Jaarverslag 2016
(inclusief jaarrekening 2016)
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1.

Voorwoord

In 2015 is de nieuwe koers “Samen betekenisvol leren” voor de periode 2016-2020 vastgesteld Het
eerste jaar is een bouwjaar geweest waarin alle scholen van de Aloysius Stichting hun eigen plannen
maken op basis van deze koers. Deze plannen zijn toegespitst op de eigen doelgroep en
samenwerkingspartners in de regio. Zo ontwikkelt de Aloysius Stichting nieuwe
onderwijsarrangementen voor nieuwe doelgroepen, organiseert zij ondersteuningstrajecten voor
teams in het reguliere onderwijs en werkt zij aan een betere verbinding met het mbo en de
arbeidsmarkt.
Leerlingen, ouders en medewerkers hebben ook in 2016 aangegeven, middels de
tevredenheidsonderzoeken, de Aloysius Stichting positief te waarderen.
Inmiddels hebben alle scholen een basisarrangement. Naast de Latasteschool in Horn en de vestiging
van de Korenaer in Deurne kent de Aloysius Stichting inmiddels een derde school met het predicaat
“excellent”, namelijk de Dolfijn in Uithoorn.
In de tweede helft van het jaar is gebleken dat de samenwerkingsverbanden in toenemende mate
niet bereid zijn personeel van de Aloysius Stichting in te huren voor dienstverlening in het reguliere
onderwijs. Om de personele gevolgen hiervan op te maken heeft het college van bestuur besloten
een reorganisatieplan op te stellen. Dit plan is inmiddels besproken met de GMR en vakbonden.
Op gebied van bedrijfsvoering is ook in 2016 aandacht geweest voor ontwikkelingen van CT in het
onderwijs. Daarnaast zijn administratieve applicaties aangekocht voor de verbetering van de
bedrijfsvoering.
In 2016 heeft de Aloysius Stichting haar 125 jarig bestaan gevierd. Het jaar heeft in het teken gestaan
van het Aloysius Muziekprogramma dat aangeboden is aan de leerlingen. Het jaar is afgesloten met
een feestelijke avond voor het voltallige personeel.
De exploitatie laat een tekort zien van € 1.301.000. Belangrijkste oorzaak is een éénmalig verlies als
gevolg van de afkoop van een contract van een inmiddels voormalig leverancier. Daarnaast zijn in
2016 de laatste kosten geweest van de koersprojecten 2012-2016 en het project personele impact
Passend Onderwijs. Ondanks dit negatieve exploitatieresultaat blijft de financiële positie goed. De
solvabiliteitsratio (exclusief voorzieningen) is 72,5% op 31-12-2016 (71,2% op 31-12-2015).

Voorhout, 30 mei 2017
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, ook
wordt onderwijs verzorgd 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
2016 maakten 19 scholen en een ambulante dienst op 54 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).
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vertegenwoordigt ouders en medewerkers van de
19 scholen en de ambulante dienst. 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 directeur onderwijs en kwaliteit, 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, de directeur hrm en de directeur
onderwijs en kwaliteit 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 stuur- en werkgroepen actief die zich bezighouden met de praktische uitwerking
hiervan.
Op de scholen van de Aloysius Stichting stonden op 1 oktober 2016 3.547 leerlingen ingeschreven
(3.494 op 1 oktober 2015). Naast de ingeschreven leerlingen werden in 2016 een groot aantal
kinderen in het reguliere onderwijs begeleid door de ondersteunende dienst. De Aloysius Stichting
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kent geen verbonden partijen met beslissende zeggenschap. Wel is de Aloysius Stichting betrokken
bij 66 samenwerkingsverbanden en is lid van twee coöperatieve verenigingen.
2.2

Strategisch beleid

In 2016 zijn de missie, visie, en kernwaarden van de Aloysius Stichting opnieuw vastgelegd in de
koersnotitie “ samen betekenisvol leren”.
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.
3

2.2.4

Horizontale verantwoording

De Aloysius Stichting staat midden in de samenleving en sluit aan bij relevante ontwikkelingen in de
maatschappij. Dit doet zij door actief deel te nemen, op bestuursniveau en op schoolniveau in
samenwerkingsverbanden, maatschappelijke projecten en dergelijke. Daarnaast zoekt de Aloysius
Stichting intensieve samenwerking met ketenpartners en andere schoolbesturen, zoals bij de
ontwikkeling van de kennis- en expertisecentra. Uiteraard ontwikkelt de Aloysius Stichting, op
schoolniveau, initiatieven om de ouderparticipatie te vergroten.

2.3

Ontwikkelingen

2.3.1

Onderwijskundig

Gedurende het schooljaar 2015/2016 zijn 4 klachten ingediend (2014/2015: 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. In 2016 is ook aan de Dolfijn dit predicaat toegekend. De Leidse
Buitenschool is in 2015, met het team onder leiding van een nieuwe locatiedirecteur een
verbeterprogramma gestart. Dit heeft in 2016 geleid tot een basisarrangement , net als alle overige
scholen. Tijdens het jaarlijkse bestuursgesprek met de Inspectie van het Onderwijs zijn geen
bijzondere afspraken gemaakt.
De Aloysius Stichting heeft in 2016 deelgenomen aan de pilot op bestuursniveau voor het nieuwe
waarderingskader 2017 van de Inspectie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Nexus, school voor speciaal basis onderwijs in Heerhugowaard op 1 augustus 2015 overgenomen van
de Stichting Flore, met instemming van de medezeggenschapsraden, is inmiddels volledig
geïntegreerd in de Aloysius Stichting.
Op de teldatum 1 oktober 2016 stonden 3.547 leerlingen ingeschreven (1 oktober 2015: 3.494).
Ondanks een lagere instroom door de komst van passend onderwijs en een lagere instroom door
demografische ontwikkelingen, stijgt het leerlingaantal met name door uitbreiding van het aantal
vestigingen in de sector Noord.
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
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Aloysius Stichting ook voldoet aan de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Eind 2016 is een
vervolgonderzoek ingesteld door Certiked, met als resultaat continuering van het certificaat.
In 2016 is gestart met een project over de nieuwe wet Sociale Veiligheid. Een werkgroep is ingesteld
om een schoolveiligheidsplan op te stellen voor de gehele stichting. Het is inmiddels ook mogelijk
incidenten te registreren in het leerlingvolgsysteem.
De Aloysius Stichting doet jaarlijks tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en
medewerkers. Al enige jaren laten deze onderzoeken zien dat leerlingen, ouders en medewerkers
een positief beeld hebben van de Aloysius Stichting. Het algemene oordeel van de leerlingen is 7,4 (
7,3 in 2015) op een schaal van 10, van de ouders is dit 7,6 ( 7,7 in 2015). Het algemene oordeel van
medewerkers is 7,6 (was 7,7 in 2015).
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De onderwijsopbrengsten zijn als volgt:

Om de uitstroom van de leerlingen te volgen heeft de Aloysius Stichting in 2014 een
bestendigingsmonitor ontwikkeld. Deze monitor is inmiddels op de scholen geïmplementeerd.
De hoge instroom van de Antoniusschool wordt veroorzaakt door nieuwe vestigingen. De hoge
instroom van de Burcht, Het KompasCollege, het Palmhuis en SG Harreveld is het gevolg van een
korte verblijfsduur van leerlingen. Deze scholen zijn verbonden aan Jeugdzorg of Justitiële
instellingen.
2.3.2

Organisatorisch

Een antwoord van de Aloysius Stichting op Passend Onderwijs is de vorming van en/of deelname in
kennis en expertisecentra (KEC) of integrale kind centra (IKC) 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 2016 zijn dergelijke centra gerealiseerd in Lisse, Hillegom,
Beverwijk, Heerhugowaard, IJmuiden en Haarlem.
In Weert en Eindhoven bestaan vergevorderde plannen voor kennis en expertisecentra of integrale
kind centra.
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In 2016 is besloten de resultaatverantwoordelijke eenheden Triade Eindhoven, Triade Helmond en
Triade Horn samen te voegen.
In de zomervakantie van 2016 is de Ortolaan vestiging Heythuysen verhuisd naar de locatie van de
Widdonckschool in Heibloem.
2.3.3

Huisvesting

Aan de hand van meer jaren 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 (Planon). Geconstateerd is dat bij
diverse schoolgebouwen op 1 januari 2015 sprake is van achterstallig onderhoud door de
gemeenten.
De Aloysius Stichting heeft op basis van het opgestelde strategisch huisvestingsplan diverse nieuwen verbouwprojecten gepland voor de Widdonckschool (IKC) in Weert, de Korenaer (IKC) in
Eindhoven en SG Harreveld. 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.
De nieuwbouw, c.q. verbouwingen van de Savioschool in Hillegom, de Don Boscoschool in Lisse, het
Molenduin in Schagen en de Antoniusschool in Schagen zijn in 2016 afgerond.
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

In het tripartiete akkoord, afgesloten bij de start van Passend Onderwijs, is afgesproken de expertise
en de werkgelegenheid van de voormalige regionale expertise centra (REC) op het gebied van
ambulante begeleiding zoveel mogelijk in stand te houden. Tot 1 augustus 2016 bestond er voor de
samenwerkingsverbanden een herbestedingsverplichting. Om de werkgelegenheid van de ambulant
begeleiders ook na 1 augustus 2016 te behouden, zijn met de samenwerkingsverbanden afspraken
gemaakt over de overnamen of detachering van medewerkers. In de tweede helft van 2016 is
gebleken dat de samenwerkingsverbanden in toenemende mate niet bereid zijn de afgesloten
detacheringscontracten niet te verlengen. Het college van bestuur heeft daarom moeten besluiten
een reorganisatie in te voeren voor circa 50 FTE. Met gmr en vakbonden zijn hierover inmiddels
gesprekken gaande.
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Het aantal medewerkers in dienst op 1-11-2016 is 951 (774 FTE). Op 1-11-2015 was dit 965 (787 FTE).
De daling in het aantal werknemers hangt samen met de daling van het aantal ambulant begeleiders.
De Aloysius Stichting heeft in 2016 € 564.000 uitgegeven aan vergoedingen voor ontslag en
mobiliteit. In geen van de gevallen is sprake geweest van bovenwettelijke uitkeringen. De Aloysius
Stichting is aangesloten bij het Participatiefonds. De uitkeringslasten bij ontslag komen voor rekening
van het Participatiefonds indien het ontslag voldoet aan de instroomtoets van het fonds. Op deze
wijze worden de kosten van uitkeringen na ontslag geminimaliseerd.
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 2016 daalde het ziekteverzuim licht naar
6,5% ten opzichte van 6,6% in 2015. 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 2016 is speciale aandacht gegeven aan trainingen op ICT-gebied: Inmiddels zijn
tientallen trainingen op maat beschikbaar. Daarnaast zijn een aantal studiedagen belegd voor
locatiedirecteuren en andere leidinggevenden.
In 2016 is gestart met de implementatie van een performance management systeem worden, waarin
onder andere de R&O (resultaat en ontwikkeling) cyclus is opgenomen. Daarnaast biedt het systeem
de medewerkers de mogelijkheid zelf documenten, zoals diploma’s en certificaten, op te slaan in hun
personeelsdossier. Tevens bestaat de mogelijkheid salarisstroken en jaaropgaven in te zien.
Ook in 2016 is een medewerker tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Het algemene oordeel is 7,6 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 betrouwbare externe en interne verslaglegging;
er wordt gehandeld in overeenstemming met van toepassing zijnde wet en (interne)
regelgeving.
De effectieve werking van onderdelen van de planning en control worden in eerste instantie bewaakt
door de directeur financiën en bedrijfsvoering. Bijzonderheden worden vermeld in de maand- en
kwartaalrapportages. Daarnaast komt dit onderwerp aan de orde tijdens de gesprekken met de
auditcommissie van de raad van toezicht, alsmede tijdens de interimcontrole met de externe
accountant.
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De Aloysius Stichting heeft in 2016 haar besturingsfilosofie uit 2011 (uitwerkingsnotitie
organisatiemodel resultaatgerichte cultuur) gewijzigd in “sturen op resultaat”. In de notitie is
vastgelegd dat de administratieve organisatie toekomstbestendig wordt ingericht. Administratieve
taken zullen worden gecentraliseerd op bovenschools- of sectorniveau, gestandaardiseerd en zal er
sprake zijn van specialisatie van medewerkers. Daarnaast is ter versterking van de financiële functie
in februari 2017 een senior controller aangesteld.
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.
Als vervolg op dit onderzoek en naar aanleiding van enkele voorvallen hebben het college van
bestuur en raad van toezicht besloten een nader fraudeonderzoek in het stellen naar het
declaratiegedrag, de vervangingen en de aanstellingen. Het rapport is in april 2017 besproken met de
auditcommissie van de raad van toezicht. De aanbevelingen gericht op het beter handhaven van
bestaande interne procedures worden opgevolgd.
De Aloysius Stichting heeft in 2016 twee nieuwe applicaties gekocht. Om de urenverantwoording van
de ambulant begeleiders beter te kunnen registreren is een applicatie gekocht. Daarnaast is een
applicatie gekocht om het opstellen van de begroting te vereenvoudigen.
De Aloysius Stichting heef haar financieel beleid vastgelegd in een treasury statuut. Het beleid is
gericht op continuïteit op basis van een gezonde financiële situatie. De Aloysius Stichting voldoet aan
de Regeling Beleggen, lenen en derivaten van OCW 2016; er is al enige jaren geleden een
schatkistbankieren-arrangement afgesloten met het Ministerie van Financiën.
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.
Bovenstaande projecten zijn in 2016 afgerond.
In 2015 is de Aloysius Stichting gestart met het vijfjarig project “Bruggen Bouwen”. Dit project heeft
als doel de aansluiting en doorstroming van het vso-leerlingen naar mbo en arbeid te verbeteren
door het ontwikkelen van effectief doorlopende leerlijnen. Concrete stappen hierin zijn:
Het op orde brengen van data over in-, door- en uitstroom naar vervolgonderwijs en arbeid;
Professionaliseren en regionaliseren van Loopbaanoriëntatie en begeleiding en stages;
Voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs maken afspraken over
intake, overdracht, begeleiding, opleidingsinhoud en –uitvoering, validering, certificering en
portfolio;
9

Valideren van wat kinderen wel kunnen met erkende certificaten met civiel effect ( ECVET)
en/of een goed portfolio;
Arbeidstoeleiding en ketensamenwerking met samenwerkingsverbanden;
Elkaars expertise benutten bij nieuwe doelgroepen;
Regionale planning van onderwijs aan kwetsbare doelgroepen gericht op reële kansen op de
regionale arbeidsmarkt.
Het project is in 2015 opgestart met een marktverkenning. In 2016 is met verschillende
deelprojecten invulling gegeven aan bovenstaande stappen. Het project in 2016 nog niet tussentijds
geëvalueerd.
Onderdelen van het project worden gefinancierd uit opbrengsten van het ErasmusPlus programma
van de Europese Unie.
Naast bovenstaand project is de Aloysius Stichting, in het kader van haar 125 jarig bestaan gestart
met het Aloysius Muziek Programma. Doel van dit programma is het muziekonderwijs te stimuleren.
2.3.8

Vermogenspositie

Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2016 € 26.598.000 (€ 27.900.000 op 31 december
2015).
Het eigen vermogen daalt door het negatieve exploitatieresultaat.
De kapitalisatiefactor op 31-12-2016 is 44,3% (48,8% op 31-12-2015), ruim boven de signaleringgrens
van de Inspectie van het Onderwijs.
Het vermogen zal de komende jaren aangewend worden voor de tekorten en de risico’s van de
meerjarenbegroting 2017-2019.
2.4

Continuïteitsparagraaf

2.4.1

Meerjarenbegroting

Bedragen
Exploitatierekening
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Totaal baten

2016
55.819.245
1.139.457
11.555.628
68.514.330

2017
58.324.807
1.402.574
11.558.749
71.286.130

2018
57.655.577
1.034.604
10.605.143
69.295.324

2019
56.418.419
941.299
12.118.379
69.478.097

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten

52.604.513
2.730.473
3.652.081
11.201.668
70.188.735

51.449.610
2.191.268
3.806.820
15.491.679
72.939.377

49.279.245
1.761.862
3.489.452
15.461.935
69.992.494

49.462.843
1.584.489
3.491.452
14.913.596
69.452.380

372.595

386.150

386.150

224.150

1.301.810-

1.267.097-

311.020-

249.867

Financiële baten en lasten
Exploitatiesaldo

Bedragen in euro’s
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De meerjarenbegroting 2017-2019 wordt gekenmerkt door grote exploitatietekorten in de eerste
twee jaar. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:
De ondersteuningsdiensten zullen in lijn met de doelstellingen van Passend Onderwijs de komende
jaren substantieel afnemen. De samenwerkingsverbanden blijken in toenemende mate niet bereid
personeel van de Aloysius Stichting in te huren voor dienstverlening in het reguliere onderwijs. Bij
ongewijzigd beleid leidt dit tot een aanzienlijke boventalligheid van personeel wat resulteert in
tekorten die oplopen tot in totaal ruim € 17.000.000 in 2021. Om deze tekorten te vermijden is
besloten tot een reorganisatie, waarbij gestreefd wordt de werkgelegenheid te behouden door
medewerkers scholing en begeleiding aan te bieden, die hen in staat stelt passend werk binnen de
Aloysius te aanvaarden. De kosten van deze organisatie zijn met name in 2017 en 2018 zichtbaar in
de begroting.
Daarnaast zijn er een aantal incidentele tegenvallers. Hieronder valt een tegenvallende exploitatie
van één van de Kennis en Expertise Centra. Verder is sprake bij één van de locaties van hoge kosten
voor instandhouding van het gebouw. Tenslotte is er exploitatietekort voorzien bij één van de
scholen voor speciaal basisonderwijs, die te maken heeft met een stijging van het aantal leerlingen,
die pas een schooljaar later volledig bekostigd wordt.
Naast bovenstaande oorzaken ondervindt de Aloysius Stichting de negatieve gevolgen gedurende
een reeks van jaren van het achterblijven van de lumpsum bekostiging bij stijgende loonkosten en
hogere kosten voor de materiële instandhouding.
Gemiddeld aantal FTE
DIR
OP
OOP
Totaal
Leerlingen aantal
Noord en Gesloten Onderwijs
West
Zuid
Totaal

2016

2017
33
458
300
790

1-10-2014
1.019
809
1.814
3.642

1-10-2015
1.004
774
1.716
3.494

2018
32
453
249
734

1-2-2016
1.067
811
1.788
3.666

2019
32
432
227
691

1-10-2016
1.130
792
1.679
3.601

1-10-2017
1.220
798
1.622
3.640

32
429
213
673
1-10-2018
1.220
808
1.602
3.630

De bovengenoemde reorganisatie zal leiden tot een daling van het gemiddeld aantal FTE, van 734 in
2017 naar 673 in 2019. De verwachting is dat het leerlingenaantal stabiel blijft.
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Balans
Activa
Materiële vaste activa
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

2016
8.649.000
8.394.000
19.648.000
36.691.000

2017
8.444.000
10.000.000
22.346.000
40.790.000

2018
8.465.000
10.000.000
23.572.000
42.037.000

2019
8.930.000
10.000.000
25.030.000
43.960.000

Passiva
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

26.598.000
2.378.000
7.715.000
36.691.000

26.069.903
1.670.000
13.050.097
40.790.000

25.758.883
1.564.000
14.714.117
42.037.000

26.008.750
1.562.000
16.389.250
43.960.000

Investeringen
Gebouwen
Inventaris en Apparatuur
Leermethoden
Werkplekvoorzieningen
Overige materiële vaste activa
Totaal

2016
123.000
514.000
264.000
1.104.000
6.000
2.011.000

2017
25.000
383.000
410.050
703.180
69.000
1.590.230

2018
15.000
688.500
353.000
716.500
10.000
1.783.000

2019
900.000
146.500
333.000
610.500
59.500
2.049.500

Voorzieningen
Beginstand
Onttrekkingen
Dotaties
Eindstand

2016
1.978.000
372.000772.000
2.378.000

2017
1.808.736
856.234718.147
1.670.649

2018
1.670.649
694.340587.831
1.564.140

2019
1.564.140
589.480587.831
1.562.491

Bedragen in euro’s.
De materiële vaste activa stijgen licht. De investeringen in 2017 en 2018 zijn voornamelijk
vervangingsinvesteringen. In 2019 is een bijdrage voorzien in de investering in de gebouwen van één
van de scholen van de sector Gesloten Onderwijs. De liquide middelene blijven ruimschoots
voldoende om aan de lopende financieringsbehoefte te voldoen.
Door de exploitatietekorten van 2017 en 2018 daalt het eigen vermogen. Hierdoor daalt de
solvabiliteit naar 59% in 2019. Dit is ruim voldoende om aan de verplichtingen op lange termijn te
voldoen. Gezien de omvang het eigen vermogen wijzigt de financieringsstructuur niet. De Aloysius
Stichting zal in deze begrotingsperiode geen behoefte hebben aan vreemd vermogen. Het eigen
vermogen bestaat uit een huisvestingsreserve van € 5.000.000. Het restant is een algemene reserve.
Naast de risico’s die verband houden met de normale bedrijfsuitoefening, heeft het college van
bestuur ook algemene risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. In de risico analyse zijn
beheersmaatregelen opgenomen. Deze inventarisatie wordt twee maal per jaar geactualiseerd, in
samenspraak met het algemeen management team. De geactualiseerde risico analyse wordt
opgenomen in de kwartaalrapportages. Uitgangspunten bij de analyse zijn de risico’s die zijn
benoemd door de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie Don). Geen van
de risico’s die benoemd zijn in de analyse hebben in 2016 een belangrijke impact gehad.
De financiële functie binnen de Aloysius Stichting zal in 2017 en verder worden versterkt. Enerzijds
door het centraliseren, standaardiseren en optimaliseren van administratieve processen door
specialisatie van medewerkers. Daarnaast zal de planning en control cyclus verder wordt geborgd
door een derde lijn controle. Hiervoor is een senior controller aangesteld.
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2.4.2

Risicoinventarisatie
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3

Verslag raad van toezicht

3.1.
Inleiding
Bijgaand het jaarverslag 2016 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

Buiten commissievergaderingen en schoolbezoeken is de raad in 2016 negen keer bijeengeweest.
Hieronder de data met daarbij de belangrijkste onderwerpen:
17 FEBRUARI 2016 (BESTUURSKANTOOR VOORHOUT)
o Strategische formatieplanning
o Afkoop contract Ricoh en gunning Lexmark
o Vergoedingsregeling rvt
9 MAART 2016 (NDC DEN HOMMEL UTRECHT)
Jaarlijkse ontmoeting met de GMR. Onderwerpen:
o Kennismaking nieuwe rvt leden
o Betrokkenheid rvt met de dagelijkse operaties
o Werkdruk
o ICT
o (de)centraliseren
1 APRIL 2016 (BESTUURSKANTOOR VOORHOUT)
Extra vergadering i.v.m. goedkeuring projectplan nieuwbouw KEC Weert
25 MEI 2016 (BESTUURSKANTOOR VOORHOUT)
o Op 22 mei overleed voorzitter Onno Laman Trip en stond een deel van de
vergadering in het teken hiervan (waaronder benoeming Gerard Spekken tot
nieuwe voorzitter rvt)
o Voordracht voorzitter CvB als nieuw AB-lid PO-Raad
o Project versterking van de financiële functie
6 JULI 2016 (BESTUURSKANTOOR VOORHOUT)
o Thema ‘Onderwijsinnovatie en ICT’
o Uitslag en analyse tevredenheidsonderzoeken
o Besluit voorfinanciering Widdonckschool
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o Publieke versus private middelen
5 OKTOBER 2016 (DE KORENAER, EINDHOVEN)
o Strategische personeelsplanning (STRAPP)
o Remuneratie college van bestuur
o Businesscase aanbesteding telefonie
2 NOVEMBER 2016 (VSO DE ORTOLAAN, HEYTHUYSEN)
Studiedag met het algemeen managementteam. Onderwerp: Krimp en verevening in
Midden-Limburg en Oost-Brabant
23 NOVEMBER 2016
Op deze dag stond de zelfevaluatie van de rvt gepland. In verband met de afwezigheid van
twee rvt-leden (overmacht) is deze zelfevaluatie verplaatst naar 15 maart 2017.
14 DECEMBER 2016 (BESTUURSKANTOOR VOORHOUT)
o Bespreking pilot gedifferentieerd bestuurstoezicht 2015/16 (Inspectie van het
Onderwijs)
o Structurering overleg rvt – cvb – GMR
o Onderzoek naar declaratiegedrag
o Bespreking meerjarenbegroting 2017-2019
o Reorganisatie Triade en Gedragpunt
De raad kent drie commissies ter ondersteuning van zijn werkzaamheden: de 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
Deze commissie bereidt 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 is in 2016
operationeel geworden.
COMMISSIE ONDERWIJS & INNOVATIE
Deze commissie 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. Deze commissie is in 2016 operationeel geworden.
HONORERING RVT
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
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de daadwerkelijke tijdsbesteding van 20 dagen per jaar voor leden van de rvt
de financieel gezonde positie van de Aloysius Stichting
is de honorering in 2015 verhoogd naar € 9.000 voor leden en € 13.500 voor de voorzitter. Deze
honorering is in 2016 gelijk gebleven en blijft daardoor ruim onder het maximum van de WNT-2.

3.4. Samenstelling, benoemingstermijnen en beknopte cv’s van de leden van de raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden.
Raad van toezicht

Benoemingsperiode van - tot

Voorzitter
Voorzitter
Vicevoorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

01-09-2012
25-05-2016
01-09-2014
15-05-2015
01-09-2015
01-09-2015
15-05-2015
25-05-2016

mr. drs. O. Laman Trip
drs. G.A.M. Spekken
drs. M.C. Boon RC
drs. G.A.M. Spekken
drs. H.J. van den Bos
drs. M.C. Tubbergen
drs. L. Greven

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

25-05-2016 (geen verlenging)
01-09-2020 (2e termijn)
01-09-2018 (2e termijn)
25-05-2016 (1e termijn)
01-09-2019 (2e 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.
Op 22 mei 2016 is Onno Laman Trip als gevolg van een ernstige ziekte overleden. Zoals beschreven in
3.3 is op 25 mei Gerard Spekken benoemd als zijn opvolger.
Voorzitter 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.
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 –
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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 Martijn Tubbergen (1968)
Sinds mei 2016 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 nonprofit 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 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.
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4

Financieel verslag
4.1.

Algemeen en analyse resultaat

Het exploitatiesaldo over het jaar 2016 bedraagt € 1.301.000 negatief. Het begrote exploitatiesaldo
voor het jaar 2016 is € 399.000 negatief.
De grootste positieve afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen hogere rijksbijdragen door
groei van het leerlingaantal en hogere ontvangsten van gemeenten.
De grootste negatieve afwijkingen betreffen de afkoop van een contract van een inmiddels voormalig
leverancier. Daarnaast kent de Aloysius Stichting een aantal projecten met een eigen begroting. Deze
projecten zijn geen onderdeel van de reguliere begroting.
De salarisverhoging zoals opgenomen in de nieuwe cao voor het Primair Onderwijs heeft geleid tot
een stijging van de salarislasten, die niet in zijn geheel is gecompenseerd door een verhoging van de
Rijksbijdragen.
De resultaten van de verschillend sectoren wijken ook dit jaar weer af van de begrotingen.
Tegenvallers van de sectoren West en Noord en Gesloten Onderwijs en het Bestuurskantoor konden
worden opgevangen met meevallers in de sectoren Zuid en Noord en Gesloten Onderwijs .
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 71,2% op 31 december 2015 naar 72,5% op 31-12-2016, ondanks
het negatieve exploitatieresultaat, 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 meer
jaren 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 naar 3,6 op 31 december
2016 (3,2 op 31 december 2015), door hogere vlottende activa en dalende kortlopende schulden.
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.
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4.3.2. Materiële vaste activa

De materiële vaste activa dalen van € 9.363.000 op 31 december 2015 naar € 8.644.000 op 31
december 2016. De daling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de investeringen (€ 2.011.000)
lager zijn dan de afschrijvingen (€ 2.730.000). Met name in de jaren 2014 en 2015 is er in inhaalslag
geweest in de investeringen, met name in ict. In 2016 zijn met name vervangingsinvesteringen
gedaan.
4.3.3. Vorderingen

De vorderingen stijgen van € 6.936.000 op 31-12-2015 naar € 8.394.000 op 31-12-2106. Deze stijging
houdt voornamelijk verband met hogere overige vorderingen. Met name de vorderingen op
gemeenten in verband met nieuwbouwprojecten zijn gestegen.
4.3.4. Liquide middelen
De liquide middelen dalen van €22.906.000 op 31 december 2015 naar € 19.648.000 op 31 december
2016. Het verschil komt voort uit enerzijds stijgende kortlopende vorderingen en anderzijds aan
dalende kortlopende schulden.
4.3.5. Eigen vermogen

Het negatieve exploitatiesaldo 2016 wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen, dat hierdoor
daalt van € 27.900.000 op 31 december 2015 naar € 26.598.000 op 31 december 2016.
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 € 1.616.000 op 31 december 2015 naar € 2.018.000 op 31
december 2016. De stijging komt voort 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 daalt licht, van € 361.000 op 31 december 2015 naar € 359.000 op 31 december 2016.
4.3.7. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden dalen van € 9.328.000 op 31 december 2015 naar € 7.714.000 op 31
december 2016. Met name de overlopende passiva dalen in verband met het afronden van een
aantal nieuwbouwprojecten daalt het saldo van gemeentelijke voorziening huisvesting. 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
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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
werktijdfactor (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. Lasten
Rijksbijdrage
De rijksbijdragen zijn gestegen in verband met de in 2016 afgesloten cao-po die voorziet in een
salarisverhoging van 3,8%. De totale kosten van de cao zijn niet in zijn geheel gecompenseerd door
hogere rijksbijdragen. In de begroting is hiermee zowel bij de Rijksbijdrage als de personele lasten
geen rekening gehouden. Daarnaast is er sprake van niet begrote groei van het leerlingaantal in het
speciaal basis onderwijs.
Overige overheidsbijdragen en subsidies
De voornaamste afwijking betreft hogere ESF subsidies. Enerzijds door hogere baten uit lopende
projecten en anderzijds uit afrekeningen van projecten van voorgaande jaren.
Overige baten
Ten eerste zijn er hogere herbestedingsbaten en andere activiteiten van de ambulante
begeleidingsdiensten. Daarnaast zijn de baten gestegen door niet begrote groei van het aantal
leerlingen in het speciaal onderwijs. Met enkele gemeenten zijn huurvergoedingen van voorgaande
jaren afgerekend. Tenslotte zijn er niet of voorzichtig begrote overige baten (verhuur, ouderbijdrage,
bijdrage werknemers aan de IPAP verzekering)

4.4.2. Lasten
Personele lasten
De grootste afwijking ten opzichte van de begroting is de salarisverhoging die voortvloeit uit de
nieuwe cao voor het primair onderwijs. De personele lasten zijn eveneens hoger door meer dan
begrote kosten voor mobiliteit en afkoopsommen. eDaarnaast zijn de personele lasten hoger door
hogere kosten voor externe inhuur, voor vervanging in verband met ziekteverzuim en groei van het
leerlingaantal. De hogere kosten zijn gedeeltelijk gecompenseerd door hogere baten van het
Vervangingsfonds en UWV baten. De kosten voor cursussen en opleiding zijn lager dan begroot. Ook
de overige personele lasten zijn lager dan begroot.
Afschrijvingen
De afschrijvingskosten zijn in 2016 hoger dan gebudgetteerd. Van de overschrijding heeft een
gedeelte betrekking op de afschrijving van investeringen die verband houden met de koersprojecten
en het koersondersteunings- en innovatiefonds. De laatste afschrijvingen vanuit de koersprojecten
van de oude Koers ‘Beter dan Goed Onderwijs’ lopen in 2016 volledig af. Het resterend deel van de
overschrijding in afschrijvingslasten is het gevolg van hogere investeringen dan waarin de
investeringsbegroting vanuit is gegaan. Daarnaast zijn de investeringen eerder in het jaar gedaan dan
voorzien.
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Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn in 2016 lager dan gebudgetteerd. Dit betreft voornamelijk lagere
energiekosten die het gevolg zijn van lagere tarieven en lager verbruik dan waarmee in de budgetten
voor 2016 rekening is gehouden.
Overige instellingslasten
De hogere overige instellingslasten worden grotendeels veroorzaakt door de afkoop van het contract
met een voormalig leverancier. Daarnaast is er sprake van hogere dan begrote kosten voor ICT, met
name door niet begrote licentiekosten en kosten voor netwerkbeheer. Hogere lasten door meer
inhuur deskundigenadvies, deze kosten hebben onder andere betrekking op de projecten met een
eigen begroting zoals Bruggen Bouwen en PIPO. Daarnaast zijn er mee- en tegenvallers op diverse
andere posten.
Financiële baten en lasten
De financiële baten zijn in 2016 in lijn met de begroting. De financiële lasten zijn in 2016 hoger dan
gebudgetteerd. Dit is het gevolg van hogere tarieven voor het betalingsverkeer.
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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JAARREKENING
2016
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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.
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.
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).
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Financiële vaste activa
De in de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen de reële waarde. De waardering na eerste verwerking vindt plaats tegen geamortiseerde kostprijs
waarbij mutaties worden verantwoord in de staat van baten en lasten.
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.
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.
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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 2016 96,6% (2015:97,2%). De risico's met
betrekking tot premieverhogingen als gevolg van het niet halen van de dekkingsgraad zijn niet
voorzien.
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 en heeft alleen transacties in euro's. Het valutarisico is daarmee
nihil.
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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 2016
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

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

1

2.142.453
3.044.458
2.293.114
962.517
201.936

2.099.263
3.161.412
2.899.800
918.750
284.555
8.644.478

Financiële vaste activa
Waarborgsom

2

4.050

9.363.780
0

4.050

0

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

3

4
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3.007.422
3.060.277
2.326.896

3.364.491
2.809.157
763.130
8.394.595

6.936.778

19.648.212

22.906.065

36.691.335

39.206.623
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B2 BALANS PER 31 december 2016
(na verwerking resultaatbestemming)
31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

5

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

21.598.442
5.000.000

22.900.252
5.000.000
26.598.442

Voorzieningen

27.900.252

6

Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen

359.546
2.018.629

361.206
1.616.974
2.378.175

Kortlopende schulden

1.978.180

7

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

1.944.714
2.234.420
497.202
378.017
2.660.365

- 30 -

1.831.131
2.496.539
518.302
272.765
4.209.454
7.714.718

9.328.191

36.691.335

39.206.623
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B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
Realisatie
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

Baten

(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

55.878.646 52.672.010 63.615.400
1.139.457
908.463 1.278.564
11.496.227 11.094.674 10.688.346
68.514.330 64.675.147 75.582.310

Lasten

Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten

52.899.126 50.204.064 54.428.856
2.730.473 2.476.609 3.227.881
3.652.081 3.886.267 4.234.344
10.907.055 8.893.233 14.637.133
70.188.735 65.460.173 76.528.214

Saldo baten en lasten

-1.674.405

-785.026

-945.904

388.219
15.624
372.595

387.000
1.350
385.650

391.286
30.718
360.568

-1.301.810

-399.376

-585.336

Financiële baten en lasten

Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
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B4 KASSTROOMOVERZICHT 2016

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.
2016
€

€

€

2015
€

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

-1.674.405

2.730.473
399.995

-945.904

2.964.682
436.903
3.130.468

Veranderingen in vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

-1.457.816
-1.613.472

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
- Ontvangen interest
- Betaalde interest

2.099.957
-974.489
-3.071.288

1.125.468

-1.615.225

3.581.149

388.219
-15.625

Kasstroom uit operationele activiteiten

3.401.585

391.286
-30.718
372.594

360.568

-1.242.631

3.941.717

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

-2.011.172
0
-4.050

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-2.720.519
263.199
0
-2.015.222

-2.457.320

-3.257.853

1.484.397

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

22.906.065
-3.257.853

Eindstand liquide middelen

21.421.668
1.484.397
19.648.212
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B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS
(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA
VASTE ACTIVA

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1 Materiële vaste activa

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

2.142.453
3.044.458
2.293.114
962.517
201.936
8.644.478

Gebouwen en
terreinen
€

Inventaris
en
apparatuur
€

ICT

OLP

Overige
MVA

Totaal

€

€

€

€

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

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties boekwaarde

2.099.263

123.282
-80.092
43.190

3.161.412

2.899.800

918.750

513.922 1.104.091
-630.876 -1.710.777

263.726
-219.959

-116.954

-606.686

43.767

Boekwaarde 31 december
2016
Aanschaffingswaarde
3.285.913 11.624.554 13.169.310 2.728.733
Cumulatieve afschrijvingen -1.143.460 -8.580.096 -10.876.196 -1.766.216
Boekwaarde 31 december
2016

2.142.453

3.044.458
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2.099.263
3.161.412
2.899.800
918.750
284.555
9.363.780

2.293.114

962.517

1.101.376 29.904.865
-816.821 -20.541.085
284.555

9.363.780

6.150 2.011.171
-88.769 -2.730.473
-82.619

-719.302

1.107.525 31.916.035
-905.589 -23.271.557
201.936

8.644.478
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

2 Financiële vaste activa
Waarborgsom

4.050
4.050

Waarborgsom

Boekwaarde
1-1-16

Investeringen en
verstrekte
leningen

€

€
0
0
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4.050
4.050

0
0

Desinvesteringen en
afgeloste
leningen
€
0
0

Boekwaarde
31-12-16
€
4.050
4.050
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31-12-2016
€

3 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
Afrekening Teylingereind
Nog te ontvangen door Gedragpunt
Gilde Opleidingen
SWV'en Passend Onderwijs
Huurvergoeding Anker
Huurvergoeding Palmhuis
Overige overlopende activa

3.007.422
2.326.896
3.060.277
8.394.595

3.364.491
763.130
2.809.157
6.936.778

3.007.422
3.007.422

3.364.491
3.364.491

27.202
1.778.568
521.126
2.326.896

38.189
490.747
234.194
763.130

267.567
485.301
144.304
65.458
364.276
616.310
0
199.425
917.636
3.060.277

525.003
452.493
147.385
130.041
123.451
300.325
243.200
159.425
727.834
2.809.157

31-12-2016
€

4 Liquide middelen
Kasmiddelen
Banktegoeden
Deposito's

Kasmiddelen
Kas

Banktegoeden
Betaalrekening

Deposito's
Deposito

31-12-2015
€

13.028
9.635.184
10.000.000
19.648.212

13.540
12.892.525
10.000.000
22.906.065

13.028
13.028

13.540
13.540

9.635.184
9.635.184

12.892.525
12.892.525

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

De deposito van €10.000.000 staat niet ter vrije beschikking van de Aloysius Stichting.
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PASSIVA
5 Eigen vermogen
VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Saldo 1-12016
Algemene reserve

Bestemmingsreserves publiek (A)
Huisvestingsreserve

Totaal bestemmingsreserves
Eigen vermogen

Resultaat

Overige Saldo 31-12mutaties
2016

22.900.252

-1.301.810

0

21.598.440

5.000.000
5.000.000

0
0

0
0

5.000.000
5.000.000

5.000.000

0

0

5.000.000

27.900.252

-1.301.810

0

26.598.440

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 Onttrek1-1-2016
kingen

Vrijval

Saldo
31-122016

Langlopend
deel
> 1 jaar

0
0

359.546
359.546

359.546
359.546

6 Voorzieningen
Personeel:
Jubilea
Overig:
Onderhoud

Voorzieningen

361.206
361.206

49.505
49.505

-51.165
-51.165

1.616.974 722.293 -320.638
1.616.974 722.293 -320.638

0 2.018.629 2.018.629
0 2.018.629 2.018.629

1.978.180 771.798 -371.803

0 2.378.175 2.378.175
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31-12-2016
€

31-12-2015
€

7 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
Nog te betalen vakantiegeld
Salarissen/levensloop
Gemeente huisvesting
Avenier (Harreveld)
Huur St. Surplus
Inhuur begeleiders Buitengewoon
Budget Harreveld VO => WEC
SWV'en Passend Onderwijs
Verrekening uitkeringskosten DUO
Verrekening wachtgelders DUO
Te betalen BTW
Overige
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1.944.714
2.234.420
497.202
378.017
2.660.365
7.714.718

1.831.131
2.496.539
518.302
272.765
4.209.454
9.328.191

1.378.318
589.641
266.461
2.234.420

1.542.150
640.343
314.046
2.496.539

378.017
378.017

272.765
272.765

1.568.363
52.294
267.594
0
72.000
212.404
0
68.369
0
6.934
185.598
226.809
2.660.365

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

Aloysius Stichting, Voorhout
M o d e l G S p e c ific a tie p o s te n O C W
G 1 V e r a n tw o 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 lin g R O S a r t. 1 3 , lid 2 s u b a )
O m s c h r ij v in g T o e w ij z in g

Be d ra g
to e w ij z in g

O n tv a n g e n
t/ m
v e r s la g j a a r

d a tu m

EUR

EUR

Z ij - in s tr o o m

B E K -1 1 /3 2 1 6 9 M ju n -1 1

1 9 .0 0 0

1 9 .0 0 0

S tu d ie v e r lo f

7 7 9 8 1 1 -1

a u g-16

1 .8 5 1

1 .8 5 1

x

S tu d ie v e r lo f

7 7 4 9 9 9 -1

a u g-16

1 2 .3 4 2

1 2 .3 4 2

x

S tu d ie v e r lo f

7 7 4 9 5 7 -1

a u g-16

1 2 .3 4 2

1 2 .3 4 2

x

S tu d ie v e r lo f

7 7 5 4 9 2 -1

a u g-16

9 7 .5 0 5

9 7 .5 0 5

S tu d ie v e r lo f

7 7 5 4 3 8 -1

a u g-16

6 5 .7 0 9

6 5 .7 0 9

x
xx

S tu d ie v e r lo f

7 7 8 0 4 3 -1

a u g-16

7 .4 0 5

7 .4 0 5

xx

S tu d ie v e r lo f

7 7 6 2 3 5 -1

a u g-16

2 4 .6 8 5

2 4 .6 8 5

x

S tu d ie v e r lo f

7 8 5 6 2 3 -1

a u g-16

1 2 .3 4 2

1 2 .3 4 2

x

S tu d ie v e r lo f

7 7 6 8 0 7 -1

a u g-16

1 7 .2 7 9

1 7 .2 7 9

x

S tu d ie v e r lo f

7 7 4 9 1 4 -1

a u g-16

2 9 .0 1 4

2 9 .0 1 4

x

S tu d ie v e r lo f

7 7 5 2 1 0 -1

a u g-16

2 3 .5 6 5

2 3 .5 6 5

x

3 2 3 .0 4 1

3 2 3 .0 4 1

K e nm e rk

to ta a l

P r e s ta tie a fg e r o n d ?

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

x

G 2 V e r a n tw o 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 lin g R O S a r t. 1 3 lid 2 s u b b )
G 2 . A A f lo p e n d p e r u ltim o v e r s la g j a a r
O m s c h r ij v in g

T o e w ij z in g

K e nm e rk

Be d ra g
to e w ij z in g

O n tv a n g e n
t/ m
v e r s la g j a a r

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

d a tu m

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

G 2 . B D o o r lo p e n d to t in e e n v o lg e n d v e r s la g j a a r
O m s c h r ij v in g

T o e w ij z in g

K e nm e rk
to ta a l

d a tu m

Be d ra g
to e w ij z in g

S a ld o
01-01 2016

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
v e r s la g j a a r

T o ta le la s te n
31-12-2016

S a ld o n o g
te b e s te d e n
u ltim o
v e r s la g j a a r

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0

0

0

0

0

0
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B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
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
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

51.393.064
2.585.711
18.593
163.394
1.717.884
55.878.646

49.757.669
2.503.429
17.996
158.193
234.723
52.672.010

50.472.358
3.804.237
20.467
8.059.276
1.259.062
63.615.400

682.826
9.245
447.386
1.139.457

649.248
34.967
224.248
908.463

704.191
283.326
291.047
1.278.564

175.138
6.791
149.673
8.051.433
78.300
104.616
736.970
82.808
2.110.498
11.496.227

124.391
0
1.450.157
6.905.661
0
22.556
764.140
0
1.827.769
11.094.674

159.703
1.049
66.271
4.189.251
2.336.048
47.408
888.125
96.804
2.903.687
10.688.346

38.289.071
8.674.827
4.355.896
4.089.251
-2.509.919
52.899.126

36.510.667
8.317.220
4.176.331
2.990.426
-1.790.580
50.204.064

38.977.407
8.958.325
4.688.918
4.481.858
-2.677.652
54.428.856

3.660.776
31.526.991
12.997.698
1.317.142
333.673

3.623.535
29.772.891
12.720.439
1.260.597
319.348

3.551.497
30.018.914
15.145.669
1.803.436
394.645

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

- 40 -

Aloysius Stichting, Voorhout

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
2016
€

Begroting
2016
€

Realisatie
2015
€

0
0
48.363
0
71.243
301.787
-8.674.827
-4.355.896
1.013.255
41.110
7.756
0
38.289.071

0
0
0
0
48.824
288.831
-8.317.220
-4.176.331
969.753
0
0
0
36.510.667

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

8.674.827
8.674.827

8.317.220
8.317.220

8.958.325
8.958.325

4.355.896
4.355.896

4.176.331
4.176.331

4.688.918
4.688.918

569.158
300.165
205.624
2.249.476
26.267
49.505
689.056
4.089.251

825.726
216.850
200.000
791.582
21.500
0
934.768
2.990.426

604.692
203.599
204.986
2.626.343
41.613
118.506
682.119
4.481.858

-2.509.919
-2.509.919

-1.790.580
-1.790.580

-2.677.652
-2.677.652

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 2016
791

Gemiddeld aantal FTE's 2015
818
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Realisatie
2016
€

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
2016
€

Realisatie
2015
€

80.092
630.876
1.710.777
219.959
88.769
2.730.473

71.892
552.407
1.439.425
400.652
12.233
2.476.609

70.993
667.648
2.187.838
212.863
88.539
3.227.881

438.933
722.293
311.850
596.107
1.086.232
56.002
40.155
66.127
334.382
3.652.081

612.304
722.293
311.250
749.468
1.047.095
102.791
45.215
46.850
249.001
3.886.267

740.072
811.937
364.336
726.391
1.117.265
70.144
67.621
57.841
278.737
4.234.344

701.167
73.572
93.983
238.475
1.069.839
535.012
2.712.048

730.361
50.000
80.000
420.477
673.006
1.001.575
2.955.419

416.140
34.569
315.869
503.877
1.308.351
637.993
3.216.799

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
2016
€

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
2016
€

Realisatie
2015
€

1.060.513
77.848
61.394
26.820
74.639
11.911
184.883
254.736
162.952
214.097
146.587
334.837
317.214
2.928.431

1.151.139
77.250
75.535
49.150
63.150
21.000
104.185
160.060
48.753
247.117
0
310.100
277.220
2.584.659

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

155.535
781.779
14.322
2.581.624
1.691.525
41.791
5.266.576

208.472
694.700
21.333
1.806.265
593.402
28.983
3.353.155

164.888
686.442
18.749
2.886.847
1.129.209
47.472
4.933.607

10.907.055

8.893.233

14.637.133

162
388.057
388.219

0
387.000
387.000

4.286
387.000
391.286

836
14.788
15.624

0
1.350
1.350

925
29.793
30.718

372.595

385.650

360.568

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

Totaal financiële baten en lasten

Realisatie
2016

Specificatie honorarium

Begroting
2016

Realisatie
2015

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

76.172
2.360
15.452
0

80.000
0
0
0

125.073
31.242
12.508
147.046

Totaal accountantslasten

93.983

80.000

315.869
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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/zekerheden:
De Aloysius Stichting heeft twee bankgaranties afgegeven voor een totaal bedrag van € 20.859,96.
Daarnaast zijn spaar-en depositogelden verpand voor een waarde van € 21.374,86.
Contractuele verplichtingen:
Ultimo 2016 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

€ 2.092.786
€ 2.215.404
€
40.838
€ 4.349.027

€127.050
€340.200
€ 40.838
€508.088

lease contracten
auto's en copiers
€ 231.492
€ 331.613
€ 563.105

overig
€1.734.243
€1.543.591
€3.277.834

Voorziening duurzame inzetbaarheid:
De Aloysius Stichting is begin 2017 begonnen met het actief onder de aandacht brengen van de
bepalingen in de CAO over duurzame inzetbaarheid.
Ultimo 2016 heeft de Aloysius Stichting nog geen individuele afspraken met werknemers vastgelegd die
een voorziening rechtvaardigen.
De Aloysius Stichting is begin 2017 gestart met een inventarisatie onder haar medewerkers van
gemaakte afspraken.
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B9 KENGETALLEN
2016

2015

3,63

3,20

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

72,49

71,16

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

78,97

76,21

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

-1,89

-0,77

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

32,13

29,14

5,32

5,63

Materiële lasten / totale lasten (in %)

24,63

28,88

Personele lasten / totale lasten (in %)

75,37

71,12

Liquiditeit
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Huisvestingsratio
(Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen / totale lasten * 100 %)

Liquiditeit
Het kengetal geeft 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.
Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestingslasten t.o.v. de totale lasten.
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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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Aloysius Stichting, Voorhout
B11 Statutaire regeling omtrent bestemming van het resultaat
Het bestuur verdeelt het resultaat over 2016 ad € -1.301.810 als volgt over de reserves.
2016
€
Resultaat algemene reserve

-1.301.810

Resultaat Eigen vermogen

-1.301.810

Opgesteld door het bestuur te Voorhout op 30 mei 2017.
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Aloysius Stichting, Voorhout
B12 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
In de nacht van 31 december 2016 op 1 januari 2017 is een schoolgebouw van de Aloysius Stichting
aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven grotendeels door brand verwoest. Inmiddels heeft de gemeente
Eindhoven voor vervangende ruimte gezorgd. De gemeente Eindhoven en de Aloysius Stichting hebben
de herinrichting gezamenlijk ter hand genomen. De gemeente Eindhoven heeft de opstallen en de
eerste inrichting verzekerd. De Aloysius Stichting heeft de inventaris, voor zover het niet de eerste
inrichting betreft, verzekerd. De verwachting is dat beide verzekeringen de kosten die uit de brand
voortvloeien grotendeels zullen dekken. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening is hierover nog
geen volledig uitsluitsel.
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Aloysius Stichting, Voorhout
C1 CONTROLEVERKLARING
Controleverklaring invoegen blad 1
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Aloysius Stichting, Voorhout

Controleverklaring invoegen blad 2
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