening voor langdurig zieken is gevormd in 2016 t.l.v. het resultaat 2016. In 2017 heeft er 
een vrijval plaats gevonden i.v.m. een zieke medewerker die uit dienst is gegaan en er heeft een 
dotatie plaats gevonden op basis van de actuele status van het verzuim van de Sophia Stichting.  
 
Voorziening duurzame inzetbaarheid 
In 2017 heeft een uitvraag plaatsgevonden bij de scholen over de uren die gespaard zijn i.v.m. 
duurzame inzetbaarheid. Op basis van daadwerkelijk gereserveerde uren is een voorziening 
gevormd. 
 
Onderhoudsvoorziening 
In oktober 2015 is er een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In 2017 heeft een evaluatie 
plaatsgevonden. Dit is de basis voor de stand van de voorziening per 31 december 2017.   
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Kortlopende schulden  
 
  

31-12-2017  31-12-2016 
 €  € 
    

Crediteuren 523.017  469.354 

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

1.093.408  1.010.266 

Schulden terzake van pensioenen 226.755  376.854 
 1.843.181  1.856.474 
    

Overige kortlopende schulden    

Reservering accountantskosten 35.000  45.000 

Nog te betalen bedragen 272.880  386.447 
 307.880  431.447 

Overlopende passiva    

Nog te besteden bedragen 113.513  95.636 

Vooruitontvangen bedragen 202.227  217.184 

Vakantieuitkering 762.680  765.725 

Nog te besteden subsidies en 
sponsorbedragen 

37.735  144.138 

    

 1.116.155  1.222.683 
    

Totaal kortlopende schulden 3.267.216  3.510.604 

  
 
 
In totaliteit zijn de schulden iets lager in 2017 t.o.v. 2016. 
De schulden inzake de pensioenpremie zijn lager t.o.v. van het jaar 2016. Per 31 december 2016 
bedroeg het saldo 376K uit de premieafdracht over de maanden  november en december. Per 31 
december 2017 betreft dit enkel de maand december. De premie die afgedragen moet worden is 
hoger, maar dit komt door een toename van het aantal medewerkers door de fusie tussen Het 
Landtgoed en De Waaier.  
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Model G verantwoording subsidies 
 
 

     

Omschrijving 
Bedrag  Toewijzing 

kenmerk 
Toewijzing 
datum 

Prestatie 
afgerond? 

Lerarenbeurs S. van Rijn € 2.821 852533-1 20-9-2017 Ja 

Lerarenbeurs A. van der Bent € 5.038 852478-1 20-9-2017 Ja 

Lerarenbeurs F. Bosma € 5.038 829153-2 20-9-2017 Ja 

Lerarenbeurs Y. vd Slot € 5.038 852458-1 20-9-2017 Ja 

Lerarenbeurs J. Heemskerk € 5.038 852597-1 20-9-2017 Ja 

Lerarenbeurs M.E. Randsdorp  € 5.038 852729-1 20-9-2017 Ja 

     
G1B Subsidie zonder verrekeningsclausule, 
uitgebreid gespecificeerd (optioneel) Bedragen: 
x 1 

 

   

     
Niet van toepassing      
     
G2A Subsidie met verrekeningsclausule 
aflopend per ultimo verslagjaar Bedragen: x 1 

 

   

     
Niet van toepassing      
     
     
G2B Subsidie met verrekeningsclausule 
doorlopend tot in volgend verslagjaar 
Bedragen: x 1 

 

   

     
Niet van toepassing      
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12.5 Niet uit de balans blijkende verplichtingen  

 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN  
 
Aloysius Stichting: 
Het huurcontract is in 2017 verlengd met 5 jaar tot 01-09-2023. De verplichting bedraagt circa € 42.970 per 
jaar.  
 
Gemeente Teylingen 
De overeenkomst met de Gemeente Teylingen is verlengd met 5 jaar tot 01-01-2022 voor een bedrag van 
circa € 4.500 per jaar. Het betreft ruimte BSO in de Overplaats. 
 
De stichting is vanaf het jaar 2015 een meerjarige verplichting aangegaan met de Gemeente Teylingen voor 
een bedrag van € 13.883 per jaar. Deze verplichting loopt tot 2044 en betreft ruimte BSO in basisschool 
Andreas. 
 
Gemeente Noordwijk 
De stichting is per 01-09-2012 een meerjarige verplichting aangegaan met de gemeente Noordwijk aangaande 
een bedrag van €10.483,- per jaar (prijspeil 2012). De verplichting is aangegaan gedurende de periode dat de 
gemeente op grond van artikel 36 van de ‘Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente 
Noordwijk’ toestemming verleent voor het verhuren van de aula in het schoolgebouw van de Bronckhorst aan 
het kinderdagverblijf.  
 
Ricoh 
De stichting is per 01-09-2016 een meerjarige verplichting aangegaan met Ricoh voor een bedrag van circa € 
100.000 per jaar. Deze verplichting loopt tot 1 augustus 2020 en betreft huur kopieer- en printapparatuur, 
inclusief serviceverlening met betrekking tot onderhoud en supplies. Met de mogelijkheid tot verlenging tot 1 
september 2021. Er zijn drie scholen die niet onder dit collectieve contract vallen. 
 
Heutink 
Voor zowel de hardware als de beheersdiensten van ICT (ad € 70.835 per jaar) zijn door de Sophia Stichting 
verplichtingen aangegaan met Heutink voor de hardware. Dit contract is afgesloten per 01-04-2016 voor de 
periode van 4 jaar met een optie tot verlenging met 12 maanden. De aanschaf van hardware vindt plaats op 
basis van prijsafspraken die zijn gemaakt bij de aanbesteding. Er is geen sprake van een minimaal aantal dat 
op jaarbasis afgenomen moet worden.  

 
Duurzame inzetbaarheid 
Met de medewerkers zijn geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet opgenomen duurzame 
inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld in artikel 8 van de cao. 
 
CSU 
De stichting is per 01-04-2011 een meerjarige verplichting aangegaan met CSU voor een bedrag van circa € 
134K per jaar. Deze verplichting loopt tot 01-04-2018 en betreft schoonmaakonderhoud. Het contract is 
beëindigd per 1 april 2018. 
 
Asito 
De stichting is per 01-04-2011 een meerjarige verplichting aangegaan met Asito voor een bedrag van circa € 
137K per jaar. Deze verplichting loopt tot 01-04-2018 en betreft schoonmaakonderhoud. Het contract is 
beëindigd per 1 april 2018. 
 
Victoria 
Per 1 april 2018 is er een nieuwe overeenkomst aangegaan voor de schoonmaak met een looptijd van 4 jaar.  
De overeenkomst eindigt van rechtswegen op 31 maart 2021.  De kosten op jaarbasis bedragen tussen de € 
700K - €750K. 
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Fortron 
De stichting is per 01-05-2011 een meerjarige verplichting aangegaan met Fortron voor een bedrag van circa 
€ 14K per jaar. Deze verplichting loopt tot 01-05-2018 en betreft glasbewassing. Contract wordt beëindigd in 
2017. 
 
 
 

12.6 Gebeurtenissen na balansdatum 

 
Per 1 januari 2018 zijn de Sophia Stichting en PCPO gefuseerd. Dit besluit is op 30 mei 2017 door de Sophia 
Stichting te Voorhout genomen.  
 
Het eigen vermogen van de Sophia Stichting na fusie bedroeg  (€ 6.797K), het eigen vermogen van de Sophia 
Stichting als zelfstandige stichting bedroeg op 1 januari 2018 (€ 7.350K) (stand 31 december 2017). Alle 
activa, passiva en activiteiten zijn van PCPO overgedragen aan Sophia Scholen en Sophia Scholen zet de 
organisatie voort.  
 
De consolidatie van de cijfers van beide stichtingen heeft geen effect op het resultaat van de Sophia Stichting. 
 
Voor een verdere toelichting op de geconsolideerde cijfers verwijzen wij naar de 
continuïteitsparagraaf(hoofdstuk 10) in het bestuursverslag. 
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12.7 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten over 2017  
 
 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 
 2017  2017  2016 

(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW €  €  €  
     

(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie 
van OCW 

27.452.095  26.468.419  26.738.706 

Overige subsidies OCW/EZ 1.152.785  1.016.167  734.868 

Ontvangen doorbetaling rijksbijdrage 
SWV 

838.862  702.911  669.470 

      

      

Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van 
OCW 

29.443.742  28.187.498  28.143.044 

      

Overige overheidsbijdragen      

      

Gemeentelijke bijdragen 287.821  260.130  265.101 

Overige overheidsbijdragen en -
subsidies 

10.399  12.480  47.001 

      

      

Totaal overige overheidsbijdragen 298.220  272.610  312.102 

      

Overige baten      

      

Ouderbijdragen 298.301  301.890  335.501 

Detachering 404.660  170.569  96.664 

Verhuuropbrengsten 382.677  248.128  240.568 

Sponsoring 52  1.500  - 

Overige 183.062  278.546  69.031 
      

      

Totaal overige baten 1.268.752  1.000.633  741.764 

 
 
De rijksbijdragen zijn hoger dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door hogere inkomsten voor personele 
bekostiging voor schooljaar 2016-2017 en 2017 – 2018 i.v.m. de compensatie van de hogere salariskosten, 
hogere groeibekostiging materieel en personeel en door extra bekostiging die is ontvangen voor de 
overname van de leerlingen van de Rembrandt naar de Klarinet. De opbrengsten voor de prestatiebox zijn 
per schooljaar 2017-2018 verhoogd en de bijdragen die via het samenwerkingsverband zijn ontvangen 
hoger. 
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In 2016 is er een aanvullende subsidie ontvangen. Hierdoor zijn de overige overheidsbijdragen in 2016 
hoger.  
De detacheringsopbrengsten en de verhuuropbrengsten zijn in 2017 aanzienlijk hoger dan in 2016. De 
detacheringsopbrengsten zijn hoger i.v.m. het delen van de kosten van het centraal bureau over de 
stichtingen PCPO en Sophia i.v.m. de samenwerking middels de personele unie. De verhuuropbrengsten zijn 
hoger, omdat er in het jaar 2017 een aantal afrekeningen met verhuurders heeft plaats gevonden over 
voorgaande jaren.  
 
 
Personeelslasten  
 

 
Realisatie  Begroting  Realisatie 

2017  2017  2016 

€  €  € 
      

Bruto lonen en salarissen 17.206.264  17.226.411  17.446.187 

Sociale lasten 3.060.706  3.110.531  3.071.182 

Pensioenlasten 2.353.367  2.107.057  2.000.533 

Lonen en salarissen 22.620.337  22.443.999  22.517.902 
      

Dotatie personele voorziening 207.892  19.177  -655 

Extern personeel 347.642  91.191  189.995 

Onderwijsbegeleiding 83.740  178.605  72.173 

Scholing 363.226  293.737  265.469 

Overige 364.686  270.010  387.786 

Totaal overige personele lasten 1.367.186  852.720  914.768 
      

Uitkeringen (-/-) -199.413  -17.720  -266.351 
      

Totale personele lasten 
                        

23.788.110  
                         

23.278.999  
                         

23.166.319  

 
 
De personeelskosten zijn in 2017 toegenomen t.o.v. het jaar 2016. Dit wordt veroorzaakt door een toename 
van het aantal medewerkers. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de overname van de 
medewerkers van Het Landtgoed.  
 
De sociale lasten zijn in 2017 nagenoeg gelijk gebleven. De pensioenlasten zijn gestegen t.o.v. van 2016. Dit 
wordt veroorzaakt door een stijging van de pensioenpremies. Deze stijging wordt gecompenseerd door 
hogere personele bekostiging. 
 
De dotatie personele voorziening is toegenomen door een dotatie op de jubileumvoorziening. Deze dotatie is 
verhoogd door aanpassing van het rentepercentage en door toename van het aantal FTE. Daarnaast heeft er 
een dotatie plaatsgevonden voor de voorziening langdurig zieken. 
De externe personeelslasten zijn toegenomen door extra inhuur externen voor ziektevervanging en het 
tijdelijk invullen van vacatures o.a. op het centraal bureau en van schooldirecteuren. 
Aantal FTE per 31-12-2017: 363,80 (aantal FTE per 31-12-2016: 348,4).
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Afschrijving 

 

Realisatie  Begroting  Realisatie 

2017  2017  2016 

€  €  € 
      

Gebouwen 38.933  45.062  42.032 

Inventaris en apparatuur 682.834  828.768  793.981 

Overige Materiële vaste activa 89.694  94.318  23.101 

Boekverlies 21.840  -  93.615 
      

      

Totaal Afschrijving 833.301  968.148  952.729 

 
 
De afschrijvingskosten zijn lager door afname van de investeringen. In 2015 is er 
een norm ingevoerd van 1% van de baten. Dit wordt geïnvesteerd op jaarbasis. 
Hierdoor neemt de waarde van de activa af en daarmee dalen de 
afschrijvingskosten. 
 
 
Huisvestingslasten 
 

 
Realisatie  Begroting  Realisatie 

2017  2017  2016 

€  €  € 
      

Huur 111.406  134.748  143.663 

Dotatie onderhoudsvoorziening 679.470  560.672  687.821 

Onderhoud 171.536  205.122  183.709 

Energie en Water 401.853  406.208  419.418 

Schoonmaakkosten 617.051  661.728  668.738 

Heffingen 27.118  50.468  44.814 

Totaal overige huisvestingskosten 272.665  179.035  206.268 
      

      

Totaal Huisvestingslasten 2.281.098  2.197.981  2.354.430 

 
 
De huisvestingslasten zijn in 2017 iets lager dan de kosten in 2016. De posten die 
afwijken betreffen de schoonmaakkosten en de overige huisvestingskosten. De 
schoonmaakkosten zijn lager i.v.m. vloerenonderhoud. Dit is deels doorgeschoven 
naar 2018 i.v.m. de aanbesteding van de schoonmaakdiensten. De overige 
huisvestingskosten zijn hoger door hogere lasten voor beveiliging en overige 
huisvestingslasten i.v.m. de afrekening van de Beheerstichting Brede School 
Nassaupark inzake de Willibrord in Lisse. 
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De begrote huisvestingslasten zijn lager dan de realisatie over het jaar 2017. Dit 
wordt veroorzaakt door de hierboven genoemde punten, de schoonmaaklasten die 
lager zijn en de overige huisvestingslasten die hoger zijn i.v.m. de afrekening van de 
Beheerstichting Brede School Nassaupark. Daarnaast is de dotatie voor de 
onderhoudsvoorziening hoger. Dit wordt veroorzaakt door een aanvullende dotatie 
voor de Montessorischool Noordwijk. 
 
 
Overige Instellingslasten  
 
 

 
Realisatie  Begroting  Realisatie 

2017  2017  2016 

€  €  € 
      

Administratie- en beheerslasten 326.502  616.148  409.803 

Inventaris, apparatuur en 
leermiddelen 

1.198.964  1.049.748  1.247.266 

Excursies /werkweek 76.306  249.314  87.400 

Contributies 46.441  45.561  72.447 

Testen en toetsen 30.625    26.427 

Medezeggenschapsraad 9.164  12.412  5.750 

Verzekeringen 21.199  26.123  23.359 

Bijdragen aan derden 1.263    4.953 

Overige lasten 443.673  354.375  304.673 
      

      

Totaal overige instellingslasten 
                           

2.154.137  
                            

2.353.681  
                            

2.182.078  

 
De overige instellingslasten zijn in 2017 nagenoeg gelijk aan 2016. De kleine daling 
wordt veroorzaakt door extra kosten in 2016 door de voorbereidingen op de fusie 
tussen de Sophia Stichting en PCPO, vermeld onder de administratie- en 
beheerslasten. 
 
De overige instellingslasten zijn  t.o.v. de begroting lager. Dit wordt veroorzaakt door 
de doorbelasting van kosten aan PCPO i.v.m. de samenwerking middels de personele 
unie.  
 
Accountantskosten 
Onder de overige instellingslasten zijn de accountantskosten opgenomen € 44K. 
Alle hierboven opgesomde werkzaamheden zijn verricht door hetzelfde accountantskantoor in 
het huidig en/of vorig boekjaar. 
 
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting zijn 
uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 
Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). De kosten voor de controle zijn inclusief 
bekostiging en omzetbelasting. 
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Financiële baten en lasten  
 
 
 

 
Realisatie  Begroting  Realisatie 

2017  2017  2016 

€  €  € 
      

Rentebaten 120  2.610  2.091 

Rentelasten -7.344  -6.696  -6.715 
      

 -7.224  -4.086  -4.623 
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12.8 Overige gegevens  

 
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), kortweg: 
Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden. Het doel van deze wet is het tegengaan 
van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de 
WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een 
publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Door het Ministerie van OCW is binnen het kader van 
de WNT de ‘Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren’ vastgesteld. Volgens de weging van 
de complexiteit van de instelling in deze regeling is Sophia Stichting ingedeeld in klasse D. Voor 2016 
geldt de regeling die op 10 november 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Sophia Stichting was  € 141.000. Dit geldt naar rato van de duur 
en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met 
ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor 
de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 
 
Het bezoldigingsmaximum voor leden en voorzitter Raad van Toezicht bedraagt 10% respectievelijk 15% 
van het voor de PO sector geldende bezoldigingsmaximum.  
 
Het WNT-maximum voor ontslagvergoedingen voor 2017 bedraagt een jaarsalaris met een maximum 
van  €75K. 
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Bezoldiging topfunctionarissen 
Leidinggevende topfunctionarissen 
 
         

   
Dienstbetrekking Ja Ja Ja 

Aanhef Mevrouw De heer De heer 

Voorletters S.J. R.W.J. P. 

Tussenvoegsel   de   

Achternaam Spierenburg-Kouw Groot  Bongaerts  

   
         

   
Functie(s) 

Lid college van 
bestuur 

Lid college van 
bestuur 

Lid college van 
bestuur 

Aanvang functie in verslagjaar 01-01 01-05   

Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12   

Taakomvang (fte) 1,000 1,000   

Gewezen topfunctionaris Nee Nee Ja  

   
         

   
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding                      107.046                         69.104                                  -  

Beloningen betaalbaar op termijn                        16.325                         10.910                                  -  

Subtotaal bezoldiging                      123.371                         80.014                                  -  

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging                                 -                                  -                                  -  

Totale bezoldiging                      123.371                         80.014                                  -  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                      141.000                         94.644                                  -  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

nvt nvt nvt  

   
         

   
Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01   01-01 

Afloop functie vorig verslagjaar 31-12   01-04 

taak omvang vorig verslagjaar (fte) 1,000   1,000 

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding in vorig 
verslagjaar 

                       99.470                                  -                         27.957  

Beloningen betaalbaar op termijn in vorig verslagjaar                        13.246                                  -                           3.149  

Totale bezoldiging in vorig verslagjaar                      112.716                                  -                         31.106   

   
         

   
Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 

                                -                                  -                                  -  

Onverschuldigd deel uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 

      

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband                                 -                                  -                                  -  

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, betaald 
in verslagjaar 

                                -                                  -                                  -  

Individueel toepasselijk maximum uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband 

                                -                                  -                                  -  

(Voorgaande) functies     Bestuurder 

Jaar einde dienstverband     2016 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

nvt nvt nvt 

 
S.J. Spierenburg is vanaf januari t/m mei 2017 volledig werkzaam geweest voor de Sophia Stichting. De 
heer R.W.J. de Groot is vanaf 1 mei 2017 werkzaam voor de Sophia Stichting. Vanaf juni 2017 zijn beide 
bestuurders deels gedetacheerd en doorbelast aan PCPO voor 20% van de werktijdfactor. In de WNT 
verantwoording van Sophia Stichting zijn beide bestuursleden opgenomen voor de volledige 
dienstbetrekking.   
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Toezichthouder                 
        

Dienstbetrekking Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee  
Aanhef De heer Mevrouw De heer De heer Mevrouw Mevrouw Mevrouw  
Voorletters S. C.E.P.M. W.J. R.W. J.D.G. I.J. L.A.M.  
Tussenvoegsel   den     van van    
Achternaam 

Miedema 
Houting-
Stevens Egtberts Jongenotter Heeswijk 

Waard-
Meuldijk 

Wesseling-
Belt   

       
Functievervulling in 2017                 

        
Functiecategorie Lid Lid Voorzitter Lid Lid Lid Lid  
Aanvang functie in verslagjaar 01-01 14-03 01-01 01-01 01-01 01-01 01-01  
Afloop functie in verslagjaar 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12   

       
Bezoldiging 2017                 

        
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 0 0 8.250 6.250 0 6.250 6.250  
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0 0 0  
Subtotaal bezoldiging 

          -               -          8.250           6.250             -    
      

6.250          6.250   
Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging           -               -                -                   -               -               -                  -     
Totale bezoldiging 0  0  8.250  6.250  0  6.250  6.250   
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 0 0 21.150 14.100 14.100 14.100 14.100  
Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

                
       

Gegevens 2016                 
        

Aanvang functie vorig verslagjaar 01-01 01-01 30-08 01-01 01-01 01-01 01-01  
Afloop functie vorig verslagjaar 31-12 31-05 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen in 
vorig verslagjaar 

0            0        2.750           7.259  
      

9.416  
      

7.259          7.259   
Beloningen betaalbaar op termijn in vorig 
verslagjaar               

 

Totale bezoldiging in vorig verslagjaar 
    0       0        2.750           7.259  

      
9.416  

      
7.259          7.259    

       
Uitkering wegens beëindiging dienstverband 2017               

        
Overeengekomen uitkering wegens beëindiging 
dienstverband 

               
Onverschuldigd betaald deel uitkering wegens 
beëindiging dienstverband 

               
Totaal uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 

0 0 0 0 0 0 0  
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband, 
betaald in verslagjaar 

               
Individueel toepasselijk maximum uitkering wegens 
beëindiging dienstverband 

               
(Voorgaande) functies                
Jaar einde dienstverband                
Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

                
       

Niet-topfunctionarissen boven de norm       
       

Niet van toepassing, er zijn geen niet-topfunctionarissen boven de norm.     
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 
College van Bestuur: 
 
S.J.  Spierenburg - Kouw 
 
 
 
R.W.J. de Groot  
 
 
 
Raad van Toezicht: 
W.J. Egtberts Voorzitter  
 
 
 
C.E.P.M. den Houting - Stevens Vice Voorzitter 
 
 
 
J.D.G. van Heeswijk-Vergouwen  
 
 
 
R.W. Jongenotter  
 
 
 
S. Miedema 
 
 
 
I.J. van Waard-Meuldijk  
 
 
 
L.A.M. Wesseling-Belt  
 
 
 
 
 
 
Datum vaststelling jaarrekening: 
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12.9 Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
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Gegevens over de rechtspersoon 
Algemene gegevens 
Bestuursnummer 40967 
Naam instelling  Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek  
KVK nummer  28076656 
Postadres  Postbus 98 
Postcode  2215 ZH 
Plaats   Voorhout 
Telefoon  0252-434020 
E-mailadres  bureau@sophiascholen.nl 
Contactpersoon S. Spierenburg – Kouw  en R.J.G. de Groot  
E-mailadres  sspierenburg@sophiascholen.nl ; rdegroot@sophiascholen.nl  
 

Kostenplaats Brinnummers School Plaats 1-10-2017 

4096710 05CD Horizon Katwijk 248 

4096711 05CM Beekbrug Sassenheim 53 

4096712 05DA Schapendel Noordwijk 155 

4096713 05ID Montessori Noordwijk 144 

4096714 05JX Buitenplaats Warmond 273 

4096715 06GB Jozefschool Hillegom 182 

4096716 07SG Bronckhorst Noordwijk 377 

4096717 08KD Giraf Hillegom 389 

4096718 08YP Klarinet Lisse 388 

4096719 09JZ Johannes Hillegom 422 

4096720 09WE Joseph Lisse 308 

4096721 10FF Leerwinkel Hillegom 134 

4096722 10OY Willibrord Lisse 225 

4096723 10PW Overplaats Sassenheim 219 

4096724 11ER Springplank Sassenheim 253 

4096725 11QW Kinderburg Sassenheim 249 

4096726 16YF Egelantier De Zilk 158 

4096727 16YX Prinsenhof Noordwijkerhout 454 

4096728 16ZO 
Victor incl 
taalklassen Noordwijkerhout 

384 

4096730 21QV Startbaan Sassenheim 170 

4096731 07HL Andreas Voorhout 252 

4096732 04IQ Antonius Voorhout 133 

4096733 22LN Emmäus Voorhout 172 

  

Totaal Sophia 
Scholen  5.742 
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