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Voorwoord

Bij Sophia Scholen 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 2018 en 
kijken we vooruit. Dit geeft u een beeld van de ontwikkelingen binnen Sophia Scholen.

Op 30 mei 2017 is het besluit genomen tot een fusie tussen Sophia Stichting en PCPO per 1 januari 2018.  
De fusie biedt een nieuw perspectief. Deze fusie heeft impact voor beide organisaties. Voor PCPO betekende dit 
dat aanbod van Protestant Christelijk onderwijs in de regio behouden blijft. Voor de Sophia Stichting betekende  
dit meer variatie in het aanbod. Inhoudelijk biedt de samenwerking kansen op versterking van de kwaliteit van  
het onderwijs. Bij PCPO waren de baten en lasten stevig uit balans, waardoor er aanzienlijk meer geld werd  
uitgegeven dan er binnenkwam, mede door de grote hoeveelheid kleine scholen. In vervolg op de fusie is in  
2018 een begin gemaakt met samenvoegen van kleine locaties, om zo langdurig en duurzaam PC onderwijs  
veilig te stellen.  In 2017 hebben alle voorbereidingen plaatsgevonden om de fusie per 1 januari 2018 te realiseren.  
Beide stichtingen zijn verder gegaan onder de naam Sophia Scholen.  
 
In 2018 is een koersplan opgesteld, waar in grote lijnen de strategische doelen worden vastgesteld voor de  
komende vier jaar en dat richting geeft aan de visie en ambities van Sophia Scholen. Met een positief gevoel  
blikken we vooruit naar de komende jaren. Het koersplan is het uitgangspunt geweest voor de meerjaren- 
begroting 2019-2023.

Met de positieve, stabiele financiële positie van Sophia Scholen is het in 2018 mogelijk geweest om extra  
financiële middelen in te zetten voor innovatie en ICT. Daarnaast hebben alle scholen plannen gemaakt voor  
de besteding van de werkdrukmiddelen die vanaf 1 augustus 2018 zijn toegekend.

Onder de Stichting Sophia Scholen vallen 29 scholen. Per 1 augustus 2018 is de Beekbrug opgeheven.  

Sophia sluit het jaar 2018 af met een positief exploitatieresultaat van € 3.386K en een eigen vermogen van  
€ 10.191K per 31 december 2018. 

In dit jaarverslag vindt u onze verantwoording door middel van het bestuursverslag 2018 en de jaarrekening 2018. 
Het bestuursverslag bevat de verantwoording van het bestuur over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.  
De jaarrekening bevat de balans per 31 december 2018 en de exploitatierekening 2018. 

Het jaarverslag is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 18 juni 2019.

Floris Dekker
College van Bestuur

Adresgegevens Centraal Bureau: Leidsevaart 2, 2215 RE Voorhout 
    Postbus 98, 2215 ZH Voorhout 
    0252-250900 
    bureau@sophiascholen.nl
    www.sophiascholen.nl

mailto:bureau@sophiascholen.nl
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Bestuursverslag

De organisatie
Sophia Scholen is een stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder Basisonderwijs  
in de Duin- en Bollenstreek. In het koersplan dat in 2018 is samengesteld geeft Sophia Scholen aan dat zij  een  
innoverende, op kwalitatieve groei gerichte en ondernemende organisatie wil worden. Waarbij wij het onderwijs  
op schoolniveau faciliteren. 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. 

Per 1 januari 2018 heeft een fusie plaatsgevonden tussen de Sophia Stichting en PCPO. Zo’n zevenduizend 
kinderen bezoeken nu dagelijks de 29 Sophiascholen. Sophia Scholen is dan ook een belangrijke maat- 
schappelijke organisatie in de regio, draagt bij door een goed onderwijsaanbod, goed werkgeverschap en  
zoekt de verbinding met andere maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Ook als werkgever levert 
Sophia Scholen een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid in de Duin- en Bollenstreek. Er zijn ongeveer 
700 medewerkers werkzaam bij Sophia Scholen.

Missie, visie en kernwaarden
Het koersplan 2018-2022 van Sophia Scholen is ontstaan door de inbreng van alle betrokken geledingen,
 waarmee het eigenaarschap van dit plan goed verankerd is in onze organisatie. Directies, leerkrachten en ouders  
vertegenwoordigd door de (G)MR, het centraal bureau, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben 
op verschillende momenten hun inbreng gehad in de uitwerking ervan. 

Missie: Van Groei naar Bloei
Sophia Scholen biedt op basisscholen uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de individuele 
mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in de regio. In een veilige omgeving voelen kinderen en 
volwassenen zich gewaardeerd en krijgen ze optimale kansen om zich te ontplooien.

De ambities zijn:
• Kwalitatief goed onderwijs met een duurzaam karakter op alle scholen.
• Een verscheidenheid aan scholen die onderscheidend zijn door een divers aanbod.
• Verbinding met al onze partners.
• Een betrouwbare, professionele en veilige organisatie.

Visie
• Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving.
• Wij bieden onze individuele leerlingen passend en opbrengstgericht onderwijs.
• Wij bieden een veilige leeromgeving, die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en  
   kinderen tot hun recht laat komen.
• Wij bieden onderwijs dat is afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
• Wij zien ouders als partners, luisteren goed naar hen en verschaffen heldere feedback over de  
   ontwikkelingen van leerlingen.
• Wij bieden in de dorpen een divers onderwijsaanbod en bieden ontplooiingsmogelijkheden aan scholen die  
   onderscheidend willen zijn.
• Wij bereiden onze medewerkers voor op hun toekomst binnen de stichting en bieden hen opleidings- en 
   ontplooiingsmogelijkheden die aansluiten bij ieders talenten en leerbehoeften.
• Wij faciliteren dit alles vanuit een professioneel en dienstverlenend bureau.
• Wij gaan hierbij uit van onze kernwaarden, zij zijn ons ethisch kompas.

1.1

1.2
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De kernwaarden
• Verbinding
• Vertrouwen
• Eigenaarschap
• Duurzaamheid
• Verwondering

Leerlingenaantallen
Onder de Stichting Sophia Scholen gevestigd te Voorhout- bestuursnummer bevoegd gezag 40967- vallen in 
2018 de onderstaande scholen met daarbij behorende leerlingenaantallen per 1 oktober 2018:

Brin  School  Plaats  Totaal 01-10-2018  Totaal 01-10-2017 
05CD Horizon Katwijk 237 -11 248
05CM Beekbrug  Sassenheim 0 -53 53 
05DA Schapendel Noordwijk 147 -8 155
05ID Montessori Noordwijk  165 21 144 
05JX Buitenplaats Warmond 280 7 273 
06GB/10FF  Jozefschool / Leerwinkel Hillegom 302 -14 316
07SG Bronckhorst Noordwijk 371 -6 377 
08KD Giraf Hillegom 399 10 389 
08YP Klarinet Lisse 394 6 388 
09JZ Johannes Hillegom 422 - 422 
09WE Joseph Lisse 303 -5 308
10OY Willibrord Lisse 231 6 225
10PW Overplaats Sassenheim  251 32 219
11ER Springplank Sassenheim  240 -13 253 
11QW Kinderburg Sassenheim 254 5 249 
16YF Egelantier De Zilk 158 - 158
16YX Prinsenhof Noordwijkerhout 464 10 454
16ZO Victor Noordwijkerhout 402 18 384
21QV Startbaan Sassenheim  179 9 170 
07HL Andreas Voorhout 249 -3 252
04IQ Antonius Voorhout 131 -2 133
22LN Emmaus Voorhout 186  14 172 
03HD De Lisbloem Lisse 168 -12 180
07KJ De Fontein Hillegom 220 -2 222
10EO De Rank Sassenheim 129 -15 144
10JX Zeehonk Noordwijk  178 -10 188 
10ZU Wakersduin Noordwijk 149 -9 158
15BI Hoffenne Noordwijk 145 -12 157
22LM De Regenboog Voorhout 235 -7 242 

Totaal Sophia Scholen:  6.989 -44 7.033

1.3

6.400

6.600

6.800

7.000

7.200

7.400

7.600

7.800

8.000

8.200

8.400

2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 2018 

Aantal leerlingen

Prognose 
2019



8

Organogram1.4
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Verbonden partijen 
Aan Sophia Scholen zijn de volgende organisaties verbonden:

• Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Het samenwerkingsverband bestaat 
   uit  elf schoolbesturen, in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen.   
   Het bestuur van samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek  bestaat uit 11 leden. 

Voor een drietal scholen is voor de huisvesting sprake van gezamenlijk beheer van gebouwen en is er deelname  
in een VVE:

• VVE Boechorst voor de Montessorischool in Noordwijk.
• Beheerstichting Brede School Nassaupark voor de Willibrordschool in Lisse.
• VVE Clustergebouw voor de Antonius en de Regenboog.

Governance
De dagelijkse leiding van en verantwoordelijkheid voor de scholen van Stichting Sophia Scholen lagen in 2018  
bij twee bestuurders (S. Spierenburg en R.W.J. de Groot). Daarbij lag het accent voor mevrouw Spierenburg op  
de bedrijfsvoering en voor de heer De Groot op onderwijskwaliteit en identiteit. De scholen waren verdeeld over 
beide bestuurders. Er was sprake van een zogenoemd collegiaal bestuur met een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid voor de gehele organisatie. In overleg met bestuur, mensen in de organisatie  (College van Bestuur, 
medewerkers Centraal Bureau, schooldirecteuren, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en Raad van 
Toezicht) is gewerkt aan de bestuurlijke opgave voor de toekomst van Sophia Scholen. Hiervoor is een onderzoek 
uitgevoerd. Mede op basis van dit onderzoek heeft de Raad van Toezicht moeten besluiten om in december
 afscheid te gaan nemen van beide bestuurders.

Code goed bestuur
Sophia Scholen 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, het strategisch meerjarenbeleid en de uitwerking hiervan in de jaarplannen goed, ziet 
toe op de uitvoering en staat gevraagd en ongevraagd het CvB bij met advies. Het CvB legt verantwoording af  
aan 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
De RvT en het CvB hechten groot belang aan het creëren van draagvlak onder de schooldirecties en de Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR). Normaliter vindt twee keer per jaar een gezamenlijke vergadering 
tussen de GMR en RvT plaats. 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. 

1.5

1.6
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Verslag van Raad van Toezicht

De RvT
In 2018 is de RvT 9 maal in vergadering bij elkaar gekomen: 20 februari, 24 april, 5 juni, 11 september (intern be-
raad), 18 september, 6 november, 4, 11 en 19 december ( intern beraad).

Per 1 januari 2018 is de fusie tussen PCPO en Sophia Stichting formeel gerealiseerd en Sophia Scholen van start 
gegaan, onder een goed gesternte van financiële stabiliteit en continuïteit. Daarmee ontstond voor de RvT de 
gekoesterde wens om zich opnieuw met volle aandacht te richten op het toezichthouden van de ontwikkeling van 
de onderwijskwaliteit. Daartoe zijn in 2018 belangrijke stappen gezet, zoals de goedkeuring van het Koersplan, 
het strategische meerjarenplan voor goed onderwijs van Sophia Scholen. Er hebben zich in 2018 geen wijzigingen 
in de samenstelling van de RvT voorgedaan. De RvT bestaat uit 7 leden.

Commissies
Binnen de RvT zijn er drie commissies die dienen ter ondersteuning van de toezichthoudende-, de beleids-/ 
besluitvormende en de werkgeversrol van de RvT. De volledige verdeling van de portefeuilles is opgenomen in 
het aftreedrooster leden RvT Sophia Scholen.

Verslag van de auditcommissie
Alle commissievergaderingen hebben met het CvB en de controller(s) plaatsgevonden. De commissie heeft  
haar aandacht gericht op de (gevolgen van de) effectuering van de fusie. De bemensing met drie leden RvT en  
het voltallige CvB geeft aan dat daar belangrijk voorwerk is verricht naar de informatiepositie van de RvT en de 
mogelijkheid de voltallige RvT van adequaat advies te voorzien. 

Verslag van remuneratiecommissie t.a.v. positionering en bezoldiging
In de nieuwe bestuurlijke samenstelling per 1 mei 2017 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. Begin 2018 werd één van beide leden CvB ziek, waarmee gedurende het jaar  
een beperkte inzet mogelijk was. Het CvB heeft in afstemming met de RvT daar actief op geanticipeerd.

Samenvattend oordeel toezichthoudend orgaan
De RvT heeft nauwlettend de procesgang rond de effectuering van de fusie gevolgd. Zij heeft zich zowel via  
de auditcommissie als via de RvT-vergaderingen goed geïnformeerd gevoeld. 

De RvT heeft in 2018 extra aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen van de onderwijskwaliteit en de daarmee 
samenhangende identiteit (de brede identiteit). Om kennis te nemen van de onderwijspraktijk is de RvT gestart 
met het bezoeken van meerdere scholen. Steeds twee leden, in wisselende combinaties, bezoeken één school 
onder onderwijstijd waarbij zij zich door de directeur en in een uitgebreide rondleiding laten informeren over  
de opgaves van de afzonderlijke scholen. Per lid worden per schoolseizoen drie scholen bezocht.  
Zowel de school als de RvT is positief over deze manier van kijken in de school. De RvT voelt zich versterkt in  
relatie tot haar verantwoordelijkheid voor toezicht op de brede identiteit.

In september 2018 is de RvT door het CvB geïnformeerd over de belemmeringen in de samenwerking binnen het 
CvB. Zij heeft aansluitend (in de vergadering van 11 september) besloten tot de inzet van een mediation traject.  

2.1

2.2

2.3
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Eind november is de RvT door het CvB geïnformeerd over de uitkomst: ‘beide CvB leden kunnen niet samen  
verder in het College van Bestuur’. De RvT heeft aansluitend het College van Bestuur, de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad, de directeuren en de medewerkers van het centraal bureau gesproken en geïnformeerd 
over de te volgen aanpak en stappen.

De RvT heeft op 4 december een intern beraad gehouden en een onderzoek door een extern bureau ingezet met 
als vraagstelling te adviseren over welke kwaliteiten vereist zijn binnen het College van Bestuur in relatie tot wat 
nodig is, gelet op de bestuurlijke opgave die er ligt; welke kwaliteiten en persoonlijkheden zijn hiervoor nodig om 
vanuit een werkbare complementariteit tot een optimaal samengesteld CvB te komen.

Op 19 december is de uitkomst van het onderzoek in een intern beraad van de RvT besproken en besloten af-
scheid te gaan nemen van beide bestuurders en een interim-bestuurder te werven ter overbrugging naar het 
werven van een nieuw CvB. De RvT heeft daarbij geconstateerd dat er inhoudelijk een stevige basis ligt om de 
toekomst van Sophia Scholen met vertrouwen tegemoet te zien en daarvoor het CvB erkentelijk te zijn voor  
wat zij daarin voor Sophia Scholen heeft betekend. Aansluitend zijn op de laatste schooldag van het kalenderjaar 
leerkrachten en ouders geïnformeerd.

In haar (interne) RvT-vergadering van 7 januari 2019 heeft de RvT de heer F.J.H.  Dekker als interim-bestuurder 
aangesteld. Hij is op 14 januari 2019 gestart. Steeds is de bestuurlijke continuïteit geborgd geweest. Aansluitend 
zijn alle interne en externe stakeholders geïnformeerd.

Zelfevaluatie toezichthoudend orgaan
De interne evaluatie heeft in 2018 niet op de voorziene manier plaatsgevonden op basis van de ad hoc ontwikke-
lingen in de top van de organisatie. In het licht daarvan heeft de RvT intensief gesproken over zowel de personele 
en inhoudelijke ontwikkelingen en over de vervolgstappen die ter zake nodig zijn met het oog op de kortere en 
de langere termijn om een en ander in goede banen te leiden. Om die reden is de RvT vier keer in intern beraad 
bijeengeweest.

Gedurende het jaar heeft de RvT intensief gewerkt aan een toezichtskader en een beoordelingskader. Het toe-
zichtskader had tot doel helderheid aan zowel RvT als CvB te verschaffen over waar de accenten en prioriteiten 
in het toezichthouden op goed onderwijs liggen. De bedoeling was dit in het najaar van 2018 te verrijken met het 
dan goedgekeurde (meerjaren) Koersplan en ter bespreking voor te leggen aan het CvB. De actualiteit in het CvB 
heeft dat ingehaald. We hebben als RvT de noodzaak gezien en onderkend om onze rol in dit proces kritisch te 
beschouwen. Daartoe is een interne evaluatie gepland direct aansluitend aan de ontstane situatie in januari 2019, 
onder externe begeleiding. In die bijeenkomst heeft de RvT haar kracht en leerpunten gedeeld en afspraken ge-
maakt hoe daar naar de toekomst toe op te anticiperen.

2.4
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Aftredings-/benoemingsschema leden RvT Sophia Scholen
De leden van de Raad van Toezicht zijn voor de periode van 4 jaar benoemd met de mogelijkheid om de zittings-
periode eenmaal voor een periode van 4 jaar te verlengen.

2.5

Naam Functie Datum  
aantreden

Einde 1e  
termijn Einddatum

S. Miedema Lid Raad van Toezicht
(Lid commissie Onderwijs- 
kwaliteit en Identiteit)

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

J.D.G. van Heeswijk-Vergouwen Lid Raad van Toezicht 
(Lid commissie Onderwijs- 
kwaliteit en Identiteit) 

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

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

20-04-2015 20-04-2019 01-08-2019

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

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

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

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

C.E.P.M. den Houting-Stevens Lid Raad van Toezicht 
(vice voorzitter tot  
5 december 2018) 
(Lid auditcommissie)

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

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

30-08-2016 30-08-2020 30-08-2020
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Klachten verslag jaar

Klachten
Veel bezwaren of klachten werden op de scholen 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.
Toch is er ook een aantal klachten binnengekomen, behandeld en tot wederzijdse tevredenheid afgehandeld:

Vertrouwenspersonen en klachtencommissie
Sophia Scholen 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 arbeids-
verhoudingen 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. 

Sophia Scholen 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. 

Externe beroepszaken 
Algemeen:  Er zijn in 2018 geen beroepszaken geweest. 
Personeel:  Vanuit het personeel zijn er geen klachten ingediend. 
Leerlingen/ouders:  Vanuit de ouders zijn er geen klachten ingediend bij de GCBO (Geschillencommissies  
 Bijzonder Onderwijs).  
 
Vergelijking voorgaande jaren 
• 2017: 2 klachten Deze klachten hadden betrekking op communicatie en beleid. Beide klachten werden door  
 de GBCO niet ontvankelijk verklaard
• 2016: 2 klachten 1 klacht jegens bejegening, is onderling opgelost, andere klacht betrof pestgedrag
• 2015: 7 klachten Hiervan waren 3 klachten van ouders over pestgedrag, professioneel handelen en de  
 financiën van de stichting. De andere 4 klachten waren vanuit het personeel ingediend en  
 hadden betrekking op spanningen in arbeidsverhoudingen 

3.1

Onderwerp van de klacht(en) Door: Leerlingen/
ouders

Door: Personeel Totaal

Klimaat en veiligheid 3 0 3

Huisvesting 1 0 1

Begeleiding leerling(en) 3 0 3

Kwaliteit van het onderwijs 1 0 1

Personeel 3 0 3

Totaal 11 0 11
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Onderwijs en Kwaliteit

Inleiding
De afdeling onderwijs en kwaliteit houdt zich in de breedste zin van het woord bezig met onderwijs en kwaliteit.  
In 2018 heeft de focus vooral gelegen op het verder vormgeven van een kwaliteitszorgsysteem. Het doel is om 
vanuit een systematische en cyclische aanpak het kwaliteitskader, met aandacht voor de resultaten, het onder-
wijsproces, het schoolklimaat, de veiligheid en de kwaliteitszorg, vanuit een hoge ambitie verder vorm te geven. 
Dit wordt gedaan vanuit een bovenschoolse systematiek die is afgestemd op het nieuwe Koersplan 2018-2022  
en biedt tegelijkertijd ondersteuning op schoolniveau, bij vraagstukken in ditzelfde kader.  Eén van de ambities  
die in het koersplan beschreven is, is kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen met een stabiele opbrengst 
op alle scholen.                                            

Schoolbezoeken 
Ter voorbereiding op het nieuwe inspectiekader zijn in 2018 schoolbezoeken afgelegd door de Bestuurder die  
belast is met de portefeuille Onderwijs en Adviseur Onderwijs en Kwaliteit. De scholen zijn op grond van een  
aantal kenmerken verdeeld in groepen. Prioritering is aangebracht op basis van ingeschatte risico’s in het kader 
van de opbrengsten. Na afloop is passende zorg  en aandacht gegeven waar nodig. Na de eindtoets 2018 is een 
nieuwe verdeling gemaakt en is deze gesprekkencyclus opnieuw gestart.

Basisarrangement en goede resultaten
Eind 2018 zijn alle Sophiascholen in het bezit van een basisarrangement. Voor één school heeft dit jaar, met  
positief resultaat, een hersteltraject plaatsgevonden; dit betrof de Jozefschool in Hillegom.

Eindtoets groep 8  
In het afgelopen jaar is stevig geïnvesteerd om vanuit de analyses verbeterplannen te maken en te zorgen voor 
een goed beredeneerd aanbod. Ten opzichte van de uitslag eindtoets 2017 is een sterke verbetering zichtbaar. 
Zoals genoemd zijn er binnen de stichting in het schooljaar 2018-2019 geen zwakke scholen.  
Wel zijn er scholen die extra zorg en aandacht nodig hebben i.v.m. de resultaten van de eindtoets 2018. De focus 
ligt hier onder andere op het didactisch handelen. 

De gemiddelde score (op stichtingsniveau) van de Centrale Eindtoets van Cito (afgenomen door 23 scholen) en 
Iep (afgenomen door 6 scholen) lagen in 2018 boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde score van AMN 
(1 school) lag onder het landelijk gemiddelde. Door het leerlinggewicht van deze school is er wel sprake van een 
voldoende eindscore.

Resultaten eindtoets op stichtingsniveau:

4.1

 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 

4.3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cito 535,7 535,8 535,6 535,9 535,7 535,5 535,7 535,8 536

Cito LG: - - - - 534,9       535,3 534,9 535,6 535,6

Iep: - - - - - - - 85,4 81,1 

Iep LG: - - - - - - - 80,6 81,0

AMN: - - - - - - - - 399,95

AMN LG: - - - - - - - - 400,08

Aantal scholen dat heeft deelgenomen aan de toets
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De afdeling Onderwijs en Kwaliteit heeft analyses uitgevoerd. Hieruit is duidelijk geworden dat het beeld van 
Sophia Scholen overeenkomt met het landelijke beeld: in Nederland is het onderwijs redelijk goed op orde voor 
leerlingen die uitstromen naar het praktijkonderwijs, VMBO basis of kader. Voor leerlingen met een uitstroom- 
profiel VMBO theoretische leerweg, HAVO of VWO kan het onderwijs nog beter aansluiten.  
Met name op het domein rekenen halen te weinig leerlingen van Sophia Scholen de streefdoelen. In zowel het 
IB-netwerk als het directeuren-overleg is deze analyse gepresenteerd. Vanwege de interesse die beide groepen 
toonden is een passend nascholingsaanbod georganiseerd. In februari en maart 2019 vinden trainingen plaats die 
bestemd zijn voor directeuren, intern begeleiders, rekenspecialisten en leerkrachten groep 7 en 8.

Inspectie en de PO-Raad 
Er is gebruik gemaakt van de vliegende brigade voor ondersteuning bij het maken van analyses waar het gaat  
om het didactisch handelen, de opbrengsten en de kwaliteitszorg. De inspectie bezoekt het bestuur voor een 
bestuursgesprek in 2020. Het afgelopen jaar hebben binnen de stichting op meer dan de helft van de scholen 
inspectiebezoeken plaatsgevonden. Dit waren themabezoeken die de inspectie doet om informatie op te halen 
vanwege hun taak toezicht te houden op het onderwijsstelsel. Deze informatie vormt één van de bronnen voor  
de ‘Staat van het Onderwijs’ dat jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast geven ze met het bezoek invulling aan de 
verplichting om elke basisschool in Nederland tenminste eens in de vier jaar te bezoeken.  
Er waren drie typen themaonderzoeken: Themaonderzoek dyslexie, themaonderzoek rekenen en een thema- 
onderzoek didactisch handelen.  Alle themaonderzoeken zijn goed verlopen. Op veel scholen is het onderwijs- 
concept duidelijk en kan de school de basis verder borgen en het onderwijsconcept verder uitbouwen. Op een 
aantal scholen is didactisch handelen een aandachtspunt. Dit wordt geprofessionaliseerd in samenwerking met 
directeuren en IB-ers.

Lerende netwerken
In het Koersplan 2018-2022 heeft de organisatie haar ambities, missie, visie, kernwaarden en doelen vast- 
gelegd. Een belangrijke kernwaarde is ‘verbinding’. De verbinding tussen scholen en functiegroepen willen we  
op versterken d.m.v. het organiseren van ‘Lerende netwerken’. Binnen een lerend netwerk wordt expertise  
opgedaan en gedeeld. Daarnaast kan het bijdragen aan mobiliteit-bevorderend werken.  
Tevens worden medewerkers gestimuleerd om deel te nemen aan lerende netwerken buiten de organisatie.  
Ervaringen van andere organisaties kunnen immers zinvol zijn voor de eigen organisatie. Dit wordt als een  
verdiepende stap gezien. 

4.4
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5
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ICT 

In het jaar 2018 is ervoor gezorgd dat Sophiascholen toekomstgericht met ICT aan de slag kunnen gaan. De basis 
is op orde.

Office 365 
In 2017 is een projectplan opgesteld om met de stichting in 1 tenant onder 1 domein te werken. In het tweede 
kwartaal van 2018 zijn alle medewerkers overgezet naar een persoonlijk mailadres. Dit is een mooie stap naar de 
toekomst. Dit maakt interne mobiliteit eenvoudiger. In 2019 kan het onderdeel “Teams” uit Office 365 worden 
doorontwikkeld. Schoolteams kunnen vervolgens data in de cloud opslaan. Het serverloos werken staat hiermee 
voor Sophia Scholen in de steigers. Door gebruik te maken van Office 365 is het mogelijk om meerdere applicaties 
op een eenvoudige manier beschikbaar te stellen. 

Intranet 
In 2017 is onderzoek gedaan naar de behoefte van één centraal platform waar kan worden samengewerkt en 
informatie kan worden gedeeld. Door de overstap naar Office 365 was het mogelijk om Sharepointomgeving in 
te richten. In het vierde kwartaal van 2018 is hiermee een start gemaakt. Deze omgeving wordt op dit moment 
gebruikt als bibliotheekfunctie. De verschillende afdelingen van het Centraal Bureau delen hierin de documenten 
die voor scholen van belang zijn. In 2019 zal dit worden aangevuld en zullen steeds meer functies worden aan- 
gesproken. Documenten die meer gericht zijn op de individuele leerkracht worden gedeeld binnen AFAS insite.  
 
AVG
In verband met de wet AVG per mei 2018, is aan Bureau Veltwerk gevraagd om een beleidsdocument op te  
stellen met gedragsregels. Naar verwachting wordt dit document in Q1 van 2019 intern goedgekeurd.  
In 2019 zal een functionaris gegevensbescherming worden aangesteld; tot die tijd wordt deze functie door  
een externe ingevuld.
 
Infrastructuur
In Q2 van 2018 is bij de scholen het op orde brengen van de basis infrastructuur afgerond. Op iedere school  
hangen nu voldoende Ruckuspunten. Hiermee is een stabiel en professioneel draaiend wifi netwerk gerealiseerd.

5.1 
 
 
 
 
 
 
 

5.2

5.3
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Identiteit

Inleiding
Per 1 januari 2018 is door de fusie het werkgebied op identiteitsvlak uitgebreid met zes scholen van PCPO. 
Werkzaamheden dit jaar zijn mede gebaseerd op het koersplan dat is opgesteld, jaarlijkse vieringen en acute 
gebeurtenissen op scholen. In 2018 is contact geweest met diverse parochies en is er deelgenomen aan diverse 
activiteiten en voorbereidingen rond Pasen en Kerstmis in verschillende kerken.
 
Identiteitsbeleid
Naar aanleiding van het koersplan is contact gezocht met Arkade. Deze externe partij adviseert en begeleidt  
het primair onderwijs op het gebied van persoonsvorming, burgerschap en levensbeschouwelijk leren binnen 
het onderwijs. Samen met hen zetten we de lijnen uit voor het identiteitsbeleid en de uitvoering hiervan op onze 
scholen. Uitgangspunt hierbij zijn onze kernwaarden:

• Levensbeschouwelijke identiteit
• Verbinding
• Vertrouwen
• Eigenaarschap
• Duurzaamheid
• Verwondering

 
Pascor
Pascor, het overlegorgaan van identiteitsbegeleiders, is officieel opgeheven. De groep werd te klein.  
Onderling contact blijft bestaan en is met name gericht op actuele zaken en landelijke ontwikkelingen.

6.1 
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Facilitair

Inleiding
Tot de zomervakantie van 2018 werd het onderwijs van de 30 Sophia Scholen verzorgd op 30 locaties in de  
Duin- en Bollenstreek. Aan het einde van schooljaar 2017/18 is de locatie Beekbrug te Lisse gesloten en het pand 
is na de zomervakantie terug geleverd aan de gemeente Lisse. Hierdoor is het aantal m2’ers afgenomen met  
1.763 m2 BVO. In totaliteit heeft Sophia Scholen ultimo 2018 50.399 m2 BVO in gebruik.

Dit proces van reduceren van het aantal locaties zal de komende jaren voortduren. Naast duurzaamheid is dit een 
van de gevolgen van fusie van PCPO en de Sophia Stichting en de benarde financiële situatie bij PCPO. In 2019  
lopen er fusietrajecten bij de Jozef en Leerwinkel in Lisse, De Zeehonk en Wakersduin in Noordwijk en de Kinder-
burg en de Rank in Sassenheim

Huisvesting
Op huisvestingsgebied stonden de volgende zaken centraal:

• IKC Lisse: De bouw is gestart in januari 2018 en wordt uitgevoerd door SMT bouw&vastgoed. Het gebouw 
 is 14 december 2018 opgeleverd en is binnen de begroting gerealiseerd. Aansluitend wordt het gebouw  
 gebruiks- en inhuisgereed gemaakt zodat de verhuizing plaats kan vinden van 23 t/m 25 januari 2019.  
 Vanaf maandag 28 januari 2019 wordt het onderwijs in dit nieuwe schoolgebouw verzorgd.

• IKC Hillegom: Het College van B&W van de gemeente Hillegom heeft in september het bouwkrediet goed- 
 gekeurd. Uit de aanbesteding van de KDV-partner is Wonderland voortgekomen. Met deze organisatie heeft  
 Sophia Scholen een intentieovereenkomst gesloten en is een pedagogische visie ontwikkeld. Voorts wordt  
 er, met de gemeente, naarstig gewerkt aan het opstellen van de bouwheerovereenkomst en de tripartite  
 overeenkomst. Het selectietraject voor projectmanagement is opgestart en wordt begin februari afgerond  
 zodat de definitiefase 1 maart 2019 kan starten. Het streven is erop gericht dat het IKC voor de zomervakan- 
 tie 2021 klaar is zodat het nieuwe schooljaar 2021/2022 op de nieuwe locatie kan starten.

• Andreasschool te Voorhout: Deze school kampt met een ruimtegebrek. Daartoe is een verzoek ingediend  
 bij de gemeente tot plaatsing van tijdelijke huisvesting op het sportveld (2 lokalen). Dit is vooruitlopend op  
 de definitieve uitbreiding van de school met 4 lokalen. Technisch is het mogelijk om deze uitbreiding te  
 realiseren op de 1ste verdieping van het huidige schoolgebouw. De tijdelijke huisvesting zal maximaal 3 jaar  
 in gebruik zijn. Naar verwachting wordt dit geplaatst rond de herfstvakantie 2019.

• Kinderburg / Rank te Sassenheim: Er wordt onderzocht of een fusie tussen beide scholen haalbaar en  
 wenselijk is. Tevens is er een studie gestart met als doel of inpassing van beide scholen op de huidige locatie  
 van de Kinderburg mogelijk is. In december 2018 heeft de gemeente Teylingen hier een informatieavond  
 voor georganiseerd tezamen met de beide scholen voor ouders, omwonenden en belangstellenden.  
 Begin 2019 wordt hier besluitvorming over verwacht.

• Uitbreiding centraal bureau: Begin 2018 is de realisatie van de uitbreiding van het bestuurskantoor in  
 Voorhout gestart en net voor de zomervakantie is dit in gebruik genomen.

• Nieuwbouw Giraf te Hillegom: Met de gemeente Hillegom is het eerste inhoudelijke overleg geweest voor  
 nieuwbouw van De Giraf. Het doel van dit gesprek was om te komen tot besluitvorming inzake het voor- 
 bereidingskrediet. Het gaat hierbij om vervangende nieuwbouw die gerealiseerd gaat worden op de huidige  
 locatie. Realisatie staat vooralsnog gepland voor 2021.

7.1 
 
 
 

 
 

7.2
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• Zeehonk en Wakersduin te Noordwijk: De voorbereidingen worden getroffen om te komen tot fusie tussen  
 beide scholen. Daarbij is het ook de bedoeling dat beide scholen nieuwbouw krijgen op de huidige locatie 
 Wakersduin. Met betrekking tot de nieuwbouw heeft het eerste inhoudelijke overleg met de gemeente 
 Noordwijk plaatsgevonden. Het doel hiervan was om te komen tot besluitvorming inzake het 
 voorbereidingskrediet.
• Spreidingsplannen: Per gemeente, met uitzondering van de gemeente Katwijk, is er een spreidingsplan  
 opgesteld. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende acties uitgezet: 
 1. inpassingsstudie Clustergebouw te Voorhout 
 2. capaciteitsonderzoek Noordwijkerhoutse scholen (Victorschool en Prinsenhof). Dit heeft er in geresul- 
  teerd dat de ‘taalklassen’ zijn uitgeplaatst van de Victorschool naar eigen huisvesting in de voormalige  
  basisschool De Optimist (Duin- en Dal 1 te Noordwijkerhout). In verband met de grote aanwas van  
  leerlingen op beide scholen is een nieuwe leerlingprognose opgevraagd. 
  Dit zal er naar alle waarschijnlijkheid toe leiden dat Sophia Scholen in 2019 een verzoek tot uitbereiding  
  van de Prinsenhof zal indienen bij de gemeente Noordwijk.

Contractmanagement
In 2017 is gestart met de Europese aanbesteding schoonmaak. De nieuwe schoonmaakpartner is gestart op 1 april 
2018. De overgang en start zijn niet vlekkeloos verlopen. Hier is extra aandacht voor geweest. Hierdoor én door 
extra contractbeheer aan de zijde van Sophia Scholen is er sprake van een opgaande lijn. Dit wordt bevestigd door 
periodieke VSR-metingen.

In 2018 zijn de volgende domeinen Europees aanbesteed:
• Sanitaire voorzieningen
• Onderwijsleermiddelen
• Meubilair

Deze aanbestedingen zijn gedaan door de adviesgroep Facilitair. Sophia Scholen werd hierbij procesmatig  
ondersteund door een externe partij. 

Veiligheid
In de onderhoudsronde 2017 voor het uitvoeringsplan 2018 is geconstateerd dat het veiligheidsdossier op de  
aangesloten scholen aandacht nodig had. Dit is direct opgepakt. Op zaken met een hoog risico, zoals de  
periodieke controle van de brandmeldinstallatie, is meteen actie ondernomen. Hier is een servicecontract voor 
afgesloten met een externe partij. Dit gaat gelden voor alle issues die vallen onder dit domein.
In het kader van beheer is in de adviesgroep Facilitair de veiligheidschecklist opgesteld. Aan de hand van deze  
lijst dienen de scholen jaarlijks te rapporteren. Zaken die nog niet op orde zijn worden aan de hand van deze lijst 
centraal opgepakt. Hier worden servicecontracten voor afgesloten.

Meer jaren onderhoudsplan (MJOP)
In 2018 is het schilderwerk van het plan 2017 uitgevoerd. Het geplande meer jaren onderhoud 2018 is beoordeeld 
en vertaald naar het uitvoeringsplan 2018.  Hier is een bedrag mee gemoeid van € 897.547,- incl. btw.  
De aangevraagde offertes voor de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden laten een hoger bedrag zien dan 
de ramingen van het MJOP; circa 10% hoger. Dit is in lijn met de marktontwikkeling. Het uitvoeringsplan 2018 is in 
opdracht gegeven in 2018 maar wordt uitgevoerd in het jaar 2019.
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Het beoordelen van het geplande onderhoud van 2019 is opgestart na de zomervakantie 2018.  
Dit wordt vertaald naar het uitvoeringsplan en in januari 2019 ter besluitvorming voorgelegd aan het CvB.

In het tweede kwartaal van 2019 is het MJOP geactualiseerd.  
Dit plan is als uitgangspunt genomen voor het vast stellen van de hoogte van de voorziening. 

Beheerstichtingen en Vereniging van Eigenaren (VvE)
Sophia Scholen participeert in 3 beheerstichtingen cq VvE’s. Onderstaand wordt per entiteit verslag gedaan  
van de situatie:

• VvE Boechorst (Montessori Noordwijk). Met de gemeente en OBO-DB zijn afspraken gemaakt om de  
  sub VvE te formaliseren. Hierin is het beheer geregeld voor de scholen (Montessori en Klaverweide (OBO-DB)),  
  de gemeente (voor de zgn. schoolwoningen) en de KDV-organisatie. Met het binnenklimaat waren problemen.  
  Hier is een oplossingsvoorstel voor gemaakt. Dit is op kosten van de gemeente Noordwijk uitgevoerd.
• VvE Clustergebouw (Antonius en Regenboog Voorhout) In dit object zijn de houten kozijnen vervangen.  
• Beheerstichting Nassaupark (Willibrord Lisse).  Het onderhoud wordt door OBODB gecoördineerd. 

 

7.6
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HR 

Inleiding
De afdeling HR heeft zich in 2018 gefocust op de implementatie van het verzuimbeleid, de inzet van de formatie 
en de invulling  van de vacatures (reguliere vacatures en de vacatures voortkomend uit de inzet van de werkdruk-
gelden). Verder is de digitalisering van de processen geoptimaliseerd en is er een aanzet gemaakt voor  
doorstroombeleid en de gesprekkencyclus. In het najaar van 2018 is het besluit genomen om de vervangingspool 
anders aan te sturen en tevens de planning van de vervangingen weer binnen de stichting zelf te gaan organise-
ren. Hierdoor moet de pool meer invulling gaan krijgen als doorstroom- en leerplek en zullen de werknemers in 
de pool ook de verdiende aandacht krijgen. 

Formatie
De formatie is ook in 2018 weer efficiënt ingezet. Door de inzet van de zogenaamde “terugkomdagen”  
(hogere wtf dan in lesrooster ingezet) in vervanging van zieke collega’s en het tijdelijk uitbreiden van vaste  
medewerkers, is het verzuim zoveel als mogelijk opgevangen. 
Voor aanvang van het schooljaar 2018-2019 is de formatie op de scholen conform de begroting ingezet. 
Door (onvoorziene) natuurlijke uitstroom en de inzet van de werkdrukgelden ontstonden er aan het einde van  
het schooljaar 2017-2018 ruim 140 vacatures. Deze zijn allemaal naar tevredenheid ingevuld. Het betrof hier  
vacatures van leerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsassistenten. 

Het aantal FTE per 31 december 2017 bedroeg 431,2. Het aantal FTE per 31 december 2018 bedroeg 452,47.
De leeftijdsopbouw van de formatie op basis van het aantal medewerkers per 31 december 2018 is:

Verzuim
Het verzuimpercentage  bij Sophia Scholen is gemiddeld over het jaar 2018 5,96% (landelijk gemiddelde over 
2017: 5,9%). In 2018 hebben de langdurige verzuimdossiers wederom veel aandacht gehad vanuit HR.  
Bij de reintegratie trajecten van complexe dossiers vervult HR een ondersteunende rol voor de directeuren.  
De implementatie van het verzuimbeleid (en de inzet van een inzetbaarheidscoach via Zorg van de Zaak) alsmede 
de actieve rol vanuit HR heeft het bewustzijn bij de directeuren betreffende verzuim en de organisatorische  
consequenties daarvan vergroot. Preventief en frequent kortdurend verzuim hebben de aandacht. 

8.1

8.2

8.3

Leeftijdscategorie Aantal fte Verdeling

<20  2,03 0%

20-<30  78,85 17%

30-<40  100,90 22%

40-<50  88,01 19%

50-<60  111,18 25%

60-<70  71,50 16%

Totaal  452,47 100%
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Strategisch HR beleid
In 2018 hebben we een aanzet gemaakt voor beleid op doorstroom, gesprekkencyclus, begeleiding stagiairs  
en startende leerkrachten. Daarnaast zijn er notities opgesteld rondom betaalde stage, de inrichting van de  
vervangingspool en de nieuwe dienstverlening vanuit Zorg van de Zaak (het invoegen van PCPO-medewerkers  
en inzet inzetbaarheidscoach). De strategische kapstok moet naar aanleiding van het vastgestelde koersplan  
invulling krijgen.  

Beheersing en ontslag
De geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd bij ontslagprocedures. Daarnaast vindt er controle plaats op 
naleving van de regelgeving. Er zijn is 2018 drie transitievergoedingen uitgekeerd. 

Lerarentekort en vacatures
Gedurende de loop van 2018 werd het lerarentekort voelbaar voor de Sophia Scholen. De inzet van de werkdruk-
gelden in formatie en de grote hoeveelheid reguliere vacatures tegen het einde van schooljaar 2017-2018 maakte 
het heel spannend of met de tekorten de meer dan 120 vacatures vervuld zouden worden. Dit is gelukt op de 
vacatures in de vervangingspool na. Mede door de tekorten in de vervangingspool werd in het najaar van 2018 het 
lerarentekort daadwerkelijk voelbaar. Kortdurende vervangingen werden veelal opgevangen door het inzetten 
van collega's door middel van tijdelijke uitbreidingen van hun benoemingen. Reguliere vacatures die ontstonden 
werden steeds moeilijk in te vullen. Een aantal vacatures hebben we middels detachering in moeten vullen wat
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extra kosten met zich mee heeft gebracht.
Gegeven is dat de tekorten de komende jaren groter gaan worden dus zal er naast actieve werving juist vanaf de 
onderwijskundige kant gekeken moeten worden naar oplossingen hiervoor.

Sophia Academie
De  Sophia Academie heeft in 2018 weer een mooi aanbod van professionaliseringtrajecten gerealiseerd.  
De communicatie en planning verloopt via een externe partij: OinO. Medewerkers kunnen zich digitaal oriënteren 
en aanmelden. Profilering van de Sophia Academie door de schoolleiding is een aandachtspunt.  Ontwikkeling  
van medewerkers en het gebruik van het Sophia-aanbod dient te worden meegenomen in de gesprekkencyclus.  
Een goede coördinatie van de academie is van belang voor de verdere uitbouw van het aanbod aansluitend op  
het koersplan en de schoolplannen, alsmede het bijdragen aan de professionalisering van onze medewerkers.  
 
Werkdrukmiddelen
Voor schooljaar 2018/2019 heeft Sophia Scholen Eur 1.085.583 ter beschikking gekregen voor de bestrijding van 
de werkdruk. Iedere schoolleider heeft het gesprek met het team gevoerd over de besteding van deze middelen. 
Op basis van de uitkomst is er een bestedingsplan opgesteld en is ter goedkeuring voorgelegd aan de P-MR.  
Onderstaande tabel geeft de inzet van de middelen tot en met 31 december 2018 weer.

8.7

8.8

Besteding werkdrukmiddelen

Personeel 311.901

Materieel  

Professionalisering  

Overig  

Totaal  311.901
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Financiële positie en resultaten 

Inleiding 
De financiële positie van Sophia Scholen is gezond. Het behaalde exploitatieresultaat 2018 is aanzienlijk hoger  
dan begroot. Dit zorgt er mede voor dat ondanks de besturenfusie die per 1 januari 2018 een feit is (waarbij het 
voormalige PCPO nog een negatief eigen vermogen heeft ingebracht) de gefuseerde stichting Sophia Scholen 
volledig voldoet aan de financiële normen van OCW.

Ontwikkeling
In 2018 is aan de volgende onderwerpen aandacht besteed vanuit de afdeling financiën.

• Samenvoegen financiële en personeelsadministratie Sophia Scholen (PCPO en Sophia Stichting)
• Efficiency
• P&C Cyclus
• Kennisoverdracht
• Samenwerking met directeuren en andere afdelingen
• Strategie, advies financieel beleid

Het voormalige PCPO maakte voor de financiële en salarisadministratie gebruik van de diensten van Dyade.  
Per januari 2018 is de volledige administratie van PCPO geïntegreerd bij Sophia Scholen. Deze integratie is zowel 
op de financiële als op de personeelsadministratie soepel verlopen. Het contract met Dyade is beëindigd.  
 
Onder efficiency viel het verbeteren en vereenvoudigen van de maandrapportages op stichtingsniveau en op 
schoolniveau. Dit is door de implementatie van verschillende maandrapportages (prognose, uitputtingsoverzicht 
en formatie) in Capisci gerealiseerd.   

Kennisoverdracht en Samenwerking zijn onderwerpen waar veel aandacht voor is geweest in 2018.  
De medewerkers van de afdeling financiën hebben verschillende informatie- en netwerkbijeenkomsten  
bijgewoond, cursussen en/of trainingen gevolgd. Binnen de afdeling is ook kennis gedeeld met de organisatie.

In 2018 is Capisci naast het begroten ook in gebruik genomen voor de financiële maandrapportages. Capisci is  
momenteel 1,5 jaar in gebruik. De directeuren zijn tevreden met de informatie die het programma oplevert, ook 
is het programma gebruikersvriendelijk. De trainingen hebben bijgedragen aan het financieel bewustzijn en het 
geeft directeuren de mogelijkheid om de financiën zelfstandig te raadplegen en te bepalen wat de financiële 
ruimte is. Op het gebied van informatievoorziening zijn nog wel een aantal slagen te maken. Dit is met name van 
belang als het gaat om het eigenaarschap van de directeur, als het gaat om de financiën van de school. 

Op het gebied van strategie en beleid is de financiële afdeling betrokken geweest bij de doorrekeningen van 
het spreidingsplan. Op basis van de spreidingsplannen is een aantal trajecten opgestart voor mogelijke fusies  
tussen scholen.

9.1

9.2
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Samenvatting financiële positie
De financiële positie van Sophia Scholen is gezond en de kengetallen voldoen aan de gestelde normen door OCW.

Op basis van de kengetallen is bepaald om de meerjarenbegroting budget neutraal op te stellen.

De vergelijkende cijfers 2017 betreffen de geconsolideerde cijfers van de voormalige stichting PCPO en Sophia 
Scholen.

9.3

Financiële kengetallen Formule Toelichting Norm 2018 2017

Budgetbeheer

Rentabiliteit Resultaat / totaal baten Resultaat t.o.v. baten 0 %  tot 10% 8,39% 6,71%

Huisvestingsratio HV lasten + afschrijving 
gebouwen / totale lasten

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

10% (max) 6,16% 8,15%

Liquiditeit Vlottende activa / kort 
lopende schulden

Of de organisatie op korte 
termijn aan haar verplichtin-
gen kan voldoen

0,75 2,79 2,24

Vermogensbeheer

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

minimaal     
20 % 57,71% 48,11%

Weerstandsvermogen EV minus materiele vaste 
activa / Rijksbijdragen

De mate waarin de risico's
opgevangen kunnen worden 5% 14,15% 5,93%

Samenvatting balans

Samenvatting financiële positie

2018 Realisatie 2017 Realisatie

In € 1000 € €

Materiële vaste activa  4.646  4.598 

Financiële vaste activa  498  216 

Vorderingen  3.202  2.710 

Liquide middelen  9.314  6.621 

Totaal activa  17.660  14.144 

Eigen vermogen  10.191  6.805 

Voorzieningen  2.984  3.180 

Kortlopende schulden  3.153  2.669 

Overlopende passiva  1.332  1.491 

Totaal passiva  17.660  14.144 
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Samenvatting exploitatieresultaat

Toelichting exploitatieresultaat  
Het exploitatieresultaat voor 2018 is aanzienlijk hoger dan begroot. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken;  
hogere bekostiging en stijging van de loon en salariskosten door aanpassingen van de CAO. 
 
Dit wordt veroorzaakt door hogere rijksbijdragen i.v.m. het bijstellen van de bekostiging om de cao stijging op te 
vangen en de middelen om de werkdruk te verlagen. Daarnaast is er groeibekostiging ontvangen die niet is be-
groot en zijn er extra middelen ontvangen voor onderwijs aan nieuwkomers. Ook zijn er extra middelen ontvangen 
aan materiele bekostiging en er is een compensatie ontvangen van OCW voor de fusie tussen Sophia en PCPO. 

Personele lasten zijn hoger dan begroot de oorzaak is de nieuwe cao waarbij er nieuwe functies en salarisschalen 
voor leerkrachten zijn doorgevoerd, een loonsverhoging van 2,5% voor onderwijzend personeel, een eenmalige 
uitkering €750 per fte en een eenmalige uitkering voor de leraren van 42% van het nieuwe maandsalaris zijn de 
loonkosten vanaf 1 augustus 2018 fors toegenomen. Daarnaast zijn er kosten gemaakt ten behoeve van de werk-
drukmiddelen € 311 K. De loon en salariskosten hadden echter hoger moeten zijn, maar door minder inzet van 
OP (leraren) in verband met het lerarentekort  blijft de stijging van de loonkosten beperkt met het resultaat dat 
er middelen overblijven die ingezet hadden kunnen worden voor extra FTE. De huisvestingslasten zijn lager dan 
begroot. Door het in 2019 opgestelde nieuwe MJOP is er forse vrijval in de dotatie voorziening onderhoud geweest

Publiek / privaat vermogen
Het eigen vermogen van Sophia Scholen is volledig publiek vermogen.

Treasury en liquiditeitspositie
De liquide middelen bestaan uit het saldo van de kassen op de scholen en van de Rabobankrekening van Sophia 
Scholen, zowel van de scholen als het Centraal Bureau. De liquide middelen per 31 december 2018 bedragen  
€ 9,3 miljoen. In 2018 is het treasury statuut aangepast naar laatste wet- en regelgeving en de fusie organisatie.
Treasury heeft bij Sophia Scholen primair als doel het zodanig beheren van haar middelen dat financiële risico’s 
zo veel mogelijk worden beperkt, dat het behaalde rendement geoptimaliseerd wordt binnen het conservatieve 
risicoprofiel en dat financieringskosten zo veel mogelijk worden beperkt.

9.4

9.5

2018 Realisatie 2018 Begroting 2017 Realisatie

In € 1000 € € €

 Rijksbijdragen  39.186  35.831  37.242 

 Overige overheidsbijdragen  348  361  445 

 Overige baten  814  805  1.317 

 Totaal baten  40.347  36.997  39.004 

 Personeelslasten  30.779  28.987  29.449 

 Afschrijvingslasten  915  1.045  1.009 

 Huisvestingslasten  2.237  2.820  2.926 

 Overige lasten  3.019  3.171  2.993 

 Totaal lasten  36.951  36.023  36.377 

 Financiele baten en lasten  10  11  11 

 Exploitatiesaldo   3.386  963  2.616 



35

 

Gedurende de verslagperiode heeft Sophia Scholen geen gebruik gemaakt van risicodragende beleggingen.  
De overtollige liquide middelen zijn weggezet bij een ING rekening, die gekoppeld is aan het schatkistbankieren.

Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voor gedaan binnen Sophia Scholen
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Continuïteitsparagraaf

Inleiding 
De continuïteitsparagraaf bevat de gerealiseerde cijfers over het jaar 2018 en de begrote cijfers over de jaren 2019 
t/m 2021. Omdat de kengetallen voldoen aan de gestelde normen is er vanaf het jaar 2019 gerekend met een nihil 
begroting. Het is financieel gezien niet meer noodzakelijk om nog meer eigen vermogen op te bouwen. 
 
De missie en visie en de ambitie uit het koersplan vormen de basis voor de meerjarenbegroting.  
De uitgangspunten bij het opstellen zijn geweest: 

• Voor het jaar 2019 zal een sluitende begroting worden gerealiseerd met een resultaat van € 0.
• De bekostiging is gebaseerd op de leerlingentelling per 1 oktober 2018 en op de leerlingenprognoses van de  
   schooldirecteuren voor de jaren erna.
• De personele bekostiging, personeel & arbeidsmarktbeleid en prestatiebox is gebaseerd op de bekostiging    
   2018/2019. Hier zijn tevens de bedragen voor de werkdrukmiddelen opgenomen. Dit betreft € 155 per leerling  
   gebaseerd op de leerlingenaantallen per 01-10-2017. De stijging van de werkdrukmiddelen vanaf schooljaar  
   2021/2022 zijn zowel in de kosten als in de opbrengsten niet meegenomen.
• De materiële bekostiging is gebaseerd op de bedragen die bekend zijn gemaakt voor de materiële bekostiging  
   2019. 
• De bijdragen van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs zijn onder de rijksbijdragen opgenomen.  
   Het tarief voor de basisondersteuning voor schooljaar 2018/2019 is € 140,-- per leerling.
• In de loonkosten is in 2019 een stijging opgenomen van 1% i.v.m. de verwachte stijging van de premies (o.a.  
   pensioenpremie). De PO raad verwacht dat de pensioenpremie bij wijziging van de CAO maart 2019 stijgt met  
   2,2%. Met deze stijging wordt rekening gehouden, zodat deze gedekt wordt via de indexering van de persone- 
   le bekostiging. De stijging van de pensioenpremie is aan de kosten- en aan de batenkant niet meegenomen in  
   de begroting.
• De personeelsformatie en loonkosten m.b.t. bapo en ouderschapsverlof zijn in 2019 bovenschools begroot.  
   Via de doorbelasting worden de lasten over de scholen verdeeld. 
• In de bovenschoolse personeelsformatie is 4,5 FTE frictieformatie opgenomen t.b.v. het oplossen van even- 
   tuele knelpunten op scholen en/of in de vervangingspool. 
• De doelstelling voor het ziekteverzuim is de afgelopen jaren binnen Sophia Scholen gesteld op 5,1%  voor  
   het ziekteverzuim excl zwangerschapsverlof. Het landelijk verzuim binnen de sector ligt echter op 6,3% excl.  
   zwangerschapsverlof. De norm van de vervangingspool is daarom bijgesteld naar het landelijk gemiddelde  
   verzuimpercentage van 6,3%.
• De hoogte van de vervangingspool is begroot op 7,3% 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 zoals opgenomen in de cao: de werkgever  
   stelt op schoolniveau een bedrag van € 500,-- per FTE beschikbaar voor individuele professionele ontwikke- 
   ling van OP en OOP. Daarnaast staat in de cao een professionaliseringsbudget van € 3.000,-- voor een  
   directielid genoemd. Scholing is gestimuleerd omdat dit een van de items uit het koersplan is. Veel scholen  
   hebben om deze reden extra budget opgenomen. Ook worden er middelen vrij gemaakt voor de Sophia  
   Academie: € 10K. 
• De dotatie voor de voorziening groot onderhoud is gebaseerd op de meerjaren- onderhoudsplannen die zijn  
   opgesteld in het tweede kwartaal van 2019. Op basis hiervan hebben er wijzigingen in de dotatie van de onder- 
   houdsvoorzieningen plaatsgevonden.

10.1
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• De investeringen zijn genormeerd op € 100 per leerling. Directeuren stellen een investeringsplan op voor de  
   komende 5 jaren.
• Per school is een financieel kader afgesproken voor het exploitatieresultaat op basis van schoolgrootte. 
• Voor uitrol van het Koersplan en Innovatie is een budget opgenomen van € 317K. 

Financiële kengetallen

Balans

10.2

10.3

2018 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting

In € 1000

eigen vermogen  10.191   10.191    10.191   10.191 

totaal vermogen  17.660  16.764  15.965  16.177 

Solvabiliteit  0,58  0,61  0,64  0,63

vlottende activa  12.516  11.971  11.460  12.001 

kortlopende schulden  4.485  3.895  3.714  3.714 

Liquiditeit  2,79  3,07  3,09  3,23 

resultaat  3.386  -0  -0  -0 

totale baten  40.347  39.724  39.872  40.213 

Rentabiliteit 8,39% -0,00% -0,00% -0,00%

eigen vermogen  10.191  10.191  10.191  10.191 

totale baten  40.347  39.724  39.872  40.213 

Weerstandsvermogen 25,26% 25,65% 25,56% 25,34%

eigen vermogen excl mva  5.545  5.718  6.006  6.335 

rijksbijdragen  39.186  38.558  38.713  39.072 

Weerstandsvermogen excl mva 14,15% 14,83% 15,51% 16,21%

2018 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting

In € 1000 € € € €

Materiële vaste activa  4.646  4.473  4.185  3.856 

Financiële vaste activa  498  320  320  320 

Vorderingen  3.202  3.070  3.070  3.070 

Liquide middelen  9.314  8.900  8.390  8.931 

Totaal activa  17.660  16.764  15.965  16.177 

Eigen vermogen  10.191 10.191  10.191  10.191 

Voorzieningen  2.984  2.678  2.060  2.272 

Kortlopende schulden  3.153  2.675  2.484  2.504 

Overlopende passiva  1.332  1.220  1.230  1.210 

Totaal passiva  17.660  16.764  15.965  16.177 
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Resultaat 

Personele kengetallen  

Toelichting formatie:
Het gemiddeld aantal FTE is in 2019 (456,8) is hoger dan het gemiddelde aantal FTE in 2018 (441,4).  
De belangrijkste oorzaak voor de stijging van het aantal FTE zijn de werkdrukmiddelen, voor deze middelen is  
extra formatie aangetrokken. Dit is te zien in de stijging van de inzet van OOP (onderwijsondersteunend personeel) 
en OP (onderwijzend personeel). Een deel van de middelen is ook ingezet op OOP (niet onderwijsondersteunend 
personeel), denk hierbij aan conciërges en administratief medewerkers. In de jaren na 2019 loopt het aantal FTE  
af omdat een aantal scholen budgetten voor werkdruk nog niet hebben omgezet in formatieplaatsen (FTE) voor 
de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. De verschuiving in FTE tussen OP en OOP wordt veroorzaakt door het 
leraren te kort, er wordt gebruik gemaakt van ondersteunende medewerkers om dit op te vangen.

Voor de vervangingspool is de formatie verhoogd met 2 FTE. Hierdoor komt het aantal FTE op  23,8 FTE OP.   
De vervangingsbehoefte is 7,2 % van het aantal FTE onderwijspersoneel. De vervangingspool wordt ingezet voor 
vervanging bij ziekte en voor vervanging van buitengewoon verlof.

10.4

10.5 2018 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting

Aantal leerlingen per 1 oktober  6.989  7.078  7.119  7.153 

Personele bezetting per 31 
december

Bestuur / Management (fte)  31,3  30,2  30,3  30,1 

Personeel primair proces (fte)  372,1  398,5  394,6  393,8 

Ondersteunend personeel (fte)  48,6  28,1  27,7  27,7 

Totaal personele bezetting  452,0  456,8  452,6  451,6 

Aantal leerlingen /  
Totaal personeel  15,5  15,5  15,7  15,8 

Aantal leerlingen /  
Onderwijzend personeel  18,8  17,8  18,0  18,2 

2018 Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting

In € 1000 € € € €

 Rijksbijdragen  39.186  38.558  38.713  39.072 

 Overige overheidsbijdragen  348  319  316  311 

 Overige baten  814  847  843  830 

 Totaal baten  40.347  39.724  39.872  40.213 

 Personeelslasten  30.779  32.473  32.734  33.054 

 Afschrijvingslasten  915  988  998  1.045 

 Huisvestingslasten  2.237  2.982  2.983  2.973 

 Overige lasten  3.019  3.269  3.146  3.130 

 Totaal lasten  36.951  39.713  39.861  40.202 

 Financiele baten en lasten  10  11  11  11 

 Exploitatiesaldo   3.386  -0  -0  -0 
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Toelichting leerlingaantallen:
Ten opzichte van het aantal leerlingen per 1-okt-17 (7.034) is het aantal leerlingen per 1-okt-18 (6.989) gedaald. 
Dit wordt mede veroorzaakt door sluiting van de Beekbrug per 1-aug-18 en door een afname van leerlingen op 
een aantal scholen: de Horizon, Schapendel, de Lisbloem, de Rank, de Jozefschool en de Leerwinkel.  
Voor de komende jaren wordt een lichte toename van het leerlingaantal verwacht. De prognoses zijn gebaseerd 
op de spreidingsplannen van de gemeenten en de inzichten van de schooldirecteuren. Door het steeds later  
inschrijven van ouders geven schooldirecteuren aan dat het lastig is om een prognose af te geven, daarnaast is  
er een toename in het aantal zij-instromers doordat gezinnen uit de grote steden wegtrekken.

Voor een aantal scholen is een toename van het aantal leerlingen begroot. 
• Dit betreft de Victorschool en de Prinsenhof  i.v.m. nieuwbouw van woningen die gaat plaatsvinden in  
   Noordwijkerhout. 
• In Noordwijk worden de komende jaren ook nieuwe woningen opgeleverd in de omgeving van de Montessori.  
   De aanname is gedaan dat er hierdoor een toename is van het aantal leerlingen op de Montessori en de  
   Schapendel.  
• In Voorhout wordt een groei van het aantal leerlingen verwacht bij de Emmaüs en de Andreasschool, dit wordt  
   o.a. veroorzaakt door nieuwbouw rondom de Andreasschool.
• De Jozef en Leerwinkel zijn twee Sophia Scholen die in 2021 gaan fuseren en worden gevestigd in een nieuw 
   bouwlocatie. Door de vertraging in het nieuwbouwtraject is het aantal leerlingen de afgelopen jaren afgenomen. 

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. De begroting 2019 en de meerjaren begroting voor 2020 t/m 2023 voor Sophia Scholen is  
de tweede begroting voor Sophia Scholen. 
 
De uitgangspunten voor de begroting zijn gebaseerd op het koersplan dat in september 2018 is afgerond. 
In 2019 zijn op basis van het koersplan middelen vrij gemaakt voor de volgende onderwerpen. 

Exploitatieresultaat en kengetallen
Er is besloten om vanaf 2019 een budget neutrale begroting op te stellen met een nihil resultaat, omdat de  
kengetallen voldoen aan de norm en een financieel gezonde organisatie laten zien. Het behalen van een positief 
resultaat is niet meer noodzakelijk voor de opbouw van het weerstandsvermogen.  
Dit is voldoende om de risico’s te kunnen opvangen. Doelstelling voor 2019 is de beschikbare middelen planmatig 
in te zetten ten behoeve van het onderwijs.

Investeringen
Er wordt gewerkt met een investeringsnorm van €100 per leerling per school.  Er is een bovenschools budget  
van € 30K in 2019 -2023 opgenomen voor onverwachte uitgaven. Het totale investeringsbudget in 2019  
bedraagt € 816K. Er wordt in januari 2019 een nieuw gebouw opgeleverd voor de KinderCampus Joseph in Lisse, 
het investeringsbudget is voor deze school naar boven bijgesteld.

10.6
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Leerlingen
Voor de komende jaren wordt een kleine stijging van het leerlingenaantal verwacht. Per 1 oktober 2018 zijn er 
6.989 leerlingen, per 1 oktober 2019 worden 7.078 leerlingen verwacht, 1 oktober 2022 7.183 leerlingen. 

FTE
Het gemiddeld aantal FTE is in 2019 456,8. In de jaren na 2019 neemt het aantal FTE af. Op veel scholen is nog niet 
bepaald hoe de werkdrukmiddelen worden ingezet in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. Er is voor deze  
jaren nog geen formatie opgenomen, er zijn echter wel reserveringen gemaakt van personeelskosten (179K, 3 FTE). 

Innovatie - Koersplan
In de bovenschoolse begroting is € 317K opgenomen. Dit is verdeeld in een innovatiebudget van € 180K per jaar 
en € 137K voor de uitrol van het koersplan. 

Huisvestingsbeleid – Grootonderhoud
Het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt in het 1e kwartaal van 2019 geactualiseerd. In de begroting is uit- 
gegaan van de dotatie op basis van het MJOP dat is opgesteld in 2015 Sophia Stichting en 2016 PCPO. Voor een  
verdere toelichting op het meerjarenonderhoud zie hoofdstuk 7 facilitair. 
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Overige Rapportages 

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

Rapportagecyclus binnen Sophia Scholen 
De P&C-cyclus is een instrumentarium dat bestaat uit processen en producten, bestuurlijk dialoog en manage-
mentafspraken dat het College van Bestuur, Raad van Toezicht en de schooldirecteuren van Sophia Scholen 
in staat stelt om antwoorden te krijgen op de kernvragen: ‘Doen we de goede dingen?’ en ‘Doen we die dingen 
goed?’ (monitoring & evaluatie). 

Administratieve organisatie
Er is een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. Het kader voor de invulling van het toezicht: 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 2018 is er een eerste stap gezet in het  
digitaliseren van de belangrijkste personeelsprocessen.   

Risicomanagement
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de begroting een risicoanalyse opgesteld waarbij risico’s worden geïdentifi-
ceerd, 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’s
Sophia Scholen kent de volgende risico’s:

Risico’s t.b.v. organisatie en financiën:
  • daling van de leerlingenaantallen 
 • bekostiging taalklassen 
 • afschaffing vergoeding overheden
 • 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

11.1
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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

Risico; houding
Binnen Sophia Scholen 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 in grote  
mate zeker 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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B2: Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

Om het benodigde weerstandsvermogen te bepalen, is bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2023 een risicoanaly-
se 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 (laag 25%, middel 50% en hoog 80%).

11.2

Omschrijving risico (in € 1000) Toelichting 2019 2020 2021 Kans 2019 2020 2021

Organisatie - financien

1. 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  € 75  € 75 25%  € 19  € 19  € 19 

2. Verminderen of weg vallen  
    vergoedingen van overheden

De gemeenten hebben het afgelopen jaar verschillende 
vergoedingen aangepast of stopgezet. 

 € 244  € 241  € 236 25%  € 61  € 60  € 59 

3. Fusie Jozefschool en Leerwinkel  
    in Hillegom

Onduidelijkheden en de duur van een fusietraject kunnen 
zorgen voor daling van het leerlingaantal en extra kosten 
voor begeleiding van het traject. De Jozefschool en de  
Leerwinkel gaan fuseren naar verwachting per 1-8-2021. 
De organisatie van beide scholen moet nog worden aan- 
gepast naar de fusie situatie. 

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

4. Mogelijke  Fusie Kinderburg - Rank Onduidelijkheden en de duur van het traject kunnen zorgen 
voor daling van het leerlingaantal en extra kosten voor 
begeleiding van het traject. De fusiedatum is nog onbekend 
en de organisatie van beide scholen moet nog worden 
aangepast naar de fusie situatie. 

 € 100  € 100 25%  € -    € 25  € 25 

5. Situatie Voorhout (Spreidingsplan) In Voorhout is sprake van een verschil tussen vraag en  
aanbod op de verschillende scholen. Hierdoor ontstaat 
ruimte te kort op sommige scholen en ruimste overschot  
op andere scholen.  Om dit in balans te brengen wordt er 
een traject opgestrart dit kan mogelijk zorgen voor ver-
schuivingen in de leerlingstromen. 

 € 150  € 150 50%  € 75  € 75  € -   



46

Omschrijving risico (in € 1000) Toelichting 2019 2020 2021 Kans 2019 2020 2021

Personeel en HR 

6. hoger ziekteverzuim dan de  
    verzuimdoelstelling of pieken in  
    het verzuim.

Risico dat het verzuim boven de gestelde norm van 6,3% 
uitkomt. Er is op dit moment in de begroting gerekend met  
23,5 fte verzuim, de hoogte van de VVP is gesteld op 7,3% 
van de OOP formatie. 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%  € -    € -    € -   

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 langdurig 
zieken zijn en vervangen dienen te worden door externe 
inhuur. Risico is bestempeld als middel op basis van er-
varingen in 2017-2018. 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 er voor 
zorgen dat er ongewenst langdurige verplichtingen worden 
aangegaan met medewerkers.  

 nnb  nnb  nnb 25%  € -    € -    € -   

9. Leraren te kort Er is momenteel sprake van een lerarentekort dat verder 
doorzet de komende jaren. Om de formatie op peil te 
houden, zullen extra kosten gemaakt moeten worden door 
bijv. de inzet van ZZP-ers. Extra kosten zijn 50% van de 
loonkosten van eigen personeel, aanname is dat het lera-
rentekort 9 FTE bedraagt. Daarnaast moeten er mogelijk 
aanvullende maatregelen genomende worden. De aanna-
me is gedaan dat deze maatregelen worden opgevangen 
middels budgetten in de begroting.

 € 293  € 293  € 293 80%  € 234  € 234  € 234 

10. Medewerkers wachtgeldregeling Bij het niet opvolgen van de Wet- en regelgeving met 
betrekking tot de medewerkers in de wachtgeldregeling 
kan er een terugbetalingsverplichting ontstaan naar OCW. 
Dit risico is aanwezig gedurende de periode van de WW 
uitkering.

 € 683  € 683  € -   25%  € 171  € 171  € -   
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Omschrijving risico (in € 1000 Toelichting 2019 2020 2021 Kans 2019 2020 2021

Risico's t.a.v. kwaliteit onderwijs

11. kwaliteitsissues De onderwijsresultaten van de scholen zijn achteruit-
gegaan. Er zijn momenteel een aantal scholen die extra 
aandacht nodig hebben. Er is € 100K  opgenomen als risico 
ivm kwaliteitsissues op de scholen.

 € 100  € 100  € 100 50%  € 50  € 50  € 50 

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 overschijding 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 revita-
lisatie 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 25%  € -    € 12  € 12 

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.

 € 820  € 820  € 820 10%  € 82  € 82  € 82 

 € 6.880  € 7.125  € 6.390  € 4.956  € 5.019  € 4.824 
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B3: Rapportage toezichthoudend orgaan
Voor de rapportage van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar hoofdstuk 2, verslag van de Raad van Toezicht.

11.3
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Jaarrekening 2018
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Algemene toelichting

Grondslagen:
• De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van  
   Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslag- 
   geving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen  
   zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJ 660).

   Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings prijs.   
   Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats  
   tegen de verkrijgingprijs. 

Oordelen en schattingen:
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, het liquiditeitsrisico.  
Het beleid van het bestuur om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:

• Kredietrisico: Het bestuur handelt enkel met kredietwaardige partijen en heeft proce-  
   dures 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 even- 
   tuele 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. 
• Renterisico: De stichting heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen.  
   Derhalve is er in beperkte mate sprake van renterisico’s.

Vergelijkende cijfers:
De vergelijkende cijfers van 2017 zijn, waar nodig, gerubriceerd teneinde vergelijking  
met de cijfers van 2018 mogelijk te maken. De vergelijkende cijfers 2017 betreffen de 
geconsolideerde jaarcijfers van de voormalige stichtingen Sophia Scholen en PCPO.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva:
Voor zover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva  
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiele vaste activa:
De materiele 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 restwaarde. 

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. 

De onderstaande afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
• Terreinen   Geen afschrijvingen
• Gebouwen   20 jaar
• Hard- en software  5 jaar
• Inventaris en apparatuur  5 of 10 jaar
• Meubilair   18 jaar
• Leermiddelen   9 jaar
• Overige materiële activa  10 jaar

De ontvangen investeringssubsidie voor activa worden in mindering gebracht op boek-
waarde van de activa en weergegeven als materiele vaste activa.
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De materiele vaste activa van PCPO is per 1 januari 2018 overgenomen tegen de boek-
waarde. Activa met een beperkte boekwaarde is afgewaardeerd (€ 22K).

Financiële vaste activa:
De overige vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover 
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.  
De financiële vaste activa bestaat uit waarborgsommen die zijn betaald voor tablets die 
onderdeel zijn van een leermethode en een vordering inzake betaalde transitievergoeding.

Vorderingen:
Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voor-
ziening voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft 
de subsidie toegekend per schooljaar. 

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.

Voorzieningen:
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij 
zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum 
af te wikkelen.

• Voorziening jubilea: In het kader van een stelselwijziging is per 1 januari 2008 een  
   voorziening jubilea 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 jubile- 
   um 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 verdisconterings-   
   voet van de PO raad is 1%.

• 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 opgebouwde rechten van  
   de personen die sparen voor spaarverlof. De dotatie en 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 langdurig zieken: Sinds 2016 is er 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. 

• Voorziening duurzame inzetbaarheid: De voorziening duurzame inzetbaarheid wordt  
   gevormd op basis van de ingediende verlofplanning van een personeelslid. Op basis  
   van deze planning wordt het verlofsaldo bepaald. Dit saldo wordt contant gemaakt  
   tegen het geldende discontopercentage. De regeling duurzame inzetbaarheid is nieuw  
   en er worden nog maar beperkt verlofplanningen gemaakt op basis van deze regeling. 
 
• 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 meerjarenonderhoudsbegroting die een periode kent van 40 jaar.  
   Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voor- 
   ziening is, rekening houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit  
   te voeren onderhoud in de periode waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. 
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Pensioen:
De stichting heeft de toegezegde pensioenregeling verwerkt als er sprake zou 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.
De dekkingsgraad van het ABP bedraagt 97% per 31 december 2018.

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.)

Kortlopende schulden:
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en zijn 
tegen reële waarden opgenomen.

 
 

Grondslag voor bepaling van het resultaat:
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 gesubsidi- 
   eerde 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.

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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Balans per 31 december 2018

Activa 2018 Realisatie 2017 Realisatie

Vaste activa € €

Materiele vaste activa

Gebouwen en terreinen  486.847  504.771 

Inventaris en apparatuur  3.982.443  3.869.134 

Andere vaste bedrijfsmiddelen  176.604  223.636 

Totaal materiele vaste activa  4.645.894  4.597.540 

Financiele vaste activa  

Financiele vaste activa  498.008  215.700 

Totaal financiele vaste activa  498.008  215.700 

Totale Vaste activa 5.143.902  4.813.240 

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren  39.450  130.638 

Ministerie van OCW  1.636.557  1.808.303 

Overige vorderingen  1.161.524  569.043 

Overlopende activa  364.035  201.556 

Totaal vorderingen  3.201.566  2.709.540 

Liquide middelen  9.314.070  6.621.476 

Totaal vlottende activa  12.515.636  9.331.016 

Totaal Activa  17.659.538  14.144.256 

Passiva 2018 Realisatie 2017 Realisatie

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 10.191.126  6.104.229 

Bestemmingsreserve (publiek)  -    -100.772 

Bestemmingsreserve (privaat)  -    801.316 

Totaal Eigen vermogen 10.191.126  6.804.773 

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen  921.705  783.165 

Overige voorzieningen  2.062.093  2.397.080 

 Totaal voorzieningen  2.983.798  3.180.245 

Kortlopende schulden

Crediteuren  559.137  639.836 

Belastingen en premies sociale verz.  1.357.786  1.270.142 

Pensioenpremie  500.992  282.293 

Nog te betalen bedragen  734.621  476.313 

 Totaal kortlopende schulden 3.152.536  2.668.585 

Overlopende passiva

Nog te besteden bedragen  44.086  290.191 

Vooruitontvangen bedragen  334.631  290.453 

Vakantie uitkering  953.361  910.008 

Totaal overlopende passiva  1.332.078  1.490.652 

Totaal Passiva  17.659.538  14.144.256 
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2018 Realisatie 2018 Begroting 2017 Realisatie

Baten € € €

Rijksbijdragen OCW  39.185.976  35.830.752  37.242.078 

Overige overheidsbijdragen  347.764  360.864  445.463 

Overige baten  813.659  805.311  1.316.795 

Totaal Baten  40.347.399  36.996.927  39.004.336 

Lasten
Personele lasten  30.779.472  28.986.654  29.449.032 

Afschrijvingen  914.624  1.045.174  1.008.971 

Huisvestingslasten  2.237.430  2.819.992  2.926.304 

Overige instellingslasten  3.019.285  3.171.480  2.993.175 

Totaal Lasten  36.950.811  36.023.300  36.377.483 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

Saldo Baten en Lasten  3.396.587  973.627  2.626.853 

Financiele baten en lasten
Financiele baten  50  -    -120 

Financiele lasten  10.178  10.994  10.811 

Saldo Financiele baten en lasten  10.228  10.994  10.691 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  3.386.359  962.633  2.616.162 

Resultaat  3.386.359  962.633  2.616.162 

Baten en lasten
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Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  3.396.580  2.623.744 

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen  919.342  987.139 

- Mutaties voorzieningen  -196.448  945.110 

Mutaties werkkapitaal

- Overlopende passiva  -158.574 

- Vorderingen  -492.026  -843.714 

- Kortlopende schulden  483.951  -1.167.761 

 -166.649  -2.011.475 

Ontvangen interest  -50  -   

Betaalde intest  -10.178  -7.849 

 -10.228  -7.849 

Kasstroom uit operationele taken:  3.932.377  2.539.778 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen materiele vaste activa  -1.147.760  -554.528 

Herwaarderingen materiele vaste activa  810.064  208.775 

Investeringen financiele vaste activa  -282.308  -2.850 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1.239.783  -351.951 

Mutatie liquide middelen  2.692.594   2.187.827 

Beginstand liquide middelen  6.621.476  4.433.410 

Mutatie liquide middelen  2.692.594  2.188.066 

Eindstand liquide middelen  9.314.070  6.621.476 

Kasstroomoverzicht 2018

2018 2017
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Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018

Activa:

Materiele vaste activa Gebouwen en Terreinen Inventaris en apparatuur Overige materiele vaste activa Totaal Materiele vaste activa

Stand per 1-1-2018

Aanschafwaarde  1.033.065  14.902.058  1.021.857  16.956.980 

Cummulatieve afschrijving  -478.510  -11.032.924  -658.092  -12.169.525 

Investeringssubsidie  -49.785  -    -140.130  -189.915 

Boekwaarde per 1-1-2018  504.771  3.869.134  223.636  4.597.540 

Verloop 2018

Investeringen  9.762  990.430  10.645  1.010.838 

Des investeringen  -    -173.991  -68.129  -242.120 

Afschrijvingen  -37.638  -814.251  -67.453  -919.342 

Afschrijvingen op des investeringen  -    111.121   25.801   136.922   

Vrijval investeringssubsidie  9.952  -    52.104  62.056 

Mutaties 2018  -17.924  113.309  -47.032  48.354 

Stand per 31-12-2018

Aanschafwaarde  1.042.828  15.718.497  964.374  17.725.699 

Cummulatieve afschrijving  -516.148  -11.736.054  -699.743  -12.951.946 

Investeringssubsidie  -39.833  -    -88.026  -127.859 

Boekwaarde per 31-12-2018  486.847  3.982.443  176.604  4.645.894 
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  Financiële vaste activa 2018 Realisatie 2017 Realisatie Verklaring verschil

 Waarborgsommen langlopend  200.400  215.700 De betaalde waarborgsommen betreft de vergoeding die als borg is 
betaald voor tablets die horen bij een lesmethode (Snappet).     

 Vordering transitievergoeding 297.608 De transitievergoeding mag mits het aan een aantal voorwaarden vol-
doet teruggevorderd worden bij het UWV dit kan per april 2020. Voor 
de uitbetaalde transitievergoeding is een vordering opgenomen.

 Totaal financiele vaste activa 498.008  215.700 

Financiele vaste activa stand per 01-01-2018 215.700

Uitbetaalde transitievergoeding 297.608

Vrijval borg ivm wegvallen onderpand

Desinvesteringen en aflossingen

Afschrijvingen, waardeverminderingen en 
terugneming daarvan

-15.300

Herwaarderingen

Financiele vaste activa stand per 31-12-2018 498.008
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Vorderingen 2018 Realisatie 2017 Realisatie Verklaring verschil

€ €

Debiteuren  39.450  130.638 De debiteurenstand is afgenomen omdat één  
leverancier de openstaande vordering middels een 
afbetalingsregeling heeft betaald.

Ministerie van OCW  1.636.557  1.808.303 

Overige vorderingen  1.161.524  569.043 De overige vorderingen zijn toegenomen, dit komt  
door de nieuwbouw van de Joseph School waar Sophia 
Scholen de bouwmeester van is. De kosten worden op 
overige vorderingen geboekt en de gemeente betaalt 
voorschotten, de afrekening vindt in 2019 plaats. De 
vordering op de gemeente inzake de Joseph School 
bedraagt € 960K

Overlopende activa  364.035  201.556 

Totaal vorderingen  3.201.566  2.709.540 

Liquide middelen 2018 Realisatie 2017 Realisatie Verklaring verschil

€ €

Kas  1.633  1.952 De toename van de liquide middelen komt door het 
behaalde resultaat in 2018 dat is nagenoeg volledig 
toegevoegd aan de liquide middelen. Daarnaast zijn de 
uitgaven voor het meerjarenonderhoud lager waardoor 
er ook minder middelen zijn besteed.

Bank  9.314.440  6.635.738 

Kruisposten  -2.003  -16.214 

Totaal liquide middelen  9.314.070  6.621.476 
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Eigen Vermogen

De bestemmingsreserve die gevormd zijn in de jaren 2016 en 2017 t.b.v. de vervangingspool en de ict investeringen zijn 
vrijgevallen in 2018.
Dit is gedaan omdat de middelen niet zijn ingezet en naar verwachting ook niet worden ingezet de komende jaren. 
Van het eigen vermogen is € 7.000.000 gereserveerd voor het opvangen van risico’s, het overige deel is vrij besteedbaar.

2018 Realisatie 2017 Realisatie

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve  10.191.126  6.104.223 

Bestemmingsreserve (publiek)  -100.772 

Bestemmingsreserve (privaat)  801.316 

Egalisatiereserve

Totaal Eigen vermogen 10.191.126  6.804.767 

Saldo  
01-01-2018

Overige  
mutaties

Bestemming 
resultaat

Saldo  
31-12-2018

Algemene reserve  6.104.223 3.386.359  700.544  10.191.126 

Bestemmingsreserve (publiek)  -100.772  100.772  -   

Bestemmingsreserve (privaat)  801.316  -801.316  -   

Totaal eigen vermogen  6.804.767  -    10.191.126 
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Stand per 
01-01-18

Dotaties  
2018

Vrijval  
2018

Onttrekkingen 
2018

Saldo 
31-12-18

Bedrag looptijd 
1 t/m 5 jaar

Bedrag looptijd 
> dan 5 jaar

Verklaring

€ € € €

Voorzieningen

Spaarverlof  57.695  27.898  29.797 29.797 De voorziening spaarverlof bestaat 
uit verlof uren van medewerkers.

Ambtsjubilea  391.401  38.808  36.808  393.401 121.445 271.956 De stand van de voorzienig is bepaald 
op basis van het PO raad model.

Voorziening langdurig zieken  312.430 342.377 29.502  190.079  435.226 435.226

Voorziening transitievergoeding  10.357  10.357  -   Dit betreft een vrijval van uitbetaalde 
transitievergoeding aan voormalig  
medewerkers van PCPO

Voorziening duurzame inzetbaarheid  11.283  17.104  28.387 28.387

Wachtgelders/ participatiefonds  34.894  34.894 34.894 Dit betreft een voorzienig die is 
gevormd voor het mogelijk nabetalen 
van uitkeringskosten.

Onderhoudsvoorziening  2.397.080  89.725 17.994  406.718  2.062.093 1.450.693 611.400 Zie toelichting Onderhoudsvoorzie-
ning hieronder.*

Totaal voorzieningen  3.180.245  522.909  671.860  2.983.798 2.100.442 883.356

Voorzieningen

*Toelichting Onderhoudsvoorziening:
Er is een nieuw MJOP opgesteld in het 1e kwartaal van 2019. Dit MJOP is de basis geweest voor de stand van de  voorziening groot- 
onderhoud per 31 december 2018. Op basis van het nieuwe MJOP is er een vrijval geweest van €822K. Hierdoor lijkt het als of er  
een dotatie is gedaan van € 75K ( dotatie MJOP 2018 € 897K minus vrijval € 822K).  Daarnaast is er een reserve klein onderhoud  
gevormd, hierbij is gerekend met € 8.500 per school om de uitgaven in 2019 op te vangen.
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Kortlopende schulden

2018 Realisatie 2017 Realisatie Verklaring verschil

Kortlopende schulden

Crediteuren  559.137  639.836 

Belastingen en premies sociale verz.  1.357.786  1.270.142 Door de toename in het aantal fte zijn de kosten voor belastingen en 
premies sociale verz. en pensioenen toegenomen

Pensioenpremie  500.992  282.293 

Nog te betalen bedragen  734.621  476.313 De nog te betalen bedragen nemen toe door dat er nog geen  
afrekening heeft plaats gevonden van gemaakte kosten in 2018

 Totaal kortlopende schulden  3.152.536  2.668.584 

2018 Realisatie 2017 Realisatie Verklaring verschil

Overlopende passiva

Nog te besteden bedragen  44.086  290.191 De nog te besteden bedragen zijn lager, hier was een post voor  
de wachtgeldafrekening 2016-2017 voorzien die in 2018 betaald is

Vooruitontvangen bedragen  334.631  290.453 

Vakantie uitkering  953.361  910.008 

Totaal overlopende passiva  1.332.078  1.490.652 

4.484.614 4.159.236
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Niet uit balans blijkende verplichtingen

Naam Omschrijving Datum aanvang Datum eindigend Jaarbedrag

Aloysius Stichting huur voor centraal bureau 9-07-05 1-09-23 € 42.970

Gemeente Teylingen ruimte BSO Overplaats 9-07-05 1-01-22 € 4.500

Gemeente Teylingen ruimte BSO Andreas 7-07-15 5-08-44 € 13.883

Gemeente Noordwijk Verhuren aula Bronckhorst 1-09-12 € 10.483

Ricoh huur kopieer- en printapparatuur 1-09-16 1-08-20 € 100.000

Heutink hardware 1-04-16 1-04-20 € 70.835

Victoria schoonmaak 1-04-18 31-03-21 € 700K- € 750K

Duurzame inzetbaarheid geen geformaliseerde afspraken gemaakt inzake niet  
opgenomen duurzame inzetbaarheidsuren, zoals bedoeld  
in artikel 8 van de CAO
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

Baten 2018 Realisatie 2018 Begroting 2017 Realisatie Verklaring verschil

(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW € € €

(Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW  36.220.553  33.456.089  34.643.428 De rijksbijdragen zijn hoger dan begroot en het jaar 2017. Hier zijn verschillende oorzaken voor; wijziging 
bekostiging ivm compensatie salarisstijging (cao wijziging) leraren, de aanpassing van de bekostiging 
met terugwerkende kracht voor schooljaar 17/18, de toekenning van de werkdrukmiddelen en niet 
begrote groeibekosting.

Niet- geoormerkte subsidie OCW  1.837.047  1.413.643  1.523.429 Voor onderwijs aan nieuwkomers is meer bekostiging ontvangen dan begroot. Deels wordt dit veroor-
zaakt door uitbreiding van de taalklas met een extra groep.

Ontvangen doorbetaling rijksbijdrage SWV  1.128.376  961.020  1.075.220 De opbrengsten van het SWV zijn hoger door een vrijval van de nog te besteden middelen voor 
schooljaar 2017-2018.

 39.185.976  35.830.752  37.242.078 

Overige overheidsbijdragen

Gemeentelijke bijdragen  334.365  350.864  435.065 De gemeentelijke bijdragen zijn lager dan begroot vanaf per 01/08-2017 wordt er geen subsidie meer 
voor de combinatiefunctionaris verstrekt. Het verschil met de realisatie 2017 kan verklaard worden 
door de financiele afwikkeling van de sluiting van de Rembrandtschool bij PCPO per 01-08-2017

Overige overheidsbijdragen en -subsidies  13.399  10.000  10.399 

 347.764  360.864  445.463 

Overige baten

Verhuuropbrengsten  359.760  335.534  458.544 De huuropbrengsten zijn in het jaar 2017 eenmalig hoger geweest i.v.m. na facturatie huur voorgaan-
de jaren

Detachering  59.850  83.268  91.028 De detacheringsopbrengsten zijn in 2017 hoger geweest i.v.m. de personele unie

Sponsoring  299  600  1.479 

Ouderbijdragen  313.164  320.454  375.817 De ouderbijdrage nemen af omdat de trend momenteel is om de TSO niet meer via de school te laten 
verlopen maar rechtstreeks via de opvangorganisatie.

Overige  80.586  65.455  389.927 In 2017 zijn de overige opbrengsten eenmalig hoger i.v.m. de doorbelasting aan het voormalig PCPO

 813.659  805.311  1.316.795 

 40.347.399  36.996.927  39.004.336 
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Lasten 2018 Realisatie 2018 Begroting 2017 Realisatie Verklaring verschil

€ € €

Personele lasten

Lonen en salarissen  20.719.520 19.668.125  20.995.182 Personele kosten zijn hoger dan begroot en 2017. door de nieuwe CAO waarbij nieuwe functies en 
salarisschalen zijn voor leerkrachten, een loonsverhoging van 2,5%, en eenmalige uitkeringen  
zijn de loonkosten fors toegenomen. Verder is er extra personeel ingezet op de toegekende  
werkdrukmiddelen.

Sociale lasten  4.329.157 3.824.507  3.149.876 

Vakantierechten  1.455.637  1.401.467  1.151.884 

Pensioenen  3.161.813 2.817.082  2.353.367 

Mutaties Personeelsvoorzieningen  -71.825 96.500  340.910 Door een vrijval van de voorziening langdurig zieken i.v.m. de transitievergoeding is er sprake  
van een vrijval val kosten

Personeel niet in loondienst  779.051  438.210  904.839 Er is eenoverschrijding op externe personeelskosten, dit betreft vervanging langdurig zieke  
medewerkers en extra inzet voor de fusie 

Overige personeelskosten  283.120  399.014  389.327 

Scholing  366.383  370.675  406.500 

Uitkeringen  -243.384 -28.926  -242.852 De ontvangen uitkering van het UWV is niet volledig begroot

Totaal personele lasten  30.779.472  28.986.654  29.449.032 

Afschrijvingen

Gebouwen  37.638 36.784  39.110 De afschrijvingslasten zijn lager, omdat er in het begrotingsmodel bij de berekening van de  
afschrijvingslasten ervan uit wordt gegaan dat alle investeringen aan het begin van het boekjaar 
plaatsvinden, dit is in de praktijk niet het geval.

Inventaris en apparatuur  583.386 763.123  605.089 

Leermiddelen  230.865 184.617  247.770 

Overige materiele vaste activa  67.453 80.409 95.169 

Boekwinst/verlies  23.629  21.840 

Vrijval investeringssubsidies  -28.348 -19.759  -8 

Totaal Afschrijvingen  914.624 1.045.174  1.008.971 
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2018 Realisatie 2018 Begroting 2017 Realisatie Verklaring verschil

Huisvestingslasten

Huur  102.264 177.120  140.041 De huurkosten zijn in 2018 lager dan begroot, dit komt door een vrijval van een post uit het verleden 

Onderhoud  255.491 233.122  236.177 

Energie en water  539.539 522.668  549.017 

Schoonmaakkosten  883.678 831.169  838.462 De schoonmaakkosten zijn gestegen, in 2018 is de schoonmaak europees aanbesteed

Heffingen  107.393 104.609  89.275 

Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen  89.725 725.283  868.191 Door het opstellen van een nieuw MJOP valt de dotatie overige onderhoudsvoorzieningen lager uit. 
Dit komt door een eenmalige vrijval.

Overige huisvestingslasten  259.340 226.021  205.141 

Totaal Huisvestingslasten  2.237.430 2.819.992  2.926.304 

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten  645.067 652.536  521.697 

Honorarium onderzoek jaarrekening  64.301 165.000  312.356 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen  1.641.868 1.524.068  1.490.842 De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn hoger, de inzet van digitale  
lesmethoden op de scholen nemen toe

Dotatie overige voorzieningen  -7.067  6.586 

Reizen/Excursies/activiteiten ouders/TSO  309.245 278.833  317.205 

Contributie/ Verzekeringen  97.158 130.778  97.466 

Overige onderwijslasten  205.053 390.205  191.708 

Overige lasten  63.660 30.060  55.316 

Totaal Overige lasten  3.019.285 3.171.480  2.993.175 

Financiele baten en lasten

Rentebaten  50  -120 

Rentelasten  10.178 10.994  10.811 

Totaal Financiele baten en lasten  10.228 10.994  10.691 

TOTAAL LASTEN  36.961.039 36.034.294  36.388.174 
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Wet Normering Topinkomens

WNT- verantwoording 2018
Per 1 januari 2017 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT) ingegaan.De klassenindeling is gebaseerd op de uit-
komsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn  
vastgesteld.
Gemiddelde totale baten   6
Gemiddeld aantal leerlingen  3
Gewogen aantal onderwijssoorten  1
Totaal aantal complexiteitspunten 10

Het bezoldigingsmaximum is in 2018 berekend conform de WNT klassenindeling. 
Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse D, daarmee bedraagt 
het bezoldigingsmaximum € 146.000. Het weergegeven individuele WNT-maxi-
mum is berekend naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband.  
Het WNT-maximum bedraagt voor leden van het toezichthoudend orgaan 15% 
voor voorzitters en voor deoverige leden 10% van het bezoldigingsmaximum naar 
rato van de duur van het dienstverband.

bedragen x € 1 S.J. Spierenburg-Kouw R.W.J. de Groot

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01/31-12 01-01/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  111.756  111.955 

Beloningen betaalbaar op termijn  17.869  17.869 

Subtotaal  129.625  129.824  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  146.000   146.000  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.  N.v.t.  

Totale bezoldiging 129.625 129.824  

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2017

Functiegegevens Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01/31-12 01-05/31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

dienstbetrekking? ja ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  107.046  69.104 

Beloningen betaalbaar op termijn  16.325  10.910 

Subtotaal  123.371 80.014  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  141.000 96.644

Totale bezoldiging 123.371 80.014

WNT: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen
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bedragen x € 1

Functiegegevens W.J.  
Egberts

R.J.  
Jongeotter

J.D.G  
van Heeswijk

L.J. van  
Waard-Meuldijk

L.A.M.  
Wesseling- Belt

S.  
Miedema

C.E.P.M. den  
Houting- Stevens

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging  8.250  6.250  12.499  6.250  6.250  6.250  6.250 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  21.900  14.600  14.600  14.600  14.600  14.600  14.600 

-/- Onverschuldigd betaald en  nog niet terugontvangen bedrag

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Gegevens 2017

Functiegegevens W.J.  
Egberts

R.J.  
Jongeotter

J.D.G  
van Heeswijk

L.J. van 
Waard-Meuldijk

L.A.M.  
Wesseling- Belt

S.  
Miedema

C.E.P.M. den  
Houting- Stevens

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging  8.250  6.250  6.250  6.250  6.250  5.208 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  21.150  14.100  14.100  14.100  14.100  12.900  10.355 

*1  In 2017 is er geen vergoeding uitgekeerd dit is  
    in 2018 met terug werkende kracht uitgekeerd.

*1
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

College van Bestuur:
F.J.H. Dekker

Raad van Toezicht:
W.J. Egtberts  
Voorzitter

C.E.P.M. den Houting-Stevens

 
 

J.D.G. van Heeswijk-Vergouwen

Datum vaststelling jaarrekening:

R.W. Jongenotter S. Miedema
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Lerarenbeurs 12.092,80 7/592/10698 7/24/17 12.092,80 x 

Lerarenbeurs 12.092,80 7/599/12358 7/24/17 12.092,80 x 

Lerarenbeurs 12.092,80 7/621/14573 7/24/17 12.092,80 x 

Lerarenbeurs 12.092,80 7/672/19144 7/24/17 12.092,80 x 

Lerarenbeurs 12.092,80 7/674/19369 7/24/17 12.092,80 x 

Lerarenbeurs 6.953,36 7/676/19497 7/24/17 6.953,36 x 

Studieverlof 2017  4.364,78 7/667/18708 7/24/17 4.364,78 x 

Studieverlof 2017  5.592,92 7/594/111578 7/24/17 5.592,92 x 

Lerarenbeurs 6.953,36 8/643/26105 7/23/18 6.953,36  x

Lerarenbeurs 7.709,16 8/664/27643 7/23/18 7.709,16  x

Lerarenbeurs 12.092,80 8/598/22546 7/23/18 12.092,80  x

Lerarenbeurs 12.092,80 8/594/21907 7/23/18 12.092,80  x

Lerarenbeurs 12.092,80 8/676/28569 7/23/18 12.092,80  x

Lerarenbeurs 12.092,80 8/669/27989 7/23/18 12.092,80  x

Lerarenbeurs 5139,44 8/634/25336 7/23/18 5139,44  x

Lerarenbeurst 12.092,80 8/600/22769 7/23/18 12.092,80  x

Lerarenbeurs 5.063,86 8/665/27749 7/23/18 5.063,86  x

LOF subsidie 14.272,50 LOF15-0473-1009935 6/30/16 14.272,50 x  

Omschrijving Toegekend      Toewijzing Toewijzing Ontvangen t/m De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking  
 bedrag        kenmerk datum verslagjaar Geheel uitgevoerd Nog niet geheel 
     en afgerond uitgevoerd     
 
         
     

Model G Verantwoording subsidies
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Bijlage

WimJan Egtberts
Hoofdfunctie:   directeur Wonen & Revalidatie Zorgbalans
Nevenfuncties: •  lid Raad van Toezicht, voorzitter kwaliteitscie  Amsta
 • voorzitter Raad van Toezicht KPOA – Stichting Katholiek Primair  
  Onderwijs Amersfoort

Christianne den Houting
Functies:  • lid raad van toezicht Zonnehuisgroep Amstelland te Amstelveen
 • voorzitter raad van toezicht Kraamzorg Rotterdam te Rotterdam
 • voorzitter raad van commissarissen Arcade te Naaldwijk
 • lid raad van toezicht a.i. Limburgs Voortgezet Onderwijs te Sittard
 • lid coöperatief bestuur DoktersDienst Duin- en Bollenstreek te  
  Voorhout
 • consultant publieke sector
 • penningmeester parochie Sint Maarten te Noordwijkerhout  
  (onbezoldigd)

Siebren Miedema
Functies: • eenmanszaak ‘Edu Services. Opvoeding, Vorming en Onderwijs’  
  (KvK geregistreerd)
 • vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit, Vrije Universiteit  
  Amsterdam
 • vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Stichting Christelijke Pers (Trouw),  
  Amsterdam
 • lid Wetenschappelijke Adviesraad Christelijke Hogeschool Driestar,  
  Gouda
 • lid Wetenschappelijke Adviesraad Master Leren en Innoveren & Mas- 
  ter Educational Leadership, Penta Nova/Marnix Academie, Utrecht
 • lid van de  BKO Visitatiecommissie van het Kenniscentrum Bewegen  
  & Educatie van Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • voorzitter Stichting TaalLokaal, Noordwijkerhout (onbezoldigd)

Judith van Heeswijk
Hoofdfunctie:   programmamanager Ontwikkeling Scholing en Arbeidsmarkt /  
  onderwijssecretaris Ondernemersvereniging UNETO-VNI. 
Nevenfuncties: • lid bestuur Stichting Examenservice Metaal Elektro en Installatie  
  (St. ESMEI) (KvK inschrijving)
 • lid Sectorkamer Techniek en Gebouwde Omgeving binnen Stichting  
  Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)  
  (door OCW bekrachtigd) 
 •  lid Thema Advies Commissie Kwalificeren en Examineren binnen  
  Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB)  
  (door OCW bekrachtigd) 
 • lid adviescommissie HBO Engineering Hogeschool Utrecht
 • lid Raad van Advies HBO domein Engineering (landelijk)
 • lid bestuur stichting Federatie Techniek en Vakmanschap VMBO (KvK)
 • lid Bestuur stichting Branchesamenwerking Leermiddelen Examen- 
  producten Infratechniek (KvK inschrijving)

René Jongenotter
Hoofdfunctie:   concernmanager facilitair/ICT Almeerse Scholen Groep

Ingrid van Waard
Hoofdfunctie:   finance manager, I-SEC Nederland B.V.

Leonie Wesseling
Hoofdfunctie:   directeur Zo Kinderopvang

Overzicht 2018 hoofd- en nevenfuncties leden Raad van Toezicht Sophia Scholen 


	_GoBack

