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1.
Voorwoord
De uitvoering van de tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs van het
Ministerie van OC&W, vakbonden en PO/VO-raad is een belangrijk thema geweest in 2015 voor de
Aloysius Stichting. Met veel samenwerkingsverbanden zijn overname en
detacheringsovereenkomsten gesloten met als doel de expertise en werkgelegenheid van de
ondersteuningsdiensten Gedragpunt en Triade te behouden. Op 1 mei 2012 had de Aloysius Stichting
158 fte her te besteden functies in 22 samenwerkingsverbanden. In december 2015 was dit aantal
teruggelopen naar 29,4 fte. Met enkele samenwerkingsverbanden zijn de besprekingen nog niet
afgerond.
In de koers “Verbinden en Vernieuwen” van 2012-2016 hebben drie projecten centraal gestaan:
Onderwijs en ICT (digitale leeromgeving), Ontwikkeling in Beeld (onderwijsvernieuwing) en
Kwaliteitszorg (kwaliteitsnorm speciaal onderwijs). In de nieuwe koers 2016-2020 “Samen
betekenisvol leren” zullen deze thema’s centraal blijven staan. De Aloysius Stichting zal zich blijven
vernieuwen en een resultaatgerichte koers blijven varen, waarbij het kind centraal zal blijven staan.
Ten aanzien van het project Kwaliteitszorg is in 2015 een mijlpaal bereikt; Certiked heeft in december
2015 vastgesteld dat de Aloysius Stichting voldoet aan de normen van de ISO 9001:2008. Aansluitend
hierop heeft LECSO in januari 2016 vastgesteld dat Aloysius ruimschoots voldoet aan de
Kwaliteitsnorm en heeft Aloysius de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs verkregen.
Ook in 2015 zijn diverse tevredenheidsonderzoeken gedaan. Leerlingen, ouders, ketenpartners en
medewerkers gaven in de onderzoeken aan de Aloysius Stichting positief te waarderen.
De onderwijskwaliteit van de scholen die onderdeel zijn van de Aloysius Stichting blijft onverminderd
goed. Twee scholen (de Latasteschool in Horn en de Korenaer in Deurne) ontvingen het predicaat
“excellente school” van het Ministerie van OC&W. Eén school (de Leidse Buitenschool) werd als
“zwak” aangemerkt; alle overige scholen hebben een basisarrangement. Op 1 augustus is Nexus in
Heerhugowaard overgenomen van de Stichting Flore.
De Aloysius Stichting heeft 2015 afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van € 585.336
(begroot een exploitatietekort van € 749.000). Enerzijds was er sprake van niet begrote incidentele
bekostiging, anderzijds waren met name de afschrijvingslasten en overige instellingslasten hoger dan
begroot. Ondanks het begrote negatieve exploitatieresultaat blijft de financiële positie van de
Aloysius Stichting goed. De solvabiliteitsratio (exclusief voorzieningen) is 71,2% op 31-12-2015
(70,6% op 31-12-2014).
Voorhout, mei 2016
Drs. Hans Kelderman
Voorzitter college van bestuur Aloysius Stichting
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Verslag college van bestuur

2.1. Juridische structuur en organisatie
De Aloysius Stichting is opgericht in 1891 en is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die het
beste op hun plek zijn in het speciaal basisonderwijs of het speciaal (voortgezet) onderwijs. Wij
geven ook onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen en jeugdzorginstellingen.
Daarnaast ondersteunen, adviseren en begeleiden wij leerlingen en onderwijsteams in (regulier)
onderwijs en opvang in diverse samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland. Ultimo
2015 maakten 34 scholen en ambulante diensten op 57 locaties in 27 gemeenten deel uit van de
Aloysius Stichting (onder 19 BRIN-nummers). De Aloysius Stichting heeft haar juridische standplaats
in Voorhout. Hier is ook het bestuurskantoor gevestigd.
Op 1 september 2012 is de Aloysius Stichting overgegaan naar het bestuursmodel met een raad van
toezicht en een college van bestuur. Daarmee ligt het bevoegd gezag bij het college van bestuur. Dit
eenhoofdig college van bestuur is belast met het besturen van de stichting. De raad van toezicht
bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op het bestuur. De toezichttaken zijn ontleend aan de Wet
Goed Onderwijs - Goed Bestuur en betreffen onder andere het benoemen en ontslaan van de leden
van het college van bestuur, het uitoefenen van toezicht op het beleid van het college van bestuur en
het benoemen van de accountant. Daarnaast heeft de raad van toezicht goedkeuringsrecht op
besluiten van het college van bestuur over het strategisch meerjarenplan, de begroting, het
jaarverslag inclusief de jaarrekening, het aangaan van verplichtingen boven een bepaald bedrag en
ingrijpende organisatiewijzigingen (zoals het oprichten en opheffen van scholen en fusies van de
stichting). In 2015 zijn twee leden van de raad van bestuur volgens rooster afgetreden. De
aftredende leden zijn inmiddels vervangen.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders en medewerkers van de
34 scholen en de ambulante diensten. Ten minste driemaal per jaar is er overleg tussen de GMR en
het college van bestuur.
Het college van bestuur wordt ondersteund door het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor bestaat
uit een directeur bedrijfsvoering en financiën, een directeur human resource management (hrm),
een ambtelijk secretaris en een aantal beleidsmedewerkers.
De Aloysius Stichting is opgedeeld in drie sectoren, te weten de sector Noord en Gesloten Onderwijs,
de sector West en de sector Zuid. Aan het hoofd van een sector staat een sectordirecteur. De
sectordirecteuren adviseren het college van bestuur bij de totstandkoming en uitvoering van het
strategisch beleid en hebben een integrale managementtaak binnen hun sectoren. Samen met het
college van bestuur, de directeur bedrijfsvoering en financiën en de directeur hrm vormen zij het
algemeen management team. Via een periodiek overleg met de sectordirecteuren maakt het college
van bestuur afspraken over de uitvoering van de verschillende aandachtsvelden voor het
onderwijsbeleid, hrm en financiën en bedrijfsvoering. Binnen de Aloysius Stichting zijn diverse stuuren werkgroepen actief die zich bezighouden met de praktische uitwerking hiervan.
Op de scholen van de Aloysius Stichting stonden op 1 oktober 2015 3.487 leerlingen ingeschreven
(3.549 op 1 oktober 2014). Naast de ingeschreven leerlingen werden op 1 oktober 2015 ongeveer
8.500 kinderen, van basisscholen die niet tot de Aloysius Stichting behoren, vanuit de
ondersteunende diensten begeleid.
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Op 1 november 2015 had de Aloysius Stichting 965 personeelsleden (787 FTE). Op 1 november 2014
was dit respectievelijk 1.005 en 821.
De Aloysius Stichting kent geen verbonden partijen met beslissende zeggenschap. Wel is de Aloysius
Stichting betrokken bij 66 samenwerkingsverbanden.
2.2
Strategisch beleid
In 2012 zijn de missie, visie, en kernwaarden van de Aloysius Stichting opnieuw vastgelegd in de
koersnotitie “Verbinden en Vernieuwen”. In de nieuwe koers 2016-2020 “Samen betekenisvol leren”
zijn deze uitgangspunten niet gewijzigd.
2.2.1 Missie
Wij bereiden kinderen en jongeren voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. De Aloysius
Stichting is er voor leerlingen vanaf 4 jaar, die ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische
problemen en/of leerproblemen ervaren. Wij richten ons ook op de ouders van onze leerlingen en de
partners in de jeugdhulpverlening.
Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkeling- en opbrengstgericht onderwijsprogramma.
Dat doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die
leerlingen tot hun recht laat komen.
Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en partners in het onderwijs en de
jeugdhulpverlening. Ons aanbod is bovendien afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
2.2.2 Visie
“Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat
doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.”
Deze visie wordt gerealiseerd doordat medewerkers zich elke dag onverminderd betrokken inzetten
voor onze leerlingen. Zij gaan door waar anderen stoppen, vinden betekenis in hun werk, doen hun
werk met plezier, geven net dat onsje meer en vinden ieder kind de moeite waard om hun best voor
te doen.
2.2.3 Kernwaarden
Bovenstaande missie en visie worden bereikt door drie kernwaarden die binnen de Aloysius Stichting
breed worden gedragen.
Kracht is waarmee wij dagelijks ons werk doen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij
horen zijn: leerlingen en medewerkers in hun kracht zetten, eigen kracht ontwikkelen, leerlingen
krachtige persoonlijkheden laten worden, stevig in je schoenen staan en een krachtige leeromgeving.
Wij zijn er onvoorwaardelijk voor onze leerlingen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij
horen zijn: doorgaan waar anderen stoppen, loslaten als het goed gaat, blijven zoeken naar
mogelijkheden, in goede en slechte tijden, elkaar nemen zoals iedereen is, onbaatzuchtigheid en
‘mag het een onsje meer zijn’?
Wij doen ons werk met passie. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: met je
hart, energiek, plezier, gedrevenheid, samen met anderen en ons werk is de moeite waard
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2.3

Ontwikkelingen

2.3.1 Onderwijskundig
Gedurende het schooljaar 2014/2015 zijn 4 klachten ingediend (2013/2014: 4). Deze klachten zijn
behandeld door het college van bestuur; de vertrouwenspersonen hebben geen van de klachten in
behandeling hoeven nemen.
In 2015 is aan de Latasteschool en de Korenaer vestiging Deurne het predicaat “excellent” toegekend
door het Ministerie van OC&W. De Leidse Buitenschool is helaas als zwak aangemerkt. Inmiddels
heeft de Leidse Buitenschool een nieuwe directie en is een verbeterprogramma gestart. Alle overige
scholen hebben een basisarrangement. Tijdens het jaarlijkse bestuursgesprek met de Inspectie van
het Onderwijs zijn geen bijzondere afspraken gemaakt.
Op 1 augustus 2015 is Nexus, school voor speciaal basis onderwijs in Heerhugowaard overgenomen
van de Stichting Flore, met instemming van de medezeggenschapsraden.
Op de teldatum 1 oktober 2015 stonden 3.487 leerlingen ingeschreven (1 oktober 2014: 3.549).
Enerzijds is sprake van een lagere instroom door de komst van passend onderwijs, anderzijds is
sprake van een lagere instroom door demografische ontwikkelingen. De daling van het leerlingaantal
kon worden gecompenseerd door de leerlingen van Nexus, die vanaf 1 augustus 2015 onderdeel
uitmaakt van de Aloysius Stichting.
In de koers 2012-2016 “Verbinden en Vernieuwen” is vastgelegd dat de Aloysius Stichting streeft
naar ISO 9001:2008 certificering, met als uiteindelijk doel het behalen van de Kwaliteitsnorm Speciaal
Onderwijs van Lecso. In samenwerking met CKMZ (Centrum voor Kwaliteit en Management in de
Zorgsector) zijn de primaire en secundaire processen in kaart gebracht en zijn 25 medewerkers
opgeleid tot auditor. Na diverse ronden van audits door eigen auditors, heeft onafhankelijk
certificeerder Certiked in de tweede helft van 2015 vastgesteld dat de Aloysius Stichting ruim aan de
normen van ISO 9001:2008 voldoet. Aansluitend heeft de Lecso in januari 2016 vastgesteld dat de
Aloysius Stichting ook voldoet aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.
In 2015 is een leerling- en oudertevredenheidsonderzoek gehouden. Het algemene oordeel van de
leerlingen is 7,3 op een schaal van 10. Het algemene oordeel van de ouders is 7,7. Deze uitkomsten
liggen op het niveau van eerder gehouden onderzoeken.
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De onderwijsopbrengsten zijn als volgt:

Om de uitstroom van de leerlingen te volgen heeft de Aloysius Stichting in 2014 een bestendigheid
monitor ontwikkeld. Deze monitor is inmiddels op de scholen geïmplementeerd.
2.3.2 Organisatorisch
Op 1 augustus 2015 is Expertisecluster Nexus overgenomen van de Stichting Flore. Deze school voor
speciaal basisonderwijs telde op 1 augustus 2015 97 leerlingen.
De Antoniusschool heeft een aantal vestigingen gesloten en samengevoegd. Daarnaast zijn ook
nieuwe vestigingen geopend. De Antoniusschool heeft nu vestigingen in Aerdenhout, Beverwijk,
Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, IJmuiden en Schagen.
Het Molenduin heeft in 2015 in Schagen een vestiging geopend.
Een antwoord van de Aloysius Stichting op Passend Onderwijs is de vorming van en/of deelname in
kennis en expertisecentra of integrale kind centra met voorzieningen en arrangementen van licht tot
zwaar. In Roermond is in augustus 2015 het kennis en expertisecentrum (kec) de Donderberg
geopend. In dit centrum wordt, samen met partners uit onderwijs en zorg, een integraal
onderwijs/zorgplan met een systeemgerichte aanpak opgesteld dat ervoor zorgt dat kinderen en
jongeren - naar eigen mogelijkheden- zich kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op hun
toekomstige positie in de samenleving. In Weert, Eindhoven, Lisse, Hillegom, Schagen, Den Helder,
Heerhugowaard, IJmuiden en Beverwijk bestaan plannen voor kennis en expertisecentra of integrale
kind centra.
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2.3.3 Huisvesting
Aan de hand van meerjaren onderhoudsplannen, die door een extern bouwadviseur zijn opgesteld, is
klein- en grootonderhoud gepleegd aan de schoolgebouwen.
De risico’s en kansen van de doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen van gemeenten naar
schoolbesturen zijn in kaart gebracht door een extern bureau. Geconstateerd is dat bij diverse
schoolgebouwen op 1 januari 2015 sprake is van achterstallig onderhoud door de gemeenten. De
Aloysius Stichting heeft bij de betrokken gemeenten de kosten hiervan geclaimd.
De Aloysius Stichting heeft op basis van het opgestelde strategisch huisvestingsplan diverse nieuwen verbouwprojecten gepland staan voor de Savioschool in Hillegom, de Don Boscoschool in Lisse,
het Molenduin in Schagen, de Antoniusschool in Schagen, de Widdonckschool (IKC) in Weert en de
Korenaer (IKC) in Eindhoven. Bij het beheersen van risico’s die horen bij bouwprojecten hanteert de
Aloysius Stichting een eigen opgesteld ‘beslismodel huisvesting’. Om de kennis en expertise op het
gebied van huisvesting te borgen heeft de Aloysius Stichting een strategisch huisvestingsadviseur in
dienst.
2.3.4 Verbonden partijen
De Aloysius Stichting is betrokken bij 66 samenwerkingsverbanden. Dit grote aantal wordt
veroorzaakt door de in- en uitstroom van scholen die verbonden zijn met een justitiële
jeugdinstelling of een jeugdzorginstelling. Daarnaast is de Aloysius Stichting lid van twee coöperaties
(Coöperatie Regionaal Kennis en Expertisecentrum Roermond U.A. en Coöperatie Regionaal Kennis
en Expertisecentrum Weert U.A.)
2.3.5 Human resource management (HRM)
Het aantal medewerkers in dienst op 1-11-2015 is 965 (787 FTE). Op 1-11-2014 was dit 1.005 (821
FTE). De daling in het aantal werknemers hangt samen met de daling van het aantal ambulant
begeleiders.
De Aloysius Stichting heeft in 2015 € 505.000 uitgegeven aan vergoedingen voor ontslag en
mobiliteit. In geen van de gevallen is sprake geweest van bovenwettelijke uitkeringen.
In 2014 is een verzuimmodule geïmplementeerd op de scholen waarmee de toepassing van de Wet
Poortwachter geborgd is. In de module worden alle acties en documenten op het gebied van
verzuimbegeleiding vastgelegd, zodat leidinggevenden, hrm medewerkers en arbodienst beschikken
over een actuele stand van zaken van het ziekteverzuim. In 2015 steeg het ziekteverzuim naar 6,6%
ten opzichte van 5,5% in 2014. Vanaf 1 januari 2016 is een nieuwe Arbo dienst gecontracteerd.
De komende jaren zal blijvend aandacht worden besteed aan het verder professionaliseren van de
werknemers, onder andere door een uitgebreid aanbod van scholing binnen de eigen Aloysius
Academie. Ook in 2015 is speciale aandacht gegeven aan trainingen op ICT-gebied: inmiddels zijn
tientallen trainingen op maat beschikbaar.
In 2016 zal een performance management systeem worden geïmplementeerd waarin onder andere
de R&O cyclus is opgenomen.

6

Ook in 2015 is een medewerker tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het algemene oordeel is 7,8 op
een schaal van 10. In het onderzoek zijn specifieke vragen gesteld over de ICT migratie en de huidige
stand van de ICT binnen Aloysius Stichting.
2.3.6 Bedrijfsvoering
De Aloysius Stichting kent een planning en control cyclus, waar een meerjarige begroting en
managementrapportages per maand en kwartaal deel van uit maken. De opzet en de effectieve
werking van onderdelen van de planning en control biedt het college van bestuur en het
management op dit moment een redelijke mate van zekerheid dat:
men steeds tijdig op de hoogte is van de mate waarin de strategische, operationele en
financiële doelstellingen worden gerealiseerd;
er sprake is van een betrouwbare externe en interne verslaglegging;
er wordt gehandeld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet en (interne)
regelgeving.
Daarnaast is een proces in gang gezet om administratieve functies te optimaliseren door middel van
centralisatie, standaardisatie en specialisatie.
In 2015 zijn diverse trainingen verzorgt voor administratief medewerkers met als doel het verbeteren
van de secundaire processen. Aan locatiedirecteuren en coördinatoren zijn trainingen gegeven,
onder andere met als doel het verbeteren van het risico management en het financieel bewustzijn.
In 2015 zijn, na nationale of Europese aanbestedingen, nieuwe contracten afgesloten voor het
printerpark, de verbindingen, het administratiekantoor en diverse nieuwbouwprojecten. Een
meervoudig onderhandse aanbesteding heeft plaatsgevonden voor arbodiensten.
In opdracht van de raad van toezicht is door Ernst & Young Fraud Investigation & Dispute Services
een fraudescan gedaan gericht op het identificeren van mogelijke frauderisico’s alsmede het
fraudebewustzijn en de integriteitscultuur binnen de Aloysius Stichting. Uit de scan zijn geen
bijzonderheden naar voren gekomen en de diverse suggesties die zijn gedaan worden opgevolgd.
Het gebruik van ICT in het onderwijs binnen Aloysius:
In 2014 heeft de Stichting Kennisnet een rapport uitgebracht (Kennisnet 2014; Meer ICT per euro;
Een onderzoek naar de ICT-kosten in het basisonderwijs) over de gemiddelde uitgaven voor ICT op
basis van een representatieve steekproef in het basisonderwijs. Gebleken is dat middelgrote/grote
schoolbesturen gemiddeld meer uitgeven per school/leerling/medewerker dan kleine
schoolbesturen. Het lijkt er op, dat een grotere schaalgrootte voordelen biedt als het gaat om de
hoogte van de ICT-kosten en de verhouding ten opzichte van de totale en materiële kosten. In
onderstaande grafiek zijn de resultaten van dit onderzoek ten opzichte van de ICT uitgaven van
Aloysius in 2015 weergegeven. Bij het bepalen van de ICT-kosten is uitgegaan van een brede
opvatting van ICT. Dit betekent dat ook alle kosten voor telecommunicatie en verbindingen,
reproductie kosten en kosten voor de implementatie van ICT-middelen zijn beschouwd als ICTkosten.
Vanuit de koers willen wij dat iedere leerling zoveel mogelijk mede-eigenaar is van zijn eigen
ontwikkeling. Daarnaast investeren wij fors op het ontwikkelen van 21e -eeuwse vaardigheden, wij
werken aan goede doorgaande leerlijnen en maken de individuele ontwikkelingsvoortgang zichtbaar
in digitale portofolio’s. Hiermee sluiten wij aan bij de verdergaande digitalisering binnen het
onderwijs en de wereld om ons heen waarmee wij de leerlingen toerusten op een betekenisvolle
eigen plek in de maatschappij. De inzet van ICT binnen het onderwijs ligt volgens de leerkrachten op
ongeveer 35%. Conclusie: Aloysius geeft door de sterke inzet van ICT binnen het onderwijs vanuit de
Koers meer uit aan ICT dan de gemiddelde middelgrote/grote school.
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2.3.7 Projecten
Om uitvoering te geven aan de visie en missie van de Aloysius Stichting is de afgelopen jaren een
drietal projecten gestart:
Op het gebied van ICT: uitvoeren van het beleidsplan “Onderwijs en ICT”, dat de ontwikkeling
van het onderwijskundige beleid in samenhang met het innoveren van onderwijskundige
concepten, producten en technologie vormgeeft.
Op het gebied van kwaliteitszorg: “Koersen op kwaliteit”, dat moet leiden naar certificering in
2016 in het kader van de Kwaliteitsnorm Speciaal onderwijs.
Op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs: “Ontwikkeling in beeld”, dat het
opbrengstgericht werken op de scholen moet borgen.
De totale kosten van bovengenoemde projecten bedragen ongeveer € 4.300.000 verdeeld over drie
jaar. De projecten zullen worden ingebed en bestendigd in de organisatie.
Naast deze projecten op onderwijsgebied is in 2013 het project “Personele Impact Passend
Onderwijs” gestart. Dit project heeft als doel de formatieve en personele effecten van Passend
Onderwijs in kaart te brengen en oplossingen te zoeken voor eventuele negatieve effecten. In het
tripartiete akkoord is vastgelegd zoveel mogelijk expertise op het gebied van ambulante begeleiding
binnen de onderwijssector te behouden. Tot 1 augustus 2016 is er voor de samenwerkingsverbanden
een herbestedingsverplichting. Op de peildatum 1 mei 2012 had de Aloysius Stichting 158 fte her te
besteden functies (vnl. ambulante begeleiders), op 1 augustus 2014, de startdatum van Passend
Onderwijs was dit 123 fte. Om de werkgelegenheid van deze ambulant begeleiders ook na 1
augustus 2016 te behouden, probeert de Aloysius Stichting met samenwerkingsverbanden afspraken
te maken over overname van medewerkers. Inmiddels is met een groot aantal
samenwerkingsverbanden een overname- of detacheringscontact afgesloten. Het aantal nog her te
besteden formatie is op 31-12-2015 29 fte.
In 2015 is de Aloysius Stichting gestart met het driejarig project “Bruggen Bouwen”. Dit project heeft
als doel de aansluiting en doorstroming van het vso-leerlingen naar mbo en arbeid te verbeteren.
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2.3.8 Vermogenspositie
Het eigen vermogen bedraagt € 27.900.000 op 31 december 2015 (€ 28.485.000 op 31 december
2014).
Het eigen vermogen daalt door het negatieve exploitatieresultaat.
De kapitalisatiefactor op 31-12-2015 is 48,6% (46,3% op 31-12-2014).
Het vermogen zal de komende jaren aangewend worden voor de tekorten en de risico’s van de
meerjarenbegroting 2016-2018.
Daarnaast zal het vermogen worden aangewend voor algemene risico’s die in de jaarlijkse update
door het algemeen management team vastgesteld zijn. De risico inventarisatie is als bijlage
bijgevoegd.
2.4
Continuïteitsparagraaf (meerjarenbegroting 2016-2018)
In de meerjarenbegroting 2016-2018 worden de gevolgen van Passend Onderwijs duidelijk. Er is
sprake van een afname van het leerlingaantal op 1-10-2017 van 5% ten opzichte van 1-10-2015
(peildatum voor de bekostiging van het schooljaar 2015/2016). Met name door de negatieve
verevening in het zuiden van het land en minder doorverwijzingen in het westen. Het aantal
medewerkers (OP en OOP met lesgevende taken) daalt in dezelfde mate. Het totaal aantal fte daalt
sterker, doordat een deel van de ambulant begeleiders, dat nu nog in dienst is van de Aloysius
Stichting, overgenomen zal worden door de samenwerkingsverbanden.
Personele bezetting gemiddeld in wtf
DIR
OP
OOP
Totaal

2015
32
455
300
787

Leerlingaantallen
per 1-10 vorig jaar

2015
3.594

2016
32
471
237
740

2016
3.487

2017
31
445
206
682

2017
3.471

2018
31
435
197
662

2018
3.438

Het exploitatiesaldo van de afgelopen jaren is sterk beïnvloed door éénmalige baten als gevolg van
de overname van Rec Chiron en Rec 4.5, en hoge uitgaven voor de drie koersprojecten. De kosten
van de nieuwe koers “Samen betekenisvol leren” zullen worden betaald uit de reguliere bekostiging
van de scholen.
Het exploitatietekort van 2016 wordt veroorzaakt door éénmalige uitgaven voor de viering van het
125 jarig bestaan van de Aloysius Stichting. Daarnaast is er sprake van incidentele afvloeiingskosten
van personeel dat niet herbesteed kan worden. Tenslotte is de exploitatie van één van de scholen
niet sluitend door hoge huisvestingslasten.
Naast bovenstaande incidentele lasten, ondervindt de Aloysius Stichting de negatieve gevolgen
gedurende een reeks van jaren van het achterblijven van de lumpsum bekostiging bij de stijgende
loonkosten en hogere overige exploitatielasten.
Door tijdig in te spelen op de daling van het leerlingaantal herstelt het exploitatiesaldo zich in 2017
en 2018. In de begrotingen voor deze jaren is nog geen rekening gehouden met eventuele verdere
afvloeiingskosten van personeel waarvan de detacheringsovereenkomst niet verlengd zal worden.
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Exploitatie
Baten
Rijksbijdrage OCW
Overige Overheidsbijdrage
Overige baten
Financiële baten en lasten
Totaal

2015
67.804.652
1.278.566
6.817.051
360.568
76.260.837

53.764.039
8.253.459
11.709.085
385.650
74.112.233

52.414.454
4.676.290
10.324.433
385.650
67.800.827

51.740.632
4.436.264
10.253.449
385.650
66.815.995

LASTEN
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal

54.428.856
3.227.881
4.234.344
14.955.092
76.846.173

52.044.644
2.476.609
4.616.625
15.373.727
74.511.605

47.161.543
2.481.241
4.131.426
13.240.838
67.015.048

46.142.184
2.435.672
4.026.303
13.121.897
65.726.056

785.779

1.089.939

Exploitatiesaldo

2016

585.336-

2017

399.372-

2018

Als gevolg van het exploitatietekort in 2016 daalt het eigen vermogen. In de jaren er na zal het eigen
vermogen stijgen door de exploitatieoverschotten in die jaren. De voorziening groot onderhoud
wordt bepaald aan de hand van meerjaren onderhoudsplannen. Nadelige gevolgen van de
decentralisatie van het buitenonderhoud zijn in de begrotingen opgevangen. Aloysius evalueert
jaarlijks het onderhoudsniveau van de gebouwen en stemt de voorziening onderhoud daarop af.
Gezien de hoeveelheid (nieuw)bouwprojecten is jaarlijkse evaluatie en bijsturen noodzakelijk. Gezien
de staat van een aantal schoolgebouwen is Aloysius voornemens de komende jaren indien nodig
extra middelen te doteren aan de voorziening onderhoud.
In de afgelopen jaren zijn de investeringen, met name in ICT, geïntensiveerd. De investeringen voor
de komende jaren bestaan voornamelijk uit vervangingsinvesteringen.
Balans
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal

2015

2016

2017

2018

9.364
6.936
22.906
39.206

9.045
10.000
21.215
40.260

8.224
10.000
19.072
37.296

7.404
10.000
19.072
36.476

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal

27.900
1.978
9.328
39.206

27.337
1.518
11.405
40.260

28.122
1.572
7.602
37.296

29.212
1.683
5.581
36.476

Voorziening groot onderhoud
Dotaties
Onttrekkingen
Stand ultimo

2015
811.937
417.319
1.616.974

2016
722.292
703.185
1.517.773

2017
662.282
608.274
1.571.781

2018
659.152
548.349
1.682.583

Investeringen
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Werkplekvoorzieningen ICT
Infrastructuur ICT
Leermiddelen
Overige materiële vaste activa
Totaal

2015
487.106
688.921
1.332.020

2016
336.781
802.732
213.036
508.500
2.350
1.863.399

2017
681.140
680.600
45.000
440.500
1.847.240

2018
168.511
1.012.500
35.000
437.500
5.000
1.658.511

195.934
16.538
2.720.519

In bovenstaande cijfers is voor de jaren 2016 tot en met 2018 uitgegaan van de voorlopige balans op
31 oktober 2015, het moment waarop gestart is met het opstellen van de begroting. De bedragen
zijn in k€ 1.000
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Het eigen vermogen bestaat uit een bestemmingsreserve van k€ 5.000 en algemene reserves voor
het resterende bedrag.
De financieringsstructuur wijzigt niet. Gezien de omvang van het eigen vermogen zal de Aloysius
Stichting geen behoefte hebben aan vreemd vermogen in de komende jaren. De solvabiliteit
(exclusief voorzieningen) blijft goed: 68% in 2016, 75% in 2017, 80% in 2018.
Naast de risico’s die verband houden met de normale bedrijfsuitoefening, heeft het college van
bestuur ook de algemene risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. Deze inventarisatie wordt
twee maal per jaar opnieuw bekeken en, indien nodig, bijgesteld. Daarnaast zijn in de inventarisatie
beheersmaatregelen opgenomen. Uitgangspunt bij de inventarisatie zijn de risico’s zoals benoemd
door de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen op basis van onderzoeken en
expertbijeenkomsten (commissie Don). De risico’s zoals genoemd in de inventarisatie hebben geen
belangrijke impact gehad in 2015 op de Aloysius Stichting. De risico inventarisatie is als bijlage
opgenomen. Het eigen vermogen is voldoende om deze risico’s af te dekken.
In de begrotingsjaren 2016 tot en met 2018 zal aandacht besteed worden aan het verbeteren van de
financiële functie, door het centraliseren, standaardiseren en optimaliseren van de administratieve
processen door middel van specialisatie van de medewerkers. Daarnaast zal de planning en control
cyclus verder worden geborgd door middel van een tweede lijncontrole, naast de reeds aanwezige
eerste lijncontrole van de sectorcontrollers.
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3

Verslag raad van toezicht

3.1.
Inleiding
Bijgaand het jaarverslag 2015 van de raad van toezicht (rvt) van de Aloysius Stichting. Met dit verslag
geeft de rvt een beeld van zijn werkzaamheden aan de direct belanghebbenden (medewerkers,
ouders, medezeggenschapsraden en ketenpartners) van de stichting. Het verslag heeft tevens ten
doel verantwoording over het gevoerde toezicht af te leggen aan de rijksoverheid en de
onderwijsinspectie.
3.2
Uitgangspunten van het toezicht
De raad van toezicht richt zich bij het vervullen van zijn kerntaken naar het belang van de organisatie
(Aloysius) en houdt daarbij rekening met de in aanmerking komende belangen van de ‘stakeholders’.
Bij het handelen en oordelen past de raad de uitgangspunten van de ‘Code Goed Bestuur’ van de PORaad integraal toe.
De raad heeft de belangrijkste documenten op het gebied van toezicht en bestuur, waaronder het
toezichtkader, vastgelegd in het “Handboek Toezicht en Bestuur’ van de Aloysius Stichting. Dit
handboek is beschikbaar voor belangstellenden binnen en buiten de organisatie via het intranet en
de website.
3.3
Uitvoering van het toezicht
In 2015 is de raad 12 keer bijeen geweest. Dit betrof 5 reguliere rvt-vergaderingen, een extra
vergadering met als onderwerp de terugkoppeling en bespreking van de conclusies van de
zelfevaluatie rvt 2014 met de voorzitter cvb, een studiedag met het totale management en de
zorgcoördinatoren, een bijeenkomst met de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad),
een bijeenkomst ter bespreking van de Koers Aloysius 2016 – 2020, een studiemiddag met het
college van bestuur en het amt (algemeen management team) met als onderwerpen ‘nadere
kennismaking rvt en amt leden’, ‘hoe halen wij alles uit onze kinderen’ en ‘modern werkgeverschap
in 2020’, het jaarlijkse rvt schoolbezoek aan enkele scholen en de zelfevaluatie van de raad.
Daarnaast is de raad diverse keren bijeengekomen in het kader van het rekruteren van drie nieuwe
leden van de raad (selectie van het rekruteringsbureau en gesprekken met kandidaat rvt leden).
De reguliere vergaderingen van de raad beginnen steeds met een themabespreking van een voor de
Aloysius Stichting belangrijk onderwerp dat vanuit strategisch en beleidsmatig perspectief wordt
belicht. In het verslagjaar zijn de volgende thema’s behandeld: KEC Weert (voortgang nieuwbouw en
structuur/opzet van de samenwerking met onze partners), strategisch personeelsbeleid,
besluitvormingsproces Koers Aloysius 2020 en samenwerkingsverbanden en de besturing daarvan in
relatie tot de toezichthoudende rol van de rvt.
In de reguliere vergaderingen zijn naast de algemene onderwerpen als de begroting, de 4maandsrapportages, het formatieplan, het jaarverslag met jaarrekening, de Management letter, de
bedrijfsvoering & interne beheersing en risico management o.a. de volgende onderwerpen aan de
orde gekomen: ontwikkelingen Passend Onderwijs, personele gevolgen van Passend Onderwijs,
opbrengsten ICT investeringen in het onderwijs en de bedrijfsvoering, samenwerkingsverbanden en
ontwikkelingen KEC (kennis en expertisecentrum).
De raad heeft de volgende besluiten van het cvb goedgekeurd: oprichting van de coöperatie ten
behoeve van de juridische en bestuurlijke vormgeving van KEC Weert, de realisatie overeenkomst
van KEC Weert, nieuwbouw Molenduin – de Schar Schagen, bekrachtiging besluitvorming overname
S.O. de Pionier te Den Helder van de Stichting Samenwerkingsschool Den Helder, Jaarverslag 2014
incl. Jaarrekening, overname SBO Nexus te Heerhugowaard, projectplan en begroting 125 jaar
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Aloysius, Koers Aloysius 2020, aanbesteding printerpark per 1 januari 2016 en de
meerjarenbegroting 2016 – 2018.
De raad kent drie commissies ter ondersteuning van zijn werkzaamheden: de financiële audit
commissie, de commissie remuneratie & HRM en de commissie onderwijs & innovatie. Iedere
commissie bestaat uit twee leden van de rvt.
Audit commissie: deze commissie heeft zes keer vergaderd met het college van bestuur en de
directeur financiën & bedrijfsvoering, waarvan twee keer met de externe accountant. De
auditcommissie ondersteunt de raad in aangelegenheden betreffende de financiële controle en de
bedrijfsvoering. In het overleg met het college van bestuur wordt ingegaan op het financieel
verslaggevingsproces, het systeem van interne beheersing, de beheersing van (financiële) risico’s
en het controle proces. Naar aanleiding van de bespreking in de audit commissie adviseert deze
commissie de raad over financiële en bedrijfsvoering onderwerpen die op de agenda staan van de
rvt. Deze commissie functioneert vanaf de instelling van de rvt in 2012.
In de loop van het jaar heeft de raad besloten twee nieuwe commissies in het leven te roepen, de
commissie onderwijs & innovatie en de commissie remuneratie & HRM.
Commissie remuneratie & HRM: bereid onderwerpen voor met betrekking tot de werkgeversrol
van de raad, de honorering van het cvb, de honorering van de rvt en fungeert als ‘critical friend’
naar het college van bestuur op het terrein van het strategisch personeelsbeleid. Deze commissie
wordt operationeel in 2016.
Commissie onderwijs & innovatie: fungeert als ‘critical friend’ naar het college van bestuur op de
terreinen onderwijs en innovatie en kijkt vanuit de ‘helicopter view’ naar ontwikkelingen en
processen op het gebied van onderwijs en innovatie met specifieke aandacht voor ontwikkelingen
en toepassingen van ICT in de onderwijsprogramma’s. Deze commissie wordt operationeel in 2016.
Honorering rvt: na de oprichting van de rvt op 1 september 2012 heeft de raad, conform de
richtlijnen van de VTOI en uitgaande van een tijdsbesteding van 10 werkdagen per jaar, zijn
honorering vastgesteld op een bedrag van €4.250 voor de leden en €8.500 voor de voorzitter.
Commissieleden krijgen een extra bedrag van €1.000 voor hun commissiewerk. Deze bedragen zijn
vastgelegd voor een periode van 3 jaar. Tijdens de zelfevaluatie van de raad heeft de rvt besloten,
met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens 2 (WNT-2) en rekening houdend met:
de nieuwe richtlijnen van de VTOI inzake honorering van raden van toezicht in het onderwijs naar
aanleiding van de WNT-2
de toegenomen verantwoordelijkheden van de toezichthouder
de daadwerkelijke tijdsbesteding van 20 dagen per jaar voor leden van de rvt
de financieel gezonde positie van de Aloysius stichting
de honorering te verhogen naar €9.000 voor leden en €13.500 voor de voorzitter. Met deze
verhoging blijft de honorering ruim onder het maximum van de WNT-2.
Voor de zelfevaluatie van de raad van toezicht is gebruik gemaakt van een externe begeleider.
Omdat in 2015 een aantal mutaties in de rvt heeft plaatsgevonden (vertrek van twee leden en
benoeming van drie nieuwe leden) is tijdens de zelfevaluatie ruime aandacht besteed aan het begrip
‘toezichthouden’ en de afbakening tussen toezichthouden en (mee) besturen en teambuilding in de
nieuwe samenstelling van de rvt.
Aandachtspunten van de raad voor 2016 zijn: het opstellen van een toezicht agenda 2016, het meer
focussen op hoofdlijnen en strategische aangelegenheden en minder op de details, meer aandacht
voor inhoudelijke aangelegenheden zoals onderwijs en HRM, een risicoanalyse maken betreffende
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de kwetsbaarheid van het model van een eenhoofdige college van bestuur en extra aandacht voor
risico management en de gevolgen van Passend Onderwijs voor Aloysius.
Om een beter inzicht te krijgen in de onderwijsproblematiek van de Aloysius Stichting hebben enkele
leden van de raad het college van bestuur vergezeld op werkbezoeken aan een aantal scholen.
Een afvaardiging van de raad heeft met het college van bestuur een functioneringsgesprek gevoerd,
waarbij tevens de aandachtspunten voor het college voor 2015 zijn besproken.
3.4

Samenstelling, benoemingstermijnen en beknopte cv’s van de leden van de raad van
toezicht
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Zij zijn allen voor een eerste termijn van vier jaar
benoemd per 1 september 2012. Bij de vaststelling van de eerste termijn is rekening gehouden met
zowel continuïteit als vernieuwing. De leden kunnen eenmaal voor vier jaar worden herbenoemd,
behalve de oud-bestuursleden (Hans Haas en Onno Laman Trip) die slechts voor één termijn zijn
benoemd.
Bij de rekrutering voor de twee vrijgekomen posities in de raad in het verslagjaar is tevens voorzien
in de vacature die ontstaat in 2016. Zo kan de raad reeds nu profiteren van de kennis en expertise die
de nieuwe leden met zich meebrengen. Omdat volgens de statuten de raad uit maximaal vijf
personen bestaat draait het nieuwe lid voor deze vacature reeds volwaardig mee in de raad, maar
zonder stemrecht, tot de formele benoeming per 1 september 2016.
Raad van toezicht
Voorzitter
Vicevoorzitter

mr.drs. O. Laman Trip
drs. M.C. Boon RC

Lid

drs. H.J. van den Bos

Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

J.E.A. Haas
mw.drs. M.Y Linthorst
dhr. G. Spekken
mevr. M. Tubbergen
dhr. L. Greven

Benoemingsperiode van - tot
01-09-2012
01-09-2012
01-09-2014
01-09-2012
01-09-2015
01-09-2012
01-09-2012
15-05-2015
01-09-2015
15-05-2015
01-09-2016

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

01-09-2016 (zonder verlenging)
01-09-2014 (1e termijn)
01-09-2018 (2e termijn)
01-09-2015 (1e termijn)
01-09-2019 (2e termijn)
01-09-2015 (zonder verlenging)
01-09-2016 (vacant 01-01-2015)
01-09-2016 (1e termijn)
01-09-2019 (1e termijn)
01-09-2016 (inkomend lid)
01-09-2020 (1e termijn)

Voorzitter Onno Laman Trip (1946)
Studeerde arbeids- en organisatiesociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, rechten aan de
Erasmus Universiteit en behaalde een MBA aan de University of Rochester (N.Y. – USA). Heeft zijn
hele loopbaan in het (internationale) bedrijfsleven gewerkt, achtereenvolgens in de scheepvaart
(Nedlloyd), de olie-industrie (Mobil Oil en BP) en de uitgeverij (ReedElsevier), met plaatsingen in
Hong Kong, Londen, Washington, New York, Boston en Cyprus. Heeft daarbij vooral functies
bekleed in Human Resources en algemeen management. Heeft ruime ervaring in toezichthoudende
functies, voornamelijk in het bedrijfsleven. Heeft een aantal jaren in het bestuur (secretaris) van de
Aloysius Stichting gezeten en is in september 2012 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht
voor een periode van vier jaar.
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Vicevoorzitter Martin Boon (1950)
Studeerde algemene- en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit. Behaalde zijn Executive
Master Finance & Control aan de Vrije Universiteit en volgde aan de Universiteit Nyenrode het
driejarige "New Board Program" voor commissarissen en toezichthouders. Ruim twintig jaar werkte
hij als financieel directeur bij ICT ondernemingen zoals KPN, Telfort en British Telecom Benelux en –
International. Sinds zeven jaar is hij directeur / eigenaar van Bring out the Best, Bureau voor
Financieel Interim Management en opleidingen, met als specifiek aandachtsgebied het onderwijs.
Sinds 2014 is hij als adviseur bij de VO raad verbonden aan het project “Verbetering bedrijfsvoering
VO instellingen”. Als toezichthouder heeft hij uitgebreide ervaring opgedaan in zowel het onderwijs
als de zorgsector.
Lid Henk van den Bos (1962)
Studeerde o.a. Sociale Geografie (VU en UvA), kaderopleiding “Assistant to the Manager” (Nieuw
Elan/De Baak) en Bestuur, Beleid & Management (Haagse Hogeschool, sector GGM). Na een korte
periode in de facilitaire dienstverlening werkzaam bij Stichting Pelita (hulpverlening aan
oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands-Indië), nu als staffunctionaris. Aandachtsgebieden
o.a. Kwaliteitszorg, ICT, bestuursbeleid, aansturen van hoogopgeleide professionals in ideologisch
gedreven organisaties. Actief geweest voor de NVA regio Zuid-Holland in de werkgroep Onderwijs.
Veel ervaring met medezeggenschap: in Welzijn (OR, Cliëntenraad), Zorg (Ouderraad MKD
Margriet) en Onderwijs (MR van De Leidse Buitenschool, SO Cluster 4, en GMR binnen de Aloysius
Stichting; Mr Leo Kannerschool tót benoeming in de rvt). Door de GMR voorgedragen als lid van de
rvt.
Lid Gerard Spekken (1952)
Studeerde achtereenvolgens Pedagogiek en Bedrijfskunde aan de Universiteit van Tilburg. Begon
zijn loopbaan in het primaire onderwijs. Vanaf 1988 bekleedde hij afwisselend directiefuncties
binnen de ICT branche en de uitgeefwereld (waaronder Zwijsen en ThiemeMeulenhoff). Na de
verkoop van zijn uitgeverij PAT Tilburg in 2005 startte hij 2F Consultancy (managementadvies;
Eindhoven) en GetApped (app ontwikkeling; Boedapest - HU). Momenteel is hij onder meer
voorzitter van de Stichting Passend Onderwijs en lid van de Raad van Toezicht van ZET-Brabant.
Lid Martijn Tubbergen (1968)
Sinds mei 2015 directeur nationaal primair proces (bewaring) bij de Dienst Terugkeer en Vertrek.
Heeft sociale psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht en daarna doctoraal
communicatiewetenschappen gehaald aan de Universiteit van Amsterdam. In haar rol als algemeen
directeur bij Almata (2007-2012) heeft zij ervaring opgedaan met gesloten jeugdzorg. In 2009 is zij
uitgeroepen tot de ‘Etnische vrouwelijke manager van het jaar’. Is sterk in: opbouwen en
strategisch positioneren van organisaties, transitiemanagement, cultuurverandering en
ondernemen in een non-profit onderneming. Haar drijfveren zijn: vernieuwen, verbeteren en
ontwikkelen.
Lid Luc Greven (1954)
Studeerde Onderwijskunde aan de Universiteit van Groningen. Speciaal Onderwijs is een
permanente factor in zijn carrière. Hij was o.a. directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek
(Hogeschool Utrecht), leraar en directeur in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, hogeschooldocent
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voor de Master Special Educational Needs en wethouder met onderwijs in zijn portefeuille. Hij is
naast Aloysius ook lid van de Raad van Toezicht van Orthopedagogisch Centrum de Ambelt en
voorzitter van de RvT van Ambion, een onderwijsorganisatie in Friesland

16

4

Financieel verslag

4.1.
Algemeen en analyse resultaat
Het exploitatiesaldo over het jaar 2015 bedraagt € 585.000 negatief. Het begrote exploitatiesaldo
voor het jaar 2015 is € 749.000 negatief.
De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen hogere rijksbijdragen door groei van
het leerlingaantal en de afwikkeling van een aantal bezwaarschriften met betrekking tot onjuiste
telingen van leerlingaantallen waarbij Aloysius uiteindelijk in het gelijk is gesteld.
De invoering van Passend Onderwijs heeft ook voor het verslagjaar 2015 bijzondere effecten. Zo is
onder meer in relatie tot de begroting 2015 zichtbaar dat de subsidieregeling voor regionale
expertisecentra is vervallen. De bijbehorende kassiersfunctie van Gedragpunt is in 2015 verder
afgebouwd.
4.2.
Bijzonderheden
Er zijn dit verslagjaar geen wijzigen in de grondslagen, c.q. stelselwijzigingen geweest.
4.3.

Toelichting op de balans

4.3.1. Vermogens- en liquiditeitspositie
De vermogens –en liquiditeitspositie van de Aloysius Stichting is goed. De Aloysius Stichting is in
ruime mate in staat aan haar verplichtingen op lange en korte termijn te voldoen.
De solvabiliteitsratio, de verhouding van het eigen vermogen (exclusief voorzieningen) ten opzichte
van het totaal vermogen, stijgt van 70,6% op 31 december 2014 naar 71,2% op 31 december 2015.
Ondanks het negatieve exploitatieresultaat stijgt de solvabiliteitsratio door een lager balanstotaal.
De reserve voor huisvestingsinvesteringen zal worden aangewend voor het verbeteren van de
huisvesting van de bij de Aloysius Stichting aangesloten scholen aan de hand van de opgestelde
meerjaren onderhoudsplannen. Daarnaast zal de reserve worden aangewend voor de
nieuwbouwplannen van onder andere de Korenaer in Eindhoven.
De liquiditeitsratio, de verhouding tussen vlottende activa en passiva, stijgt van 3,0 op 31 december
2014 naar 3,2 op 31 december 2015, doordat de daling van de kortlopende schulden hoger is dan die
van vlottende activa.
4.3.2. Materiële vaste activa
De materiële vaste activa dalen van € 9.871.000 op 31-12-2014 naar € 9.363.000 op 31 december
2015. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat investeringen lager zijn dan voorgaande
jaren.
4.3.3. Vorderingen
De vorderingen dalen van € 9.036.000 op 31 december 2014 naar € 6.936.000 op 31-12-2015. Deze
daling houdt voornamelijk verband met lagere vorderingen op gemeenten in verband met
nieuwbouwprojecten.
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4.3.4. Liquide middelen
De liquide middelen en financiële vaste activa stijgen van € 21.421.000 op 31 december 2014 naar
€22.906.000 op 31 december 2015. Het verschil komt voort uit sterker dalende vorderingen dan
kortlopende schulden.
4.3.5. Eigen vermogen
Het negatieve exploitatiesaldo wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen, dat hierdoor daalt
van € 28.485.000 op 31 december 2014 naar € 27.900.000 op 31 december 2015.
4.3.6. Voorzieningen
De voorziening groot onderhoud is gevormd ter egalisatie van de kosten voor groot onderhoud in de
exploitatie. De voorziening stijgt van € 1.222.000 op 31 december 2014 naar € 1.616.000 op 31
december 2015. De stijging komt voor uit de decentralisatie van het buitenonderhoud waardoor in
de toekomst hogere uitgaven verwacht worden.
De personele voorzieningen betreft een voorziening voor ambtsjubilea. De voorziening voor
ambtsjubilea stijgt van € 318.000 op 31 december 2014 naar € 361.000 op 31 december 2015.
4.3.7. Kortlopende schulden
De kortlopende schulden dalen van € 10.302.000 op 31 december 2014 naar € 9.328.000 op 31
december 2015. In de kortlopende schulden is een bedrag van € 6.000 opgenomen voor het
Ministerie van OC&W, met betrekking tot ten onrechte niet in mindering gebrachte loonkosten op de
Rijksbijdrage in 2014 van medewerkers die met voorbijgaan aan eigenwachtgelders zijn aangesteld in
2014. Dit naar aanleiding van de brief van 2 december 2015 van de afdeling Rekenschap/Juridische
zaken van de Inspectie van het Onderwijs, van het Ministerie van OC&W. De in de brief gevraagde
herstelactie is uitgevoerd. Nadat de, in het rapport van bevindingen, bedoelde dossiers nogmaals
bestudeerd zijn, komt de wtf van medewerkers die met voorbijgaan aan eigenwachtgelders zijn
aangesteld in 2014 uit op 0,6.
4.4.

Toelichting op de exploitatie

4.4.1. Baten
De rijksbijdragen wijken licht af van de begroting. Enerzijds dalen de rijksbijdragen doordat Aloysius
niet langer optreedt als kassier voor de lgf gelden van de samenwerkingsverbanden. Deze lgf gelden
werden in het verleden ontvangen van OC&W en vervolgens doorbetaald aan de
samenwerkingsverbanden.
De daling van de rijksbijdragen konden worden gecompenseerd met hogere groeibekostiging in
verband met een hoger leerlingaantal.
Tenslotte stijgen de rijksbijdragen doordat enkele bezwaarschriften tegen beschikkingen van OC&W
zijn afgewikkeld ten gunste van Aloysius. Deze bezwaarschriften houden verband met onjuiste
tellingen van leerlingaantallen in 2013/2014.
De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot. Hiervoor zijn twee oorzaken. De niet bestede
AWBZ gelden van het geliquideerde REC 4.5 zijn in de exploitatie meegenomen. In 2015 is vast
komen te staan dat deze niet door OC&W zullen worden teruggevorderd. Daarnaast zijn hogere
UWV/ZW en WAO uitkeringen gerealiseerd. Deze worden veelal gecompenseerd door hogere
personele lasten.
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Tevens zijn er meer baten die verband houden met herbestedingsovereenkomsten van de ambulante
diensten met samenwerkingsverbanden. In tegenstelling tot de begroting zijn ambulant begeleiders
op basis van detacheringen herbesteed. Tegenover deze hogere baten staan hogere personele
lasten.
4.4.2. Lasten
De personele lasten zijn hoger dan begroot. Voornaamste reden is de hierboven genoemde invulling
van de herbestedingsovereenkomsten. Daarnaast zijn er meer kosten gemaakt voor vervanging, deze
konden grotendeels gecompenseerd worden door hogere UWV/ZW en WAO uitkeringen.
De afschrijvingen zijn hoger dan begroot, voornamelijk als gevolg van hogere afschrijving op de in
2014 gebouwde infrastructuur. Deze waren niet voorzien in de begroting. Naast de reguliere
afschrijvingen, zijn éénmalig investeringen in de oude ICT en glasvezel infrastructuur afgewaardeerd.
De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. Belangrijkste oorzaak zijn afrekeningen van nog niet
eerder in rekening gebrachte huurvergoedingen van voorgaande jaren. Daarnaast zijn in enkele
gevallen de energiekosten te laag begroot.
De overige instellingslasten en leermiddelen zijn hoger dan begroot. Enerzijds zijn de overige
instellingslasten lager doordat Gedragpunt niet langer als kassier fungeert voor lgf gelden. (zie ook
boven bij de Rijksbijdragen
Daarnaast is er sprake van hogere ICT-kosten en een niet begroot exploitatieresultaat van het KEC
Roermond.
De financiële baten zijn lager dan begroot door de zeer lage rentevergoeding die ontvangen wordt bij
het Schatkistbankieren bij het Ministerie van Financiën.
4.4.3. Prestatiebox
Doel 1 Scholen werken opbrengstgericht.
De Aloysius Stichting heeft al enige jaren een uitgebreid scholingstraject voor alle personeelsleden
met betrekking tot opbrengstgericht werken. Hiervoor wordt ook externe expertise ingehuurd.
Doel 2 Leraren en schoolleiders werken aan hun professionalisering.
De Aloysius Stichting werkt permanent aan het professionaliseren van individuele personeelsleden,
docententeams en directieleden. Hiervoor wordt ook externe expertise ingehuurd.
Doel 3 Versterken en verbeteren van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie.
Door de verscheidenheid aan onderwijssoorten (sbo, so en svo) heeft de Aloysius Stichting voor dit
doel geen uniform beleid. De scholen hebben elk hun programma voor cultuureducatie.
Doel 4 Scholen ontwikkelen activiteiten op het terrein van taal en rekenen en toetsen in relatie tot de
voortgangsregistratie.
Door de verscheidenheid aan onderwijssoorten (sbo, so en svo) heeft de Aloysius Stichting voor dit
doel geen uniform beleid. De scholen hebben hiervoor eigen trajecten.
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4.4.4. Organogram
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hoog

hoog

Concurrentiepositie en waardering van de
scholen ten opzichte van andere
onderwijsinstellingen en SWV's in de omgeving.

laag

Daling leerlingenaantallen (ook ihkv Passend
Onderwijs.
Plotselinge stijging van leerlingaantallen door
groei uit onverwachte hoek (vluchtelingen)

PR en marketingstrategie uitmondend in het
aantal leerlingen die door het SWV aan Aloysius
wordt toevertrouwd. Dus de netwerkpartners
zien Aloysius niet als de juiste partner voor
nieuwe arrangementen (gunfactor). Tevens is er
een risico dat de Aloysius scholen elkaar
beconcurreren binnen één SWV.

laag

6

5

Onvoldoende aanwezigheid van adequate
onderwijsconcepten in het kader van diversiteit
van leerlingen en wensen van ouders

Onvoldoende kunnen meegaan in
onderwijskundige vernieuwingen.
Verkeerd antwoord geven op vraag van nieuwe
doelgroepen wegens ontbreken expertise.

Onvoldoende kwaliteit onderwijskundig beleid

laag

Beoordeling door de Inspectie

7

Bankzitters of juist te weinig personeel door
grotere vraag bij de ambulante diensten alsmede
het niet kunnen leveren van de gevraagde
kwaliteit in de ondersteuning van de scholen
door de ambulante diensten.

laag

8

KANS

70%

70%

30%

30%

20%

20%

€

€

€

€

600.000

4.000.000

200.000

4.950.000

2.000.000

2.500.000

FINANCIËLE
IMPACT

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

5.000.000

€ 54.000.000

€

6%

50%

€

€

€

TOELICHTING

BESTUURLIJK ANTWOORD

Rekening moeten worden gehouden met het gedwongen ontslag van ongeveer 250 medewerkers over een periode van 5 jaar. Gemiddeld
moet rekening gehouden worden met €10.000 per medewerker.
Onvoldoende contractbeheer (mislopen van baten) met de SWV's
Extra kosten wegen plotselinge groei aantal leerlinge uit onverwachte hoek met specifieke problematiek.

Accepteren waar niet anders kan,
mitigeren waar mogelijk (Koers 20162020)

FINANCIEEL
RISICO

1.750.000

Gerekend is met 50 locaties. Per locatie moeten we rekening houden met ongeveer € 500.000 sluitingskosten (ervaringscijfer Aloysius). We
moeten rekening houden met 4 locaties van de ruim 50 locaties die door een (te sterke) concurrentiepositie moeten sluiten. Ook sluiting van
JJI's vallen hieronder.
Afhankelijkheidspositie van SWV's (minder TLV's), Zwaardere problematiek van de lln.

Actiehouder

Dir F&B

Actieplan

Vlootschouw en strategisch
personeelsbeleid. Sturen op t en niet
wachten tot t-1

Mobiliteitspool

Versterking financiële en HRM functie

Strategisch personeelsbeleid en
Aloysius Academie

SD'en (actie) en Projectplan Pipo
Dir HRM
(beleid)

SD'en

SD'en (actie) en Strategisch personeelsbeleid en
Dir HRM
Aloysius Academie
(beleid)
Ambitie niemand onbevoegd voor de
klas. 1e helft 2015: identificeren startbasis- en vakbekwaam en daar
(verplichte) programma's opzetten en
bevoegdheid onderhouden door
eigen personeelsdossier gekoppeld
aan bekwaamheidsdossier. Deze zijn
gekoppeld aan toekomstige wettelijke
maatregelen m.b.t. schoolleiders- en
leraren register.

Dir HRM

SD'en

Dir HRM en Dir
F&B

Dir HRM en
SD'en

SD'en

SD'en (actie) en
Dir HRM
(beleid)

Dir HRM en Dir
F&B

SD'en

SD'en

SD'en

SD'en

SD'en

SD'en (actie) en
Dir HRM
(beleid)

SD'en

SD'en (actie) en
Actief HRM beleid voeren en
Dir HRM
mitigeren met o.a. flexibiliseren, actief
(beleid)
HRM beleid, strategisch
personeelsbeleid, structureel overleg
en contractuele langdurige
volumeafspraken met SWV's

1.400.000

Mitigeren: Proactief PR ondernemen
(samen met de ketenpartners!) en
aanbod aanpassen

1.485.000

De SWV-besluiten over het aantal leerlingen dat aan de zorg van Aloysius wordt toevertrouwd. Per SWV kan dit zomaar ongeveer gemiddeld
15 leerlingen minder betreffen. Uitgaande van een gemiddelde bekostiging van € 10.000, alsmede deelname van Aloysius aan 33 SWV's is
hiervoor het risico: (15x€10.000x33)=4.950.000
Veel (jeugdzorgpartners) worstelen nog met de decentralisering naar de gemeenten per 1-1-2015. Hun toekomst en daarmee de onze is nog
zeer onzeker. We moeten rekening houden dat er op een aantal (gemiddeld 8?) locaties substantiële kosten (tot € 100.000 per locatie) m.b.t.
PR moeten worden gemaakt, eventueel samen met netwerkpartners. Het aantal samenwerkingsverbanden waar onze eigen VSO en SO
leerlingen uit komen is in totaal ~ 60.

Accepteren

Ouderenbeleid ontwikkelen

Mitigeren

Duidelijk controle en systeem m.b.t.
orderportefeuille, verkoopcontracten,
uurtarief, uitputting contracturen
(Workflow)

Resultaatafspraken over het
minimale niveau, duidelijke
(resultaat0 afspraken met
samenwerkingspartners

Wij moeten rekening houden dat het leerlingaantal met ~ 100 zou kunnen dalen op basis van een (veranderd negatief) oordeel van de
inspectie Dit betreft dan ~ 20 fte. Rekenen met € 10.000 per fte.

60.000

Om deze risico's actief te beïnvloeden heeft de Aloysius Stichting vanuit de Koers 10 duidelijke, kader stellende Koersdoelen vastgesteld
(Samen Betekenisvol Leren). Alle scholen vertalen deze Koersdoelen in hun schoolplan, jaarplan en uiteindelijk in de begrotingen. Anders dan
800.000
de vorige Koers is er veel meer gedecentraliseerd en wordt aan de eigen verantwoordelijkheid van de scholen overgelaten. Hier zit, ondanks
het kader stellende karakter van de Koersdoelen een risico

120.000 Wij moeten goed kunnen schakelen op hoeveelheid vraag en kwaliteit van de ondersteunende diensten. Risico van bankzitters.

De risico's betreffen ondermeer de inflatiecorrectie, maar ook de achterblijvende indexering van de bekostiging (zie ook studie PO-raad) etc.
Deze risico's zijn reëel aanwezig en werken op zeer lange termijn door. Op basis van de loonsom (in 2014 ~ € 58.000.000) en rekening
loonkosten zijn dan 106%.
Ontvlechting PO naar VO. Kosten nog onduidelijk. Loonruimte akkoord ABP premie.

3.240.000 houdend met de lange termijn effecten van eenmaal afgesproken maatregelen is dit risico op 6% van de jaarloonsom geschat. De feitelijke

Dit risico wordt redelijk hoog ingeschat, omdat ongeveer 50% van onze medewerkers 45 jaar of ouder. De risico's hierbij zijn, vergrijzing, lek van
per persoon x 500 medewerkers Onderwijs verandert in Nederland. Bij Aloysius is de gemiddelde leeftijd de laatste jaren gedaald.

2.500.000 expertise en verlies van kwaliteit, hoger ziekteverzuim, minder flexibiliteit , achterblijvende professionalisering en hogere loonkosten. €10.000

375.000

Accepteren alsmede mitigeren:
Project Pipo en versterking kennis
huisvesting

Accepteren

Mitigeren

Accepteren en mitigeren

Accepteren alsmede mitigeren
middels versterking financiële en
HRM functie.

Accepteren alsmede mitigeren

Risico opheffen Vervangingsfonds, kosten zijn hoger bij inhuur. Risico op hoger trede-indeling VVF door hoger ziekteverzuim, waardoor de
premie voor het VVF hoger wordt.
Zwangerschapsvervanging 30% eigen risico, dus 70% van de loonkosten wordt uitgekeerd. Netto kost dit dus ongeveer 1 maandsalaris. Bij
Accepteren
Aloysius Stichting ongeveer 50 zwangerschappen per jaar. Dit betekent dus ongeveer 6 fte welke niet door het VVF worden uitgekeerd, tegen
een gemiddelde loonsom van € 60.000, dus een totaal van € 360.000. De kosten van een mobiliteitsbureau moeten worden meegenomen in de
begroting.

1.500.000 Vervanging door inhuur: 50fte x € 40.000 = € 2.000.000.
Aloysius blijft voor het jaar 2016 nog aangesloten bij het VVF. Risico zijn medewerkers uit dienst die niet door PF worden geaccepteerd.
Als gevolg van WWZ zullen wij rekening moeten houden met transitiekosten

150.000 Ervaringscijfer Aloysius ongeveer €100.000 per jaar. Verspilkosten

705.000 Uiteindelijk neem je afscheid van 2%, dus ongeveer 20 personen per jaar. De kosten hiervoor zijn per persoon gemiddeld: een assessment €

Professionaliseringskosten per jaar ongeveer € 3.000.000. Ervaringscijfers: 15 % van het personeel voldoet niet, waardoor deze kosten
onnodig gemaakt worden, dit is dus € 450.000

€
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mislopen en wellicht toch kosten hebben € 50.000 per SWV: 30 SWV's = € 1.500.000

600.000 hierdoor is het risico dat wij per samenwerkingsverband een bepaald bedrag of dienst niet (voldoende) uitonderhandelen waardoor wij baten

Resultaten van de onderhandelingen met de SWV's voldoen niet voldoende aan de verwachting door 'onhandig' opereren van Aloysius,

200.000 Ervaringscijfers op basis van noodzakelijke inhuur

5000, diverse administratiekosten van € 2000 en uiteindelijk een afkoopsom van €40.000, in totaal € 47.000 pp, dus 20 personen per jaar is in
totaal € 940.000.

940.000

960.000 Onbevoegd personeel: 80 leerkrachten, 2 jaar = 80 x € 6.000 x 2 jaar opleiding = € 3.000.000.

€

€

€

1.500.000

250.000

960.000

200.000

€

midden

80%

40%

2.000.000

€

€

€

€

500.000

75%

75%

75%

€

midden

hoog

midden 100% €

hoog

hoog

hoog

75%

laag

9

Ziekteverzuim / vervanging

10 Te hoge leeftijdsopbouw personeelsbestand

11

12 Ziekteverzuim / extra kosten agv vervanging

Kwaliteit personeel

13 Wachtgeld/uitkeringen/sociaal statuut: .

14

15 Onbevoegd personee l

16 Personeelsverloop en interim-vervulling

17 Kwaliteit instellingsbesturen en management

hoog

Achterblijvende salarisindexatie in relatie tot
Cao's

4

3

2

1

Nr. AARD RISICO

Risicomanagement update per december 2015

Soort risico

leerlingen

Onderwijs en
ondersteuning

Personeel

organisatie

organisatie

Vertrouwelijk Aloysius

Onvoldoende kwaliteit van de P&C-processen.
Onvoldoende werking van de administratieve
organisatie/interne controle (AO/IO).

laag

KANS

15%

€

FINANCIËLE
IMPACT

2.640.000

€

FINANCIEEL
RISICO

396.000

TOELICHTING

ismanagement op divers vlak. Risico per rve opgenomen. 33 x € 80.000 = €2.640.000.

BESTUURLIJK ANTWOORD

Accepteren alsmede mitigeren:
professionalisering alle
leidinggevenden

€

150.000 Fraude, scheiding toezicht/bestuur.

200.000 Risico afhankelijk van de SMART uitwerking van de doelen koers 2016-2020

Mitigeren: Versterking financiële
functie, onderzoek fraudescan

Mitigeren: heeft veel aandacht in
nieuwe koers

1.125.000

2.000.000

€

300.000 Onderhoudssituatie van alle panden is in kaart gebracht. Buitenonderhoud is erbij gekomen

€

€

1.000.000

€

1.500.000

10%

€

2.000.000

€

laag

15%

€

75%

laag

15%

hoog

laag

Contractbeheer!
Diverse ervaringscijfers, geen limitatieve opsomming, alleen ter illustratie)
oonkosten arreveld (VO naar PO) € 200.000, egrotingen Savio en Don osco € 100.000, ES te hoog opgenomen € 100.000, Plein elder Mitigeren: Versterking Financiële
€ 340.000.
functie, invoeren duidelijk
Onvoldoende contractbeheer op de subsidies (van 2 subsidiestromen naar ten minste 35 verschillende subsidiestromen.) Verwachting cijfer:
contractbeheer.
cijfer € 500.000
totaal als risico afgerond op € 1.500.000

Governance/ managementstatuut: Onvoldoende
scheiding tussen toezicht en bestuur, code goed
21
bestuur, managementstatuut,
medezeggenschap.

Ontbreken van beleidsplannen en onvoldoende
vertaling naar concrete doelen en resultaten

22 Stand van zaken onderhoud

24 Vandalisme

hoog

midden

70%

80%

80%

50%

€

€

€

€

660.000

1.500.000

470.000

100.000

120.000

€

€

€

€

€

150.000

200.000 Risico dat grote leveranciers (bouwbedrijf, AMPLIXS, Open, Cito, Ricoh, QLICT, GOA etc.) failliet gaan. Aanbestedingsfouten.

330.000

80.000 Ervaringscijfer bij Aloysius. Graffiti verwijderen, ramen ingegooid, diefstal Mac Books, beamer, Pc's I-Pads etc.

60.000 Harreveld

accepteren

accepteren en mitigeren

Formule gebruikt voor verdisconteren: X/(1+t)n (n als macht van ...)
X = te verdisconteren waarde
n = aantal jaar waarna men een bepaald bedrag wenst te ontvangen (voor de verdiscontering is een periode van 3 jaar genomen, invoering van het passend
onderwijs en mogelijke consequenties op korte termijn )
t = verdisconteringfactor

mitigeren

accepteren waar noodzakelijk,
mitigeren indien mogelijk

accepteren

accepteren

Voorbeelden:
Met de doordecentralisatie van het buitenonderhoud zal als voorbeeld de verantwoordelijkheid voor 'frisse scholen' door de gemeenten bij de
schoolbesturen worden gelegd. De benodigde middelen hiervoor ontbreken in de Lumpsum en zijn niet opgenomen in de middelen vanuit het
Rijk voor buitenonderhoud zowel voor- als na de doordecentralisatie buitenonderhoud per 1 januari 2015. Ook bijvoorbeeld het niet (meer)
vergoeden van het lln. vervoer door de gemeenten. Tevens uitblijvende vergoedingen vanuit scholen/SWV'en die bij ons kinderen plaatsen (vb. accepteren en mitigeren
SWV Heerenveen, leerling in Deurne, bekostiging ligt bij vso in Heerenveen)
Invoering en uitvoering van 48 weken onderwijs in gesloten setting
Gevaren cybercrime en boetes wegens invoering wet datalekken bij onzorgvuldig omgaan met privacy gevoelige gegevens medewerkers en/of
leerlingen.

Dit betreft inventaris waar de reserveringen mogelijk gemaakt vanuit de bekostiging onvoldoende zijn, bijvoorbeeld vervanging van
praktijklokalen. Merendeel zijn dit erfenissen uit het verleden, welke stuk voor stuk worden 'opgeruimd'. Ervaringscijfer.

In totaal hebben wij ongeveer 500 lokalen. Rekening moet worden gehouden met een leerlingenterugloop van 3500 -> 2800 leerlingen. Dit
betekent een terugloop van 700 leerlingen. Dit komt overeen met ongeveer 100 lokalen. osten per lokaal wordt geschat op € 6.000 aan
versnelde afschrijvingen. eegstandskosten zij € 12, per m2 per jaar. (conform PO raad). Uitgaande van 100 lokalen, 50 m2, = 5000 m2. x
€12, = € 60.000 € 600.000

1.050.000 We hebben 6 bouwprojecten gemiddeld met een risico van € 250.000 per stuk

800.000

21.062.000

accepteren en mitigeren

25 Renterisico op leningen en/of dalende rente

hoog

€
€

Aloysius heeft geen derivaten en geniet rentebaten vanuit het schatkistbankieren. De rentetarieven (en dus de rentebaten) staan echter fors
onder druk.

hoog
50%

€

376.000

26 Ondernemersrisico bij bouwheerschap

midden

600.000

2.000.000

26 Lage bezettingsgraad van schoolgebouwen

€

€

€

€

€ 96.190.000

2.000.000

10%

€ 96.190.000

€

25%

€ 21.062.000

40%

laag

Onvoldoende reserveringen m.b.t. de
gemiddelde ouderdom inventaris

27 Onvoldoende grip op het contractmanagement
28

29 Niet-complementaire wet- en regelgeving

Totaal FINANCIEEL risico (zonder kans inschatting
en niet gedisconteerd) (= som van de kolom
FINANCIËLE IMPACT)

midden

midden

Onderhoudsintensiteit afbouwen/gemiddelde
23 ouderdom en aard afbouw (instandhouding
dislocaties}

mitigeren: in samenhang onderhoud
vanuit planon aansturen

20

19

18 Mismanagement

Nr. AARD RISICO

Risicomanagement update per december 2015

Soort risico

organisatie

leerlingen
organisatie

huisvesting

inventaris en
apparatuur

politiek
bestuurlijke
achtergrond

Totaal FINANCIEEL RISICO (met kans inschatting
en niet gedisconteerd)
(= som van de kolom FINANCIEEL RISICO)

€ 18.724.041

Als leidraad zijn de risico's zoals benoemd door Commissie
Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen op basis van onderzoeken en
expertbijeenkomsten gebruikt. Waar mogelijk zijn deze voor Aloysius
specifiek
of aangevuld.
Versie 10gemaakt
april 2015

Totaal FINANCIEEL risico (met kans inschatting en
gedisconteerd tegen 4%)
(= som van de kolom FINANCIEEL RISICO en
daarna gedisconteerd) (disconteringsvoet anno
2015 = 4%)

Dir F&B

Dir F&B

Koers 2016-2020

Versterking financiële functie

Financieel bewustzijn budgethouders
Versterking financiële functie

Actieplan

CvB

Versterking financiële functie
Fraudescan

Actiehouder

Dir F&B

Dir F&B

Samen met Horizon gemeente Oost
Gelre verleiden tot nieuwbouw

IHP HAVM beleid

CvB en rvt

CvB
Dir F&B

deugdelijk projectleiderschap

Treasury beleid hierop aanpassen

LD'en en SD'en

Dir F&B

In overleg met de SWV'en om te
bekostigen

SD'en

SD'en

SD'en

Dir F&B

SD'en

De achterblijvende salarisindicatie in relatie tot de cao's . Zie ook hier boven. De betaalbaarheid van het personeel ten opzichte van de bekostiging/lumpsum hebben nadrukkelijk de aandacht tijdens de 'vlootschouw'-besprekingen, formatie- en begrotingsbesprekingen en hierop wordt vroegtijdig gestuurd met
betrekking tot formatie, benodigde oppervlakte (gebouwen) en overheadkosten.

Het belangrijkste risico is voor Aloysius samen te vatten onder 'Invoering Passend Onderwijs'. Dit komt terug in diverse risico's , 1, 2, 3, 6, 16, 19 en 25, maar het meest concreet in 1, 2 en 3: Daling leerlingenaantallen, concurrentiepositie en PR en marketing strategie. Deze risico's wordt zeer nauw gevolg door het
project Personele Impact Passend Onderwijs (Pipo), alsmede de 'Vlootschouw' in de sectoren, waar op 't' wordt gestuurd, terwijl de bekostiging 't-1' is. Met deze processen worden het benodigd aantal medewerkers, gebouwen en overheadkosten vroegtijdig aangepast op toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast
wordt veel gedaan om de organisatie van aanbod- naar vraaggericht om te vormen en de meerwaarde van Aloysius voor de samenwerkingsverbanden, (keten)partners en de regio duidelijk te maken en de positie van Aloysius in de samenwerkingsverbanden te verstevigen.

9

Om bij mogelijk krimp of groei van de organisatie worden voor zover mogelijk alle verplichtingen voortvloeiende uit ondermeer de aanbestedingen van: de ICT, het administratiekantoor, de Arbodienst, Gas- water- en Electralevering, schoonmaak, printing alsmede diverse mantelcontracten m.b.t. (buiten)onderhoud
flexibel ingezet, zodat bij krimp of groei, deze vaste lasten adequaat en evenredig meebewegen met de ontwikkelingen en mogelijkheden van de organisatie.

Extra toelichting
1, 2 en 3

Algemeen

et eigen vermogen van Aloysius bedraagt € 28.485.000 op 31 december 2014 (€ 26.698.000 op 31 december 2013). De vermogens en li uiditeitspositie van Aloysius is goed. Aloysius is in ruime mate in staat aan zijn verplichting op lange en korte termijn te voldoen.
Aloysius acht de vermogenspositie voldoende, rekening houdend met de meerjarenbegroting en aanwezige risico s.

In de maanden mei en november is cyclisch in de jaarkalender opgenomen dat het AMT een update van de risico's en risicogebieden uitvoert. De resultaten van deze update wordt in juni en december separaat aan de raad van toezicht schriftelijk gerapporteerd.
Bewustwording van risico's en kennis van risicomanagement is als vast onderdeel opgenomen de reeds ingezette professionaliseringscyclus met alle staf- sector- en locatiedirecteuren, de locatiecoördinatoren en de financieel- en HRM beleidsmedewerkers op het bestuurs- en de sectorkantoren.
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FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van het bestuur dienen de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens
uit de geconsolideerde balans:

Vergelijkend balansoverzicht
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2015
€
%

31 december 2014
€
%

ACTIVA
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

9.363.780
6.936.778
22.906.065
39.206.623

23,9 9.871.142
17,7 9.036.735
58,4 21.421.668
100,0 40.329.545

24,5
22,4
53,1
100,0

27.900.252
1.978.180
9.328.191
39.206.623

71,2 28.485.585
5,0 1.541.277
23,8 10.302.680
100,0 40.329.542

70,6
3,8
25,5
100,0

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
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RESULTAAT
Het resultaat over 2015 bedraagt €-585.336 tegenover €1.787.246 over 2014. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:
Realisatie
Begroting
Realisatie
2015
2015
2014
€
€
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

63.615.399 65.494.272 71.895.311
1.278.566
606.515
911.425
10.688.345 15.152.077 10.294.373
75.582.310 81.252.864 83.101.109

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

54.428.856 53.946.677 58.140.175
3.227.881 2.673.482 2.631.684
4.234.344 4.047.153 3.617.225
14.637.133 21.784.307 17.367.253
76.528.214 82.451.619 81.756.337

Saldo baten en lasten

-945.904 -1.198.755

1.344.772

Financiële baten en lasten
Nettoresultaat

360.568
-585.336

442.474
1.787.246

449.200
-749.555

De invoering van Passend Onderwijs heeft ook voor het verslagjaar 2015 bijzondere effecten. Zo is onder meer in
relatie tot de begroting 2015 zichtbaar dat de subsidieregeling voor regionale expertisecentra is vervallen. De
bijbehorende kassiersfunctie van Gedragpunt is in 2015 verder afgebouwd.
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B1 GRONDSLAGEN
ALGEMEEN

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 jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling
Jaarverslaggeving Onderwijs.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
het voorgaande jaar.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig
dat de leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien
voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de betreffende jaarrekeningposten.

Met ingang van 2015 zijn de kosten voor buitenonderhoud in de voorziening onderhoud meegenomen.
In het verleden werd het buitenonderhoud door de gemeente bekostigd. Deze schattingswijziging
verklaart het hogere niveau van de dotatie voorziening onderhoud van circa €650.000.
Overname SBO Nexus
Per 1 augustus 2015 is SBO Nexus overgenomen van Stichting Flore.
Aloysius heeft de activiteiten voortgezet en heeft bij de overname een compensatie van € 30.000 voor
de overdrachtskosten ontvangen. De verwerking in de jaarrekening heeft per 1 augustus 2015
plaatsgevonden.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (rekening houdend met de
rijksbekostiging voor materiële instandhouding). In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang
afgeschreven.

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door een
school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen.
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De overige activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
Activum
Gebouwen
Verbouwingen
Stoffering
Machines en installaties
Meubilair
Leermiddelen
Duurzame apparatuur
ICT-apparatuur

Afschrijvingstermijn
in jaren
40
25
10
10
10
8
5
3

Afschrijvingspercentage
in %
2,5
4,0
10
10
10
12,5
20
33,3

Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt € 1.000,-aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk (inclusief
b.t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen (kas- en banksaldi) worden opgenomen tegen de nominale waarde. Tijdelijk
vastgelegde geldmiddelen (hoofdzakelijke deposito's) met een nog resterende looptijd korter dan een
jaar worden beschouwd als liquide middelen. Voor zover de middelen niet ter vrije beschikking staan
wordt dit vermeld.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves opgebouwd uit publieke
middelen. De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij
de beperking door het bestuur is aangebracht.

De huisvestingsreserve is gevormd voor specifieke bestedingen in het kader van het nieuwe
huisvestingsbeleid dat op middellange termijn zal worden uitgevoerd.
Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening
voor jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde.

Op grond van de "Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs" is een voorziening voor toekomstige
jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding van
de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te
ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een
variabele blijfkans en een rekenrente van 2,5%.
Kortlopende schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
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RESULTAATBEPALING
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het
vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Rijksbijdragen
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.
Overige baten
Overige baten bestaan onder meer uit bijdragen van derden, detachering, verhuur, ouderbijdragen en
overige baten.
Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven.
Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat
van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Pensioenen
De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze
pensioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op
verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als
pensioengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de
gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad
lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies worden verantwoord als personeelskosten
zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde
premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

De dekkingsgraad van ABP bedraagt per 31 december 2015 97,2% (2014:101,1%). De risico's met
betrekking tot premieverhogingen als gevolg van het niet halen van de dekkingsgraad zijn niet
voorzien.
Negatieve goodwill
Het meerdere van het belang in de reële waarden van de identificeerbare activa en verplichtingen op de
overnamedatum boven de verkrijgingsprijs van een entiteit wordt verwerkt als negatieve goodwill.
Negatieve goodwill valt vrij in de staat van baten en lasten voor zover lasten en verliezen zich
voordoen, indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en
verliezen betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of
verliezen, dan valt de negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de
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resterende levensduur van de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt
boven de reële waarde van de geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de
staat van baten en lasten verwerkt.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Financiële instrumenten en risicobeheersing

Algemeen
De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten
van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de
balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur,
anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien
direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële
instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële
instrumenten van het bestuur zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en
renterisico.
Marktrisico
De instelling is werkzaam in Nederland. Het valutarisico is daarmee nihil.

De instelling loopt geen prijsrisico's.
De instelling loop renterisico over de rentedragende vorderingen en rentedragende schulden. De
Aloysius Stichting neemt deel aan geïntegreerd middelenbeheer (schatkistbankieren) bij het Ministerie
van Financiën.
Kredietrisico
De instelling heeft geen significante concentraties van kredietrisico.
Liquiditeitsrisico
De instelling maakt gebruik van meerdere banken om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen
beschikken. Voor zover noodzakelijk, worden nadere zekerheden verstrekt aan de bank voor
beschikbare kredietfaciliteiten.
Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden
Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de reële waarde.
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B2 BALANS PER 31 december 2015
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermiddelen
Overige materiële vaste activa

1

2.099.263
3.161.412
2.899.800
918.750
284.555

1.683.150
3.140.139
3.755.618
935.679
356.556
9.363.780

9.871.142

Vlottende activa
Vorderingen
Ministerie van OCW
Overlopende activa
Overige vorderingen
Liquide middelen

2

3
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3.364.491
2.809.157
763.130

2.929.416
3.588.576
2.518.743
6.936.778

9.036.735

22.906.065

21.421.668

39.206.623

40.329.545
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B2 BALANS PER 31 december 2015
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 2015
€
€

31 december 2014
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

4

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

22.900.252
5.000.000

23.485.585
5.000.000
27.900.252

Voorzieningen

28.485.585

5

Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

361.206
1.616.974

318.921
1.222.356
1.978.180

Kortlopende schulden

1.541.277

6

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

1.831.131
2.496.539
518.302
272.765
4.209.454
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1.752.484
2.260.700
631.490
42.915
5.615.091
9.328.191

10.302.680

39.206.623

40.329.542
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

Realisatie
2015
€

Begroting
2015
€

Realisatie
2014
€

Baten

(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

63.615.399 65.494.272 71.895.311
1.278.566
606.515
911.425
10.688.345 15.152.077 10.294.373
75.582.310 81.252.864 83.101.109

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

54.428.856 53.946.677 58.140.175
3.227.881 2.673.482 2.631.684
4.234.344 4.047.153 3.617.225
14.637.133 21.784.307 17.367.253
76.528.214 82.451.619 81.756.337
-945.904 -1.198.755

Saldo baten en lasten

1.344.772

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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391.286
30.718
360.568

450.000
800
449.200

456.427
13.953
442.474

-585.336

-749.555

1.787.246
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2015

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht
voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven.
2015
€

€

€

2014
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen

-945.904

2.964.682
436.903

1.344.772

2.631.684
-638.729
3.401.585

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

2.099.957
-974.489

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest

-240.131
-4.860.366
1.125.468

-5.100.497

3.581.149

-1.762.770

391.286
-30.718

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.992.955

456.427
-13.953
360.568

442.474

3.941.717

-1.320.296

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

-2.720.519
263.199

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.160.531
0
-2.457.320

-3.160.531

1.484.397

-4.480.827

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

21.421.668
1.484.397

Eindstand liquide middelen

25.902.493
-4.480.827
22.906.065
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)
ACTIVA
VASTE ACTIVA

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1 Materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
ICT
Leermiddelen
Overige materiële vaste activa

2.099.263
3.161.412
2.899.800
918.750
284.555
9.363.780

Gebouwen en
terreinen
€

Inventaris
en
apparatuur
€

ICT

OLP

Overige
MVA

Totaal

€

€

€

€

Boekwaarde 31 december
2014
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

2.675.525 10.571.023 10.815.296 2.300.863
-992.375 -7.430.884 -7.059.678 -1.365.184

Boekwaarde 31 december
2014

1.683.150

Mutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschr. desinvesteringen

487.106
0
-70.993
0

Mutaties boekwaarde

416.113

3.140.139

3.755.618

935.679

688.921 1.332.020
-149.312
-82.097
-667.648 -2.187.838
149.312
82.097

195.934
-31.790
-212.863
31.790

21.273

-855.818

-16.929

Boekwaarde 31 december
2015
Aanschaffingswaarde
3.162.631 11.110.632 12.065.219 2.465.007
Cumulatieve afschrijvingen -1.063.368 -7.949.220 -9.165.419 -1.546.257
Boekwaarde 31 december
2015

2.099.263

3.161.412
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1.683.150
3.140.139
3.755.618
935.679
356.556
9.871.142

2.899.800

918.750

1.084.838 27.447.545
-728.282 -17.576.403
356.556

9.871.142

16.538 2.720.519
0
-263.199
-88.539 -3.227.881
0
263.199
-72.001

-507.362

1.101.376 29.904.865
-816.821 -20.541.085
284.555

9.363.780
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31-12-2015
€

2 Vorderingen
Ministerie van OCW
Overige vorderingen
Overlopende activa

Ministerie van OCW
Ministerie van OCW

Overige vorderingen
Gemeente inzake schade / ozb
Gemeente inzake huisvesting
Vervangingsfonds inzake salariskosten

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Overige Europese projecten
SWV Helmond
TE
Nog te ontvangen door Gedragpunt
Horizon
Palmhuis
REC Chiron
Gilde Opleidingen
SWV'en herbesteding AB
Huurvergoeding Anker
Huurvergoeding Palmhuis
Overige overlopende activa

3.364.491
763.130
2.809.157
6.936.778

2.929.416
2.518.743
3.588.576
9.036.735

3.364.491
3.364.491

2.929.416
2.929.416

38.189
490.747
234.194
763.130

14.831
2.110.071
393.841
2.518.743

525.003
452.493
0
147.385
130.041
0
0
0
123.451
300.325
243.200
159.425
727.834
2.809.157

44.407
605.219
110.168
147.385
313.185
320.977
404.000
535.796
184.828
0
0
0
922.611
3.588.576

31-12-2015
€

3 Liquide middelen
Kasmiddelen
Banktegoeden
Deposito's

Kasmiddelen
Kas

Banktegoeden
Betaalrekening
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31-12-2014
€

31-12-2014
€

13.540
12.892.525
10.000.000
22.906.065

9.106
11.412.562
10.000.000
21.421.668

13.540
13.540

9.106
9.106

12.892.525
12.892.525

11.412.562
11.412.562

Aloysius Stichting, Voorhout
31-12-2015
€

Deposito's
Deposito

10.000.000
10.000.000
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31-12-2014
€

10.000.000
10.000.000

Aloysius Stichting, Voorhout
PASSIVA
4 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo 1-12015

Resultaat

Algemene reserve

23.485.585

-585.336

0

22.900.249

5.000.000
5.000.000

0
0

0
0

5.000.000
5.000.000

5.000.000

0

0

5.000.000

28.485.585

-585.336

0

27.900.249

Bestemmingsreserves publiek (A)
Huisvestingsreserve

Totaal bestemmingsreserves
Eigen vermogen

Overige Saldo 31-12mutaties
2015

De huisvestingsreserve is gevormd voor specifieke bestedingen in het kader van het nieuwe
huisvestingsbeleid dat op middellange termijn zal worden uitgevoerd.
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Saldo Dotaties Onttrek1-1-2015
kingen

Vrijval

Saldo
31-122015

Langlopend
deel
> 1 jaar

0
0

361.206
361.206

361.206
361.206

5 Voorzieningen
Personeel:
Jubilea
Overig:
Onderhoud

Voorzieningen

318.921 118.506
318.921 118.506

-76.221
-76.221

1.222.356 811.937 -417.319
1.222.356 811.937 -417.319

0 1.616.974 1.616.974
0 1.616.974 1.616.974

1.541.277 930.443 -493.540

0 1.978.180 1.978.180
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31-12-2015
€

31-12-2014
€

6 Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake van pensioenen
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premies sociale verzekeringen
Premie vervangingsfonds / participatiefonds

Overige kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: Overige subsidies
Nog te betalen vakantiegeld
Salarissen/levensloop
Gemeente huisvesting
Overcapaciteit Burcht
Avenier (Harreveld)
Budget Harreveld VO => WEC
REC 4.5
SWV'en Passend Onderwijs
Verrekening uitkeringskosten DUO
Verrekening wachtgelders DUO
Overige

1.831.131
2.496.539
518.302
272.765
4.209.454
9.328.191

1.752.484
2.260.700
631.490
42.915
5.615.091
10.302.680

1.542.150
640.343
314.046
2.496.539

1.371.152
590.729
298.819
2.260.700

272.765
272.765

42.915
42.915

0
1.566.800
58.933
1.365.827
0
278.200
160.914
0
248.130
100.299
6.934
423.417
4.209.454

956.606
1.628.404
35.744
615.705
169.197
247.444
597.671
406.594
534.893
0
0
422.833
5.615.091

In de kortlopende schulden is een bedrag van €6.933,60 begrepen aan het Ministerie van OC&W, met betrekking tot
ten onrechte niet mindering gebracht loonkosten op de Rijksbijdrage in 2014 van medewerkers die met voorbijgaan
aan eigenwachtgelders zijn aangesteld in 2014. Dit naar aanleiding van de brief van 2 december 2015 van de afdeling
Rekenschap/Juridische zaken van de Inspectie van het Onderwijs, van het Ministerie van OC&W. De in de brief
gevraagde herstelactie is uitgevoerd. Nadat de in het rapport van bevindingen bedoelde dossiers nogmaals
bestudeerd zijn, komt de wtf van medewerkers die met voorbijgaan aan eigenwachtgelders zijn aangesteld in 2014
uit op 0,6.
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M o d e l G S p e c if ic a tie p o s te n OC W
G 1 Ve r a n two o r d in g v a n s u b s id ie s z o n d e r v e r r e k e n in g s c la u s u le
(R e g e ling R O S a rt. 13 , lid 2 s u b a )
Om s c h r ij v in g T o e wij z in g

K e n m e rk

Be d r a g
On tv a n g e n
to e wij z in g t/ m
v e r s la g j a a r

Pr e s ta tie a f g e r o n d ?

Ja
Ne e
(a a n k ru is e n w a t v a n to e p a s s in g is )

d a tum

EU R

EUR

Z ij-in s tro o m

B E K -1 1 /3 21 6 9 M ju n -1 1

19 .0 0 0

1 9 .00 0

S tud ie v e rlo f

7 0 68 1 4 -1

a u g -15

7 .1 5 6

7.1 5 6

x

S tud ie v e rlo f

7 0 68 2 9 -1

a u g -15

23 .8 5 3

2 3 .85 3

x

S tud ie v e rlo f

7 0 72 4 6 -1

a u g -15

27 .4 3 1

2 7 .43 1

x

S tud ie v e rlo f

6 7 42 7 9 -1

a u g -15

72 .8 3 7

7 2 .83 7

S tud ie v e rlo f

7 0 69 1 2 -1

a u g -15

82 .2 9 2

8 2 .29 2

x
xx

S tud ie v e rlo f

7 0 74 4 0 -1

a u g -15

5 .9 6 3

5.9 6 3

xx

S tud ie v e rlo f

7 0 86 6 4 -1

a u g -15

50 .0 9 1

5 0 .09 1

x

S tud ie v e rlo f

7 0 84 1 7 -1

a u g -15

52 .4 7 6

5 2 .47 6

x

S tud ie v e rlo f

7 0 73 6 9 -1

a u g -15

28 .0 3 7

2 8 .03 7

x

S tud ie v e rlo f

7 0 71 4 2 -1

a u g -15

18 .2 1 7

1 8 .21 7

x

S tud ie v e rlo f

7 0 70 6 6 -1

a u g -15

25 .2 6 2

2 5 .26 2

x

4 12 .6 1 5

4 1 2.6 1 5

to ta a l

x

G 2 Ve r a n two o r d in g v a n s u b s id ie s m e t v e r r e k e n in g s c la u s u le
(R e g e ling R O S a rt. 13 lid 2 s u b b )
G 2 .A A flo p e n d p e r u ltim o v e r s la g ja a r
Om s c h r ij v in g

T o e wij z in g

K e n m e rk

Be d r a g
On tv a n g e n
to e wij z in g t/ m
v e r s la g j a a r

d a tum

to ta a l

T o ta le la s te n T e v e r r e k e n e n u ltim o
v e r s la g j a a r

EU R

EUR

EU R

EU R

0

0

0

0

G 2 .B D o o rlo p e n d to t in e e n v o lg e nd v e r s la g ja a r
Om s c h r ij v in g

T o e wij z in g

K e n m e rk
to ta a l

d a tum

Be d r a g
S a ld o
to e wij z in g 0 1 - 0 1 2 0 1 5

O n tv a n g e n
in
v e r s la g j a a r

L a s te n in
T o ta le la s te n S a ld o n o g
v e r s la g j a a r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 5
te b e s te d e n
u ltim o
v e r s la g j a a r

EU R

EUR

EU R

EUR

EU R

EU R

0

0

0

0

0

0
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
Baten

(Rijks)bijdragen
Vergoeding Lumpsum
Niet-geoormerkte subsidies Ministerie van OCW PO
Leerlinggebonden subsidies Ministerie van OCW
Overige subsidies Ministerie van OCW
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: overige vergoedingen
Overige overheidsbijdrage
Baten uit Europese subsidies

Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Schenkingen
Bijdrage van derden
Samenwerkingsverband
Subsidies van niet-overheidsinstellingen
Ouderbijdragen
Opbrengst extern gedetacheerden
Overige baten personeel
Overige baten

Realisatie
2015
€

Begroting
2015
€

Realisatie
2014
€

50.472.357
3.804.237
20.467
8.059.276
1.259.062
63.615.399

65.494.272
0
0
0
0
65.494.272

48.732.578
4.224.626
9.282.266
9.306.811
349.030
71.895.311

704.190
283.326
291.050
1.278.566

322.862
6.980
276.673
606.515

708.644
184.116
18.665
911.425

159.703
1.049
66.270
4.189.251
2.336.048
47.408
888.125
96.804
2.903.687
10.688.345

82.129
57.960
1.816.546
0
3.834.175
14.600
598.629
0
8.748.038
15.152.077

126.922
4.000
1.790.187
0
0
58.390
852.004
99.204
7.363.666
10.294.373

38.977.407
8.958.325
4.688.918
4.481.858
-2.677.652
54.428.856

39.162.127
9.000.780
4.711.140
3.020.032
-1.947.402
53.946.677

39.327.417
9.310.206
5.547.441
6.765.474
-2.810.363
58.140.175

3.551.497
30.018.914
15.145.669
1.803.436
394.645

3.943.720
32.756.915
15.863.652
0
0

3.620.152
30.532.268
15.962.330
1.744.730
429.681

Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)

Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskosten vervanging eigen rekening
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Salariskosten Duurzame Inzetbaarheid
Salariskosten vervanging BAPO
Salariskosten LGF
Salariskosten detachering
Reis- en verblijfkosten
Salariskosten ouderschapsverlof
Correctie sociale lasten
Correctie pensioenen
BAPO kosten
Salariskosten t.l.v. OCW-subsidies
Nascholing
Overige personeelskosten

Realisatie
2015
€

Begroting
2015
€

Realisatie
2014
€

911
472
33.147
18.583
81.817
326.689
-8.958.325
-4.688.918
1.187.156
14.784
1.427
45.503
38.977.407

0
0
0
0
309.760
0
-9.000.780
-4.711.140
0
0
0
0
39.162.127

0
0
0
0
135.354
331.531
-9.310.206
-5.547.441
1.304.413
10.799
8.059
105.747
39.327.417

8.958.325
8.958.325

9.000.780
9.000.780

9.310.206
9.310.206

4.688.918
4.688.918

4.711.140
4.711.140

5.547.441
5.547.441

604.692
203.599
204.986
2.626.343
41.613
118.506
682.119
4.481.858

620.550
95.250
2.000
1.715.237
13.700
0
573.295
3.020.032

507.504
221.587
239.192
3.546.385
22.522
56.164
2.172.120
6.765.474

-2.677.652
-2.677.652

-1.947.402
-1.947.402

-2.810.363
-2.810.363

Sociale lasten
Sociale lasten

Pensioenlasten
Pensioenlasten

Overige personele lasten
Cursuskosten
Bedrijfsgezondheidszorg
Reis- en verblijfkosten
Extern personeel
Wervingskosten
Dotatie voorziening jubilea
Overige personeelskosten

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)

Personeelsbezetting
Gemiddeld aantal FTE's 2015
818

Gemiddeld aantal FTE's 2014
845
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01-09-2012

dienstverband

J /N

J

Ingang

Vo o rzitter
Omv ang

-

1

F TE

dienstverband dienstverband in

Einde

€

B elastbare

-

€

o nko stenvergo eding

121.674

B elo ning €

20.585

Ingang

dienstverband

Vo o rzitter

J /N

Omv ang

F TE

dienstverband dienstverband in

Einde

Einde

01-09-2012

01-09-2012

01-09-2012

N

N

N

D hr. H. v an den B o s

D hr. H . Haas

M w. M . Lintho rst

€

€

€

€

€

B elastbare

4.250

4.250

4.583

5.438

€

163

o nko stenvergo eding

B elastbare

o nko stenvergo eding

9.500

B elo ning €

B elo ning €

beëindiging
diens tv erband

belo ning

Uitkeringen

o p term ijn

Vo o rzieningen

beëindiging
diens tv erband

belo ning

Uitkeringen

o p term ijn

Vo o rzieningen

Ingang

dienstverband

Vo o rzitter

J /N

Einde
Omv ang

F TE

dienstverband dienstverband in

B elo ning €

B elastbare
o nko stenvergo eding

Functieo m schrijv ing

Ingang

dienstverband

Vo o rzitter

J /N

Einde

Omv ang

F TE

dienstverband dienstverband in

B elastbare
o nko stenvergo eding
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B elo ning €

diens tv erband

o p term ijn

Uitkeringen
beëindiging

belo ning

Vo o rzieningen

diens tv erband

o p term ijn

Uitkeringen
beëindiging

belo ning

Vo o rzieningen

V E R M E L D IN G N IE T - T O P F UN C T IO N A R IS S E N ( z e lf de o p ga v e a ls hie rb o v e n, m a a r d a n o v e r h e t v o o rga a n de v e rs la gja a r)

Functieo m schrijv ing

V E R M E L D IN G N IE T - T O P F UN C T IO N A R IS S E N ( a nd e re f u nc t io n a ris s e n v a n wie de b e zo ldig in g c .q . d e o nt s la gv e rg o e din g de n o rm o v e rs c h rijd t )

01-09-2012

01-09-2012

J

N

functievervulling functiev ervulling

D hr. M . B o o n

(J /N )

Ingang

D hr. O. Lam an T rip

N aam

Vo o rzitter

V E R M E L D IN G T O E Z IC H T H O UD E R S ( lid v a n h e t h o o gs t e t o e z ic ht h o u de nd e o rga a n )

N aam

-

beëindiging
diens tv erband

belo ning

Uitkeringen

o p term ijn

Vo o rzieningen

V E R M E L D IN G T O P F UN C T IO N A R IS S E N E N G E W E Z E N T O P F U N C T IO N A R IS S E N 2 ( V e rm e ld ing a lle b e s t uurd e rs zo nd e r die n s t b e t re k k in g)

D hr. H. Kelderm an

N aam

V E R M E L D IN G T O P F UN C T IO N A R IS S E N E N G E W E Z E N T O P F U N C T IO N A R IS S E N 1 ( V e rm e lding a lle be s t u urd e rs m e t die n s t b e t re k k ing)

W N T : W e t no rm e rin g be zo ldiging t o p f un c t io na ris s e n pu blie k e e n s e m ipu blie k e s e c t o r

WNT 2014
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to elichtingen

no rm en andere

M o tiveringen o verschrijding

to elichtingen

no rm en andere

M o tiveringen o verschrijding

to elichtingen

no rm en andere

M o tiveringen o verschrijding

to elichtingen

no rm en andere

M o tiveringen o verschrijding

-

to elichtingen

no rm en andere

M o tiveringen o verschrijding

Dhr. H. Kelderman

01-09-2012

J/N

J

Ingang

dienstverband

Voorzitter

Einde

-

dienstverband

1

FTE

dienstverband in

Omvang

€

131.266 €

Beloning €

Belastbare

Ingang

dienstverband

Voorzitter

J/N

Einde
dienstverband

Ingang

functievervulling

01-09-2012

01-09-2012

01-09-2012

01-09-2012

01-09-2012

15-05-2015

15-05-2015

15-05-2015

(J/N)

J

N

N

N

N

N

N

N

Dhr. O. Laman Trip

Dhr. M . Boon

Dhr. H. van den Bos

Dhr. H. Haas

M w. M . Linthorst

Dhr. G. Spekken

Dhr. L. Greven

M w. M . Tubbergen

Einde

15-05-2015

31-08-2015

functievervulling

Omvang

FTE

dienstverband in

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

4.240 €

4.240

4.240 €

-

2.833 €

5.250 €

6.500 €

10.167

Beloning €

Beloning €

Belastbare

Ingang

dienstverband

Voorzitter

J/N

Einde
dienstverband

Omvang

FTE

dienstverband in

Beloning €

Functieomschrijving

Ingang

dienstverband

Voorzitter

J/N

dienstverband

Einde

FTE

dienstverband in

Omvang
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Beloning €

VER M ELD IN G N IET - T OP F UN C T ION A R ISSEN (zelf de o pgave als hierbo ven, maar dan o ver het vo o rgaande verslagjaar)

Functieomschrijving

Belastbare

onkostenvergoeding

Belastbare

onkostenvergoeding

-

28

261

-

282

-

449

onkostenvergoeding

Belastbare

onkostenvergoeding

VER M ELD IN G N IET - T OP F UN C T ION A R ISSEN (andere functio narissen van wie de bezo ldiging c.q. de o ntslagvergo eding de no rm o verschrijdt)

Naam

Voorzitter

VER M ELD IN G T OEZ IC H T H OUD ER S (lid van het ho o gste to ezichtho udende o rgaan)

Naam

-

onkostenvergoeding

VER M ELD IN G T OP F UN C T ION A R ISSEN EN GEWEZ EN T OP F UN C T ION A R ISSEN 2 (Vermelding alle bestuurders zo nder dienstbetrekking)

Naam

VER M ELD IN G T OP F UN C T ION A R ISSEN EN GEWEZ EN T OP F UN C T ION A R ISSEN 1 (Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking)

WN T : Wet no rmering bezo ldiging to pfunctio narissen publieke en semipublieke secto r

WNT 2015
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beëindiging
dienstverband

beloning
op termijn

Uitkeringen

dienstverband

op termijn

Voorzieningen

beëindiging

beloning

Uitkeringen

dienstverband

op termijn

Voorzieningen

beëindiging

beloning

Uitkeringen

dienstverband

op termijn

Voorzieningen

beëindiging

beloning

Uitkeringen

-

dienstverband

15.506

op termijn

Voorzieningen

€

beëindiging

Uitkeringen

beloning

Voorzieningen

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totaal

Totaal

4.240 €

4.268 €

bezoldiging

Totaal

€
4.501 €

-

3.115 €

5.250 €

6.949 €

bezoldiging

Totaal

€

10.167 €

bezoldiging

Totaal

bezoldiging

146.772

bezoldiging

WNT-norm

(herrekend)

WNT-norm

(herrekend)

WNT-norm

10.369

10.369

10.369

6.221

11.060

16.590

16.590

24.885

(herrekend)

WNT-norm

(herrekend)

WNT-norm

165.901

(herrekend)

Aloysius Stichting, Voorhout

Realisatie
2015
€
Afschrijvingen
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
ICT
OLP
Overige materiële vaste activa

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Overige huisvestingslasten

Begroting
2015
€

Realisatie
2014
€

70.993
667.648
2.187.838
212.863
88.539
3.227.881

56.641
592.080
911.973
518.125
594.663
2.673.482

57.071
718.173
1.622.239
204.660
29.541
2.631.684

740.072
811.937
364.336
726.391
1.117.265
70.144
67.621
57.841
278.737
4.234.344

708.298
796.937
322.450
835.215
1.011.662
46.725
39.148
51.450
235.268
4.047.153

760.662
158.801
364.528
772.413
1.110.071
50.003
88.508
56.769
255.470
3.617.225

416.140
34.569
315.869
503.877
1.308.351
637.993
3.216.799

0
30.000
65.000
446.176
643.571
44.400
1.229.147

118.946
34.857
86.861
521.385
1.395.167
799.911
2.957.127

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Bestuursvergoedingen
Accountantskosten
Telefoonkosten- en portokosten e.d.
Deskundigenadvies
Overige administratie- en beheer
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Realisatie
2015
€

Overige
Doorbetaling LGF gelden
Testen en toetsen
Contributies
Excursies / werkweek / sport
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschap
Verzekeringen
Kantinekosten
Culturele vorming
Studiedagen en conferenties
Vergoedingen onderwijsdienst aan overige
Bijdrage aan derden aan overige
Overige uitgaven
Leermiddelen (PO)
Inventaris
Leermiddelen PO
Bibliotheek / Mediatheek
Informatietechnologie
Kopieerkosten
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen

Totaal Overige instellingslasten

Begroting
2015
€

Realisatie
2014
€

2.864.878
89.537
70.912
33.662
49.494
10.365
123.761
295.428
38.453
272.963
43.567
2.181.918
411.789
6.486.727

2.109.862
81.400
65.265
40.000
87.450
21.100
39.267
168.248
23.100
247.000
5.000
5.011.310
9.749.939
17.648.941

6.005.932
67.053
66.219
36.769
39.929
10.044
135.789
287.432
25.738
278.174
1.018.051
1.644.939
334.906
9.950.975

164.888
686.442
18.749
2.886.847
1.129.209
47.472
4.933.607

252.585
673.965
33.175
1.208.505
705.488
32.501
2.906.219

207.798
694.019
27.393
2.521.310
970.391
38.240
4.459.151

14.637.133

21.784.307

17.367.253

4.286
387.000
391.286

0
450.000
450.000

69.427
387.000
456.427

925
29.793
30.718

0
800
800

1.011
12.942
13.953

360.568

449.200

442.474

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten
Rente spaarrekeningen
Financiële lasten
Rentelasten
Overige financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

Realisatie
2015

Specificatie honorarium

Begroting
2015

Realisatie
2014

Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviezen
Andere niet-controle-diensten

125.073
31.242
12.508
147.046

65.000
0
0
0

52.592
0
0
34.269

Totaal accountantslasten

315.869

65.000

86.861
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B7 Overzicht verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen
die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de
statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden
toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt
toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van het inzicht. In geen van onderstaande samenwerkingsverbanden heeft de Aloysius
Stichting een beslissende zeggenschap. Onderstaande instellingen betreffen stichtingen met als
belangrijkste activiteit het faciliteren en financieren van passend onderwijs.
PO2701
PO2702
PO2703
PO2704
PO2705
PO2708
PO2710
PO2711
PO2812
PO3007
PO3008
PO3009
PO3101
PO3102
PO3103
VO2502
VO2701
VO2702
VO2703
VO2704
VO2705
VO2706
VO2507
VO3007
VO3008
VO3101
VO3102
VO3103

PO Kop van Noord-Holland (Den Helder)
PO Westfriese Knoop (Hoorn-Drechterland-Enkhuizen)
PO Noord-Kennemerland (Alkmaar)
PO Zuid-Kennemerland (Haarlem-Heemstede)
PO Zaanstreek
PO Amstelronde
PO Haarlemmermeer
PO Ijmond (Heemskerk-Beverwijk)
PO Katwijk-Noordwijk
PO Eindhoven
PO Helmond
PO Valkenswaard-Veldhoven
PO Venlo-Venray
PO Roermond e.o.
PO Weert-Nederweert
VO Achterhoek Oost
VO Den Helder
VO West-Friesland (Hoorn-Drechterland-Enkhuizen)
VO Noord-Kennemerland (Alkmaar)
VO Beverwijk
VO Zuid-Kennemerland (Haarlem-Heemstede)
VO Zaanstad
VO Nijmegen
VO Eindhoven
VO Helmond (PILOTSCHOOL)
VO Venlo-Venray
VO Roermond
VO Weert-Nederweert

Aloysius Stichting is lid van de volgende coöperaties:
-

Coöperatie Regionaal Kennis en Expertise Centrum Roermond u.a.
Coöperatie Regionaal Kennis en Expertise Centrum Weert u.a.
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B8 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen
Bankgaranties:
De Aloysius Stichting heeft twee bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 20.859,96
inzake huurverplichtingen.
Contractuele verplichtingen:
Ultimo 2015 is sprake van diverse doorlopende contracten met derden voor lease, huur en overige
verplichtingen.
De omvang van deze contracten bedraagt:

huur gebouwen e.d
0 -1 jaar
1 -5 jaar
Langer dan 5 jaar
Totaal

€ 3.589.691
€ 4.236.937
€
40.838
€ 7.884.933

€127.050
€455.850
€ 40.838
€623.738

lease contacten
auto's en copiers
€1.606.928
€ 520.720

overig
€1.855.713
€3.260.367

€2.127.647

€5.133.548

Voorziening duurzame inzetbaarheid:
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op basis
van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze
voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren worden in
gezet. De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het
aantal uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard
(en niet heeft opgenomen), vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. Alleen de bijdrage van de
werkgever is in de voorziening berekend. Er is gerekend met een opnamekans van 80% en een
rekenrente van 2,5% (gebaseerd op het model zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad).
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B9 KENGETALLEN
2015

2014

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

3,20

2,96

Quick ratio
(Vlottende activa- voorraden / kortlopende schulden)

3,20

2,96

Solvabiliteit 1
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

71,16

70,63

Solvabiliteit 2
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

76,21

74,45

Rentabiliteit
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

-0,77

2,14

Weerstandsvermogen
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

29,14

25,89

Kapitalisatiefactor
(Totaal kapitaal (ex gebouwen) / totale baten (incl. fin.baten ) * 100 %)

48,84

46,25

Materiële lasten / totale lasten (in %)

28,88

28,89

Personele lasten / totale lasten (in %)

71,12

71,11

Liquiditeit / Quick ratio
Beide kengetallen geven aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen
te voldoen.
Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd
met eigen of vreemd vermogen.
Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen.
Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op
te vangen.
Kapitalisatiefactor
Dit kengetal geeft de mate aan waarin kapitaal wordt benut voor de vervulling van taken.
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B10 Gegevens over de rechtspersoon
Naam instelling
Adres
Postbus
Plaats
Bestuursnummer
Telefoon
E-mail
Internet
Contactpersoon
E-mail
Brinnummers
00RL
00UT
01JQ
01LP
02EJ
02SO
02TL
02WW
03CG
03TV
04YK
05ZN
10OL
14VQ
17IP
18CZ
18XY
19ES
22OB

Aloysius Stichting
Leidsevaart 2, 2215 ZH
Postbus 98, 2215 RE
Voorhout
41008
0252-434000
bestuur@aloysiusstichting.nl
Aloysiusstichting.nl
Drs H. Kelderman
Hans.kelderman@aloysiusstichting.nl

De Antoniusschool
De Latasteschool
De Windvang
Nexus
Leidse Buitenschool
Don Bosco
De Dolfijn
De Klimboom
De Fakkel
De Korenaer
Scholengemeenschap Harreveld
Het Kompas
De Rungraaf
De Savioschool
De Spoorzoeker
De Widdonck
Het Molenduin
De Hilt
De Ortolaan
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C1 CONTROLEVERKLARING
Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2
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C2 BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2015 ad € -585.336 als volgt over de reserves.
2015
€
Resultaat algemene reserve

-585.336

Resultaat Eigen vermogen

-585.336

Opgesteld door het bestuur te Voorhout op 17 mei 2016.
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C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor
de interpretatie van de cijfers.
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