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Ons vorige jaarverslag had als thema ‘De weg naar beter’. Ondertussen is er veel  

gebeurd: de basiskwaliteit van de organisatie staat, we hebben zicht op onze risico’s 

en zien wat er nodig is om van beter naar best te gaan. Om de woorden van de inspec-

tie aan te halen: “Talent is van reactief naar proactief gegaan”. Een compliment waar 

we met zijn allen trots op mogen zijn.

Onze stap in de toekomst bleek het afgelopen jaar een behoorlijke sprong te zijn ge-

weest. De invoering van chromebooks en draadloze netwerken heeft daaraan flink 

bijgedragen. De krimp van de organisatie is gekeerd, er komen leerlingen bij. En we 

hebben hard gewerkt aan het toekomstbestendig maken van onze eigen huisvesting. 

Passend onderwijs vraagt immers om passende huisvesting, waarbij ook nieuwe  

ontwikkelingen als de IKC (Integrale Kindcentra) het komend jaar vragen om welover-

wogen beslissingen. Gebouwen zijn immers één van de voorwaarden voor een goede 

kwaliteit van onderwijs. 

De goede basis die we neergezet hebben, biedt ruimte. Ruimte om onszelf af te vragen 

wat leerlingen nodig hebben om in 2020 samen te werken, samen te leren en samen 

te leven. Welke skills zijn vereist voor beroepen die we nog niet kunnen bedenken?  

We bevinden ons in een transitieperiode die draait om maar één vraag: ‘hoe gaan 

we samen verder invulling geven aan onderwijs van morgen?’ De skills die kinderen 

straks nodig hebben, daar gaan we de komende jaren vorm aan geven.

En we zijn daarbij goed gefocust: samenwerking en leiderschap zijn de rode draad. 

Bij het bestuursbureau, bij de Talentcollega’s onderling, maar ook bij externe partijen 

als collega-besturen en de gemeente. Met één gezamenlijk doel: de beste kwaliteit 

onderwijs voor onze leerlingen. Daar doen we het immers voor.

GeertJan Nelson

Directeur-Bestuurder

Voorwoord

Werken aan morgen
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Onder Stichting Talent Hoorn vallen negen openbare basisscholen in de gemeente 

Hoorn. De directeur-bestuurder is volledig gemandateerd, heeft de dagelijkse  

leiding en is eindverantwoordelijk. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door de  

adjunct-directeur. Deze is verantwoordelijk voor de (financiële) bedrijfsvoering. 

Het Talentbestuur bestaat uit vijf personen die zich allemaal nauw betrokken voelen 

bij het openbaar onderwijs. Voor één van de bestuursleden liep de zittingstermijn in 

2014 af. Inmiddels is door middel van een openbare procedure een nieuw bestuurslid 

aangetrokken, in nauwe samenwerking met de Gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad (GMR). 

De doelstelling van Talent
Talent is een slagvaardige en flexibele organisatie die haar verantwoordelijkheid  

serieus neemt om kwalitatief het beste onderwijs van West-Friesland te verzorgen, met 

als voorwaarde dat inkomsten en uitgaven in balans zijn. 

De afgelopen jaren hebben we ons daarbij specifiek gericht op de volgende vier doel-

stellingen:

• Het blijvend verbeteren van onze opbrengsten.

• Het verbeteren van ons kwaliteitsmanagement.

• De betrouwbaarheid van onze dienstverlening.

Deze doelstellingen zijn voor het belangrijkste deel behaald. In het jaarlijkse gesprek 

met de onderwijsinspectie (oktober 2014) vertaalde zich dit met de constatering 

dat Talent een omslag heeft gemaakt van reactief naar proactief. We signaleren op 

tijd: hierdoor kunnen we tijdig anticiperen om de opbrengsten blijvend op niveau te  

houden en kwaliteitsmanagement en dienstverlening te verbeteren. Met betrekking tot 

het professionele gedrag zijn er flinke stappen gemaakt, we zijn er echter nog niet. Voor 

de komende jaren blijft dit een belangrijke doelstelling waaraan we continu werken. In 

ons nieuwe meerjarenbeleid 2015-2019 wordt dit vanuit de principes van een lerende 

organisatie stap voor stap verder uitgewerkt.

Intern toezicht van Talent 
In het basisonderwijs wordt door de schoolbesturen gebruik gemaakt van de ‘Code 

Goed Bestuur Primair Onderwijs’. Deze code is door de PO-Raad (de branche- 

organisatie van het primair onderwijs) op 21 januari 2010 vastgesteld en 

vastgelegd in een boekwerk. Hierin zijn onder andere de begripsbepalingen, de 

uitgangspunten, het schoolbestuur, het intern toezichtorgaan en de slotbepalingen 

opgenomen. Zo staat omschreven dat er een duidelijke functiescheiding dient 

te zijn tussen het bestuur en het intern toezicht. Tevens is opgenomen dat het 

bestuur ervoor verantwoordelijk is dat ieder kind het maximale rendement uit zijn 

of haar mogelijkheden kan halen, door hem of haar het best mogelijke onderwijs te 

bieden. Talent voldoet aan deze code. Dit jaarverslag doet verslag over specifieke 

onderdelen uit de code en legt daarover verantwoording af. 

Het bestuur van Stichting Talent is sinds oktober 2014 verder gegaan als Raad van 

Toezicht. In het kader van de Code Goed Bestuur was dit de laatste stap in de 

verdere professionalisering. In 2013 startte het proces om in afstemming met de 

GMR te komen tot een nieuwe bestuursstructuur, uitmondend in de invoering van 

een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het streven was om de nieuwe 

1. Organisatie
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structuur in het schooljaar 2013 operationeel te hebben. Het vroeg meer tijd door 

het zorgvuldig doorlopen van het proces van invoering: de nieuwe bestuursstruc-

tuur werd in oktober 2014 bekrachtigd. Deze formele stap is genomen door de ge-

meenteraad van Hoorn. De Raad van Toezicht benoemde de algemeen directeur 

per 1 december tot directeur-bestuurder. Hiermee is de transitie van bestuur naar 

een Raad van Toezicht met een eenhoofdig college van bestuur formeel afgerond, 

dit wordt in een statutenwijziging opgenomen.

Het bestuursbureau bereidt het Talentbeleid voor. Dat doet zij samen met werk- 

en projectgroepen waarin de directies van de scholen en soms ook GMR-leden 

zijn vertegenwoordigd. De beleidsvoorstellen gaan naar de directeur-bestuurder 

en deze bespreekt ze als opdrachtgever in het directie-overleg. Afhankelijk van 

de aard van het stuk stellen directieteam (de directeuren van de scholen) en de 

directeur-bestuurder het voorstel daarna vast. Een andere mogelijkheid is dat het 

stuk eerst naar één van de vergaderingen van het bestuur of de GMR gaat, voor 

advies of instemming.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR is de overkoepeling van alle medezeggenschapsraden van de openbare  

Talentscholen. De raad bestaat uit een oudervertegenwoordig(st)er en een perso-

neelslid van elk van deze scholen. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de 

Raad van Toezicht als informant en adviseur in de GMR. De raad vergadert ongeveer 

zes keer per jaar plenair. Daarnaast vergadert de GMR naar behoefte over specifieke 

onderwerpen in werkgroepen, zoals in de expertgroep financiën. Op de GMR-agenda 

komen beleidsvoorstellen die in het directie-overleg zijn voorbereid. Tevens geeft 

de GMR (on)gevraagd advies over allerlei andere onderwerpen rondom de scholen.  

Afhankelijk van het ingebrachte beleidsvoorstel heeft de GMR adviesbevoegdheid of 

instemmingsrecht.

Activiteiten van de GMR in het jaar 2014
De GMR is nauw betrokken bij het tot stand komen van beleidsstukken.

Besproken zijn onder andere:

• Het ziekteverzuim.

• Wijziging directies op een aantal scholen.

• Bestuurlijke samenwerking met Allure.

• Vakantierooster.

• Meerjarenbegroting.

• Bestuursformatieplan.

• Jaarstukken.

• Passend onderwijs.

• CAO personeelsleden.

Ook volgend jaar zal de GMR doorgaan met deze vorm van participatie in de beleids-

ontwikkeling bij Talent.

 

Communicatie & PR
De werkgroep Communicatie & PR houdt zich bezig met het verbeteren van de externe 

en interne communicatie van Talent. 

De werkgroep Communicatie & PR werkte in 2014 verder aan het vernieuwen van de 
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websites van de scholen en de bovenschoolse website. De websites spreken nu meer 

aan door vaker gebruik te maken van kenmerkende beelden en filmpjes. Het gebruik 

van Social Media heeft hierin een plek gekregen. Daarnaast heeft elke school een 

eigen facebookpagina en een eigen YouTube kanaal. Omdat YouTube na Google de 

grootste zoekmachine ter wereld is, zetten we deze ook in als PR-middel. De directeuren 

hebben scholing gehad in het aantrekkelijker en toegankelijker maken van de websites. 

Daarnaast heeft het personeel dat de websites beheert scholing gehad in het gebruik 

van YouTube waarbij ze geleerd hebben hoe ze bestaande filmpjes van school kunnen 

plaatsen in het nieuwe schoolaccount. Drie scholen zijn gestart met het ouderportaal.

Directeuren, leerkrachten en zeker de ouders zijn zeer te spreken over de moderne en 

veilige manier van communicatie. In februari 2015 is de ouderportaal-app gelanceerd 

die het ontvangen van berichten en meldingen nog makkelijker en gebruiksvriendelijker 

maakt voor ouders. Het contact tussen ouders en leerkrachten/het team is hierdoor 

verbeterd.

 

Periodiek stuurt Talent een e-mail uit naar alle medewerkers met nieuwsberichten  

die voor een ieder van belang zijn: Bovenschools Nieuws. Het weke-

lijks versturen van bovenschools nieuws heeft positieve ervaringen  

opgeleverd. Vanwege de positieve reacties wordt dit voortgezet. Daarnaast worden 

nieuwsitems van de scholen geplaatst op de bovenschoolse website van Talent.  
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Talent is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling op 

de scholen. Die verantwoordelijkheid heeft Talent vertaald in de onderstaande missie 

en visie.

Missie
‘Talent is de beste organisatie voor basisonderwijs van West-Friesland.’

Het gemiddelde is voor Talent niet genoeg. De uitdaging is om de opbrengsten struc-

tureel boven de landelijke inspectienorm uit te laten komen. Dit komt tot uiting in de 

resultaten van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast 

zijn er door de inspectie indicatoren opgesteld ten aanzien van de sociale veilig-

heid op scholen. Ook hier wil Talent structureel boven de landelijke inspectienorm  

presteren. We willen dit bereiken met onderstaande visie.

De visie van Talent
‘Talent is een professionele, initiatiefrijke organisatie die zich richt op de ontwikkeling 

van talenten en ondernemend gedrag van kinderen en personeelsleden in een veilig 

sociaalpedagogisch klimaat. Talent biedt haar leerlingen maximale onderwijskansen 

ongeacht aanleg, afkomst, sekse of levensbeschouwing.’

Hierna wordt beschreven hoe Talent in 2014 heeft gewerkt aan het realiseren van 

onze doelen en ambities. 

Gesubsidieerde projecten vanuit de gemeente
Kopklas

Kopklas Hoorn is een schakelklas bedoeld voor kinderen (allochtoon en autochtoon) 

die door een taalachterstand niet het advies krijgen waarvoor zij wel de capaciteiten 

hebben. Het extra leerjaar is bedoeld om kinderen, na een jaar intensief taalonder-

wijs, te laten uitstromen met het advies dat bij het niveau van dat kind past. 

Kopklas Hoorn is een Hoornse voorziening: kinderen woonachtig in Hoorn krijgen 

daarom voorrang bij aanname. Een klas kan niet groter zijn dan 15 leerlingen. Indien er 

geen 15 aanmeldingen van Hoornse leerlingen zijn, dan worden de overige plaatsen 

beschikbaar gesteld aan kinderen uit de omgeving van Hoorn.

In de afgelopen jaren is gebleken dat kinderen baat hebben bij een extra jaar Kopklas. 

Vrijwel alle kinderen stroomden met een hoger advies uit dan het advies van de basis-

school. Naast het hogere advies is een belangrijk voordeel dat leerlingen geen studie-

jaar VO verliezen en dat kinderen met een stevigere basis in het VO kunnen starten. 

Kopklas Hoorn voorziet duidelijk in een behoefte. Vanuit Hoorn en de omgeving van 

Hoorn melden zich ieder jaar voldoende leerlingen aan om een groep te starten. Voor 

het schooljaar 2013-2014 zijn 15 leerlingen aangenomen. Alle leerlingen van dit school-

jaar zijn minstens één niveau gestegen in vergelijking met het basisschooladvies.

Nieuwkomersklas

Er is in Hoorn nog steeds instroom van (buitenlandse) leerlingen die de Nederlandse 

taal nog niet machtig zijn. De bovenbestuurlijke voorziening hiervoor is de nieuw-

komersklas, verbonden aan De Jules Verne. De gemeente Hoorn betaalt deze voor-

ziening. Via een intensief programma worden de kinderen in één jaar voorbereid op 

de instroom op een Hoornse basisschool naar keuze. De kinderen staan ingeschreven 

op De Jules Verne en gaan op woensdag naar hun toekomstige school. Hier doen zij 

ook mee aan de vieringen en de schoolreis. In augustus 2014 konden wij door goede 

samenwerking met de gemeente een tweede nieuwkomersklas opstarten. In 2014 zijn 

er 25 leerlingen ingestroomd en 14 leerlingen uitgestroomd.

2. Onderwijs en kwaliteit
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Brede Schoolontwikkeling Hoorn en de ontwikkeling van een 
Integraal KindCentrum (IKC)
Brede Schoolontwikkeling is in 2014 verder doorontwikkeld. In steeds meer wijken is 

door de betrokken partners het initiatief genomen om een aantrekkelijk aanbod voor 

kinderen te (gaan) realiseren. De partners hebben aangegeven dat Brede School-

ontwikkeling ook in de komende jaren voortgezet moet worden. De gemeente heeft 

hiervoor inmiddels een vervolgbudget beschikbaar gesteld.

Met de wethouder Onderwijs en de wethouder Jeugdzorg is besproken hoe de Brede 

Schoolontwikkelingen na de bestaande projectperiode voortgezet kunnen worden 

vanuit de gemeente. De insteek is om binnen de gemeente Hoorn samen met Penta 

IKC’s te ontwikkelen. De voorbereidende gesprekken zijn hiervoor inmiddels gestart. 

In december is er een brainstorm geweest waarbij de wethouder, inclusief betrokken 

ambtenaren, met het onderwijs in gesprek ging over de verdere uitbouw van Brede 

Schoolontwikkeling en de vorming van Integrale KindCentra.

Samenwerking PO-VO
Talent heeft het initiatief genomen om structureel twee keer per jaar te overleggen 

met de bestuurders van Tabor, Penta en het Atlascollege om de samenwerking tussen 

PO en VO verder te verbeteren.

In de samenwerking tussen PO en VO zijn de volgende punten besproken in het kader 

van mogelijke samenwerking:

• Inkoop, bijvoorbeeld scholing (BHV, professionalisering docenten, passend onder-

wijs), maar ook andere producten en diensten. Samen optrekken, indien dat past  

binnen het eigen inkoopbeleid, zodat er meer inkoopkracht kan worden gegenereerd.

• Vernieuwende onderwijsontwikkelingen en ICT: uitwisselen van bestaande ICT 

plannen en initiatieven rond bijvoorbeeld mobiele ‘devices’ (implementatie chrome-

books).

• Samenwerking op het gebied van personeelszaken: in ieder geval nader kennis 

maken met elkaar en vervolgens verkennen waar samenwerking zinvol is (carrière-

switch PO-VO).

• Gezamenlijk gebruik maken van faciliteiten die zowel PO als VO nodig hebben: gym-

zalen, sportvelden et cetera.

• Verzorgen van buitenonderhoud van het PO door SOHH.

Een vervolgafspraak zal in het begin van 2015 plaatsvinden.

In het schooljaar 2014-2015 komt er een nieuwe PO-VO procedure. Aanleiding is de 

veranderde landelijke regelgeving rond de overstap van PO naar VO. Zo is het advies 

van de basisschool bindend en krijgen SWV meer ruimte om hun eigen procedure 

vorm te geven. Om deze nieuwe procedure op te zetten zijn er twee dagen georgani-

seerd waarbij zowel het PO als het VO ruim vertegenwoordigd waren. In de nieuwe 

opzet is er veel aandacht voor elkaars werkgebied en voor onderlinge samenwerking. 

Daarom zijn er meer momenten ingepland waarbij PO en VO met elkaar in gesprek 

gaan en bij elkaar komen kijken. Insteek is om voor de leerlingen de overgang van 

PO naar VO vloeiender te laten verlopen. Het concept van de procedure is inmiddels 

voorgelegd aan de bestuurders en wordt verder uitgewerkt.
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Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 is de nieuwe wet Passend Onderwijs in werking getreden. 

Deze wet moet ervoor zorgen dat alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs  

krijgen. Hiervoor gaan scholen met elkaar samenwerken in regionale samen-

werkingsverbanden.

De werkzaamheden vanuit het samenwerkingsverband Hoorn 1 zijn daarmee af-

gerond en sinds 1 augustus 2014 is gestart met het liquideren. Het nieuwe samen-

werkingsverband ligt op schema met de werkzaamheden. Voor wat betreft de finan-

ciën is er grip, maar blijven er vooralsnog ook een aantal onduidelijkheden. In de 

eerste helft van 2015 zal de nieuwe financieringssystematiek duidelijk worden.

Vanuit het nieuwe samenwerkingsverband wordt ingestoken op samenwerking en 

afstemming tussen scholen binnen een wijk/dorp. Dit betekent dat bijzondere en 

openbare scholen samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan kinderen met  

speciale onderwijsbehoeften. Een netwerk van scholen geeft hierbij in plannen aan 

wat er nodig is vanuit het samenwerkingsverband. Aandachtspunt is dat de school-

teams actief worden betrokken bij de netwerken. Op die manier wordt er een omslag 

gemaakt, waarbij het streven is dat er voor ieder kind in de regio een onderwijsaan-

bod is dat past en zo thuisnabij mogelijk is.

Alles verloopt volgens de vastgestelde planning, inclusief de oprichting van de Onder-

steuningsPlanRaad (OPR).  

Kwaliteitszorg
In oktober 2014 heeft het jaarlijkse bestuursgesprek met de inspectie plaatsge-

vonden. Tijdens dit gesprek worden de eindresultaten van alle scholen doorgenomen 

en wordt bepaald welk toezichtsarrangement een school krijgt. Voor het schooljaar 

2014-2015 is voor alle scholen van Talent het basisarrangement verlengd. Wel zullen  

De Troubadour, Socrates en De Klipper in dit schooljaar bezocht worden volgens het 

reguliere (vierjaarlijkse) schema van de inspectie.

In 2014 heeft OBS Montessori inspectiebezoek gekregen in het kader van deze vier-

jaarlijkse kwaliteitsonderzoeken. Het volledige rapport is terug te vinden op de site 

van de onderwijsinspectie. Het basisarrangement dat OBS Montessori had, is ver-

lengd.

De scholen van Talent werken met het LOVS van CITO. Door middel van deze toetsen 

houdt de school de ontwikkeling van de leerlingen in de gaten. Ook leveren de  

resultaten aanknopingspunten op voor het schoolbeleid. Minimaal twee keer per jaar 

worden de opbrengsten op schoolniveau besproken.

Daarnaast worden de resultaten ook bovenschools door de beleidsmedewerker  

kwaliteit bekeken en geanalyseerd. Op deze manier is al in een vroeg stadium 

duidelijk waar eventuele risico’s liggen. Samen met de scholen worden afspraken 

gemaakt om de opbrengsten weer op het gewenste niveau te brengen. Ook kunnen 

bestuursbreed acties worden ingezet wanneer gemeenschappelijke knelpunten 

worden gesignaleerd.

Door de opbrengsten ook samen met alle intern begeleiders en de directeuren te 
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bespreken, is men op de hoogte van de sterke en zwakke punten binnen Talent en  

kan men gebruik maken van elkaars expertise. Op die manier wordt het behouden en 

verder verbeteren van de kwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Uitstroomgegevens naar het VO 2013-2014
Behalve het bekijken en analyseren van de resultaten van de LOVS toetsen worden 

sinds vorig schooljaar ook structureel de uitstroomgegevens naar het VO in beeld 

gebracht. Op dit ogenblik betreft dit vooral het in kaart brengen naar welke types VO 

de leerlingen uitstromen. 

In de nieuwe regelgeving rondom de advisering wordt het PO geacht om de loopbaan 

van de leerlingen in het VO te blijven volgen. Hiervoor zijn met ingang van volgend 

schooljaar met het VO afspraken gemaakt over het uniform terugkoppelen van die 

gegevens. Deze informatie zal mede helpen om inzicht te krijgen in de kwaliteit van 

de gegeven adviezen. Indien nodig kan het beleid worden aangepast. In de school-

gidsen van de afzonderlijke scholen zijn de specifieke uitstroomgegevens ook terug 

te vinden. 

Daarnaast is op www.vensterspo.nl per school terug te vinden wat de adviezen waren 

en waar de leerlingen geplaatst zijn in het VO. Hier is ook te zien hoe de adviezen zich 

verhouden tot het landelijk gemiddelde. De grafieken van de scholen met betrekking tot 

de adviezen in 2014 zijn als bijlage bij dit jaarverslag toegevoegd.

Pilot nieuwe toezicht inspectie
In het schooljaar 2013-2014 is de inspectie een pilot gestart om ervaring op te doen 

met het nieuwe toezichtskader. In de nieuwe situatie wil de inspectie meer gebruik 

gaan maken van de zelfevaluaties van scholen en besturen. Het streven is dat de  

inspectie dan meer op afstand toezicht kan houden. Daarnaast wil de inspectie 

scholen meer gaan beoordelen op de toegevoegde waarde. Hierbij zijn de eigen 

ambities van school en bestuur cruciaal. Naast een voldoende waardering kan een 

school na een bezoek in het nieuwe toezichtskader ook beoordeeld worden als goed. 

Dat schept nieuwe kansen en uitdagingen voor de scholen én het bestuur van Talent.

De beleidsmedewerker kwaliteit heeft namens Talent deelgenomen aan de pilot.  

Naar aanleiding van deze pilot, worden binnen Talent onder andere de verschillende 

mogelijkheden van zelfevaluatie onderzocht.

WMK
Binnen Talent wordt Werken Met Kwaliteitskaarten (van Cees Bos) gebruikt als 

kwaliteitssysteem. In het schooljaar 2011-2012 is gestart met dit systeem. Scholen 

maken hun eigen kwaliteitskaarten op verschillende beleidsterreinen (onder 

andere didactisch handelen, professionele houding en leertijd). Dit is vastgelegd 

in een vierjarenplanning. Met ingang van volgend schooljaar breekt er een nieuwe 

planningsperiode aan.

Behalve op schoolniveau, wordt WMK ook bovenschools gebruikt om de kwaliteit te 

monitoren. Dit kan onder andere door de verplichte vragenlijsten (tevredenheid en so-

ciale veiligheid) bovenschools uit te zetten. De resultaten kunnen dan ook Talentbreed 

worden geanalyseerd en besproken. 
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Netwerk van intern begeleiders
Een belangrijke kwaliteitsschakel binnen de scholen vormen de intern begeleiders. 

De intern begeleiders zijn tevens een belangrijke sparringpartner voor de directeuren 

bij het vormgeven van Passend Onderwijs.

Om de intern begeleiders van Talent zo goed mogelijk op de hoogte te houden en 

te begeleiden, wordt zes keer per jaar een IB-netwerk gepland. Deze worden ge-

coördineerd door de bovenschoolse beleidsmedewerker kwaliteit. De bijeenkomsten 

zijn enerzijds gericht op actuele ontwikkelingen en anderzijds op het uitwisselen van  

kennis. 

Geregeld worden gastsprekers uitgenodigd die bijdragen aan het vergroten van de 

kennis van de intern begeleiders en dus aan het verbeteren van de onderwijskwali-

teit. In 2014 hebben onder andere vertegenwoordigers van de Kopklas en de Nieuw-

komersklas een presentatie gegeven. Daarnaast is er voorlichting geweest over de 

Voorleesexpres.

Sinds vorig schooljaar wordt ook in het IB-netwerk aandacht geschonken aan de  

opbrengsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over sterke en zwakke 

kanten van de diverse scholen. Intern begeleiders kunnen elkaar adviseren en zo 

nodig wordt naar aanleiding van deze besprekingen besloten tot het uitnodigen van 

externe expertise.

Onderzoek en ontwikkeling
Talent kent als bevoegd gezag voor basisonderwijs geen aparte sectie onderzoek 

en ontwikkeling. Wel wordt bovenschools gekeken naar ontwikkelingen in de maat-

schappij en hoe je daar als onderwijsorganisatie op in kan spelen. Op dit ogenblik is 

er een verandering gaande in de manier waarop toezicht gehouden wordt door de 

inspectie. Er wordt van besturen verwacht dat zij in staat zijn om hun eigen kwaliteits-

kenmerken te bepalen en hier ook op te sturen en te monitoren. Om dit binnen Talent 

te ontwikkelen, neemt de medewerker kwaliteit deel aan landelijke kennisgroepen en 

volgt hij of zij een pilottraject bij de inspectie van onderwijs. Door daarnaast de litera-

tuur rondom dit onderwerp te bestuderen, wordt toegewerkt naar een systeem van 

interne audits/collegiale visitaties dat past bij de nieuwe inzichten van de inspectie 

en dat voldoet aan de maatschappelijke eisen die aan het onderwijs worden gesteld.
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De afgelopen vijf jaar is bij Talent het aantal fte’s teruggelopen met 33, wat overeenkomt 

met 18%. Het landelijke percentage bedraagt 11%. Met name door de stijging van de 

sociale lasten (22%) zijn de loonkosten minder teruggelopen (4%). Doordat er op school-

niveau sprake is van groei c.q. terugloop van het aantal leerlingen, blijft er binnen Talent 

sprake van mobiliteit. In januari 2014 is de beleidsnotitie mobiliteit vastgesteld. In deze 

notitie is de procedure met betrekking tot interne verplichte mobiliteit opgenomen. 

Nadat de leerlingenaantallen de afgelopen jaren flink zijn gedaald is het aantal per  

teldatum 1 oktober 2014 gestegen naar 2581 (ten opzichte van 2013 plus 48 leerlingen). 

Door deze stijging kon Talent voldoen aan de instandhoudingsnorm en was het niet  

nodig een brinnummer op te heffen. In 2014 heeft de Stichting Islamitisch Onderwijs 

Noord-Holland bij het ministerie een verzoek ingediend voor de stichting van een  

islamitische basisschool in Hoorn. Bij de gemeente Hoorn is het verzoek voor huis-

vesting ingediend. De verwachting is dat door de komst van deze school het leerlingen-

aantal en de inkomsten de komende jaren gaan dalen. Dit kan consequenties hebben 

voor de instandhouding van onze brinnummers en de inzet van personeel. 

Werkgelegenheid
Talent hanteert werkgelegenheidsbeleid. Dit houdt in dat Talent een werkgelegenheids-

garantie heeft afgegeven voor alle personeelsleden die een vaste aanstelling hebben. 

Als werkgever is Talent gehouden alles in het werk te stellen om deze garantie waar te 

maken.

In 2014 is zoveel mogelijk geprobeerd om aanstellingen via een dure payroll-constructie 

te vermijden. Een aantal personeelsleden is een tijdelijke aanstelling aangeboden. 

Met hen is specifiek de afspraak gemaakt dat zij, indien er sprake is van een formatie-

tekort, na afloop van de tijdelijke aanstelling (01-08-2015) in de vervangingspool 

geplaatst zullen worden. In 2014 hebben twee mannelijke en drie vrouwelijke leer-

krachten deze aanstelling gekregen. Op deze manier is het toch mogelijk dat jonge 

leerkrachten bij ons instromen en uitzicht hebben op een vaste aanstelling.

Formatiebeleid
Uitgangspunt bij de vaststelling van de formatie is dat de reguliere middelen die wij van 

het ministerie ontvangen beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de personele 

bekostiging aan de scholen. In het meerjaren bestuursformatieplan worden de 

personele ontwikkelingen zowel op landelijk niveau als op bestuursniveau opgenomen. 

Om onze organisatie financieel gezond te houden, moeten rijksvergoeding en kosten 

voor personeel met elkaar in overeenstemming zijn. In 2014 was dit niet het geval.  

De verwachting is dat de personele inkomsten en uitgaven uiterlijk per augustus 2016 

in balans zullen zijn. 

HRM-module 
Zowel de personeels- als salarisadministratie is ondergebracht in het programma 

Afas. Vanuit dit programma is in 2014 voor de loonkostenbegroting gebruik gemaakt 

van een testomgeving. Het voordeel hiervan is dat alle gegevens vanuit de bestaande 

administratie hier in zitten en het minder foutgevoelig is dan het bestaande (hand-

matige) model. Dit geeft een realistisch en betrouwbaar overzicht van de loonkosten.

Om de mogelijkheden van het gebruik van een HRM-module binnen Afas te bekijken,  

is een aantal gesprekken gevoerd. Omdat ook hier een rechtstreekse koppeling 

plaatsvindt met de reeds bestaande administratie heeft dit grote voordelen. 

De bedoeling is om in januari 2016 te starten met de gesprekkencyclus module 

(agendering, vastlegging en dergelijke) en het digitale bekwaamheidsdossier voor 

leerkrachten.

3. Personeel 
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Vervangingspool
Talent heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een vervangingspool. Jaarlijks 

mag 4% van de totale formatie ingezet worden in de vervangingspool (ruim 6 fte).  

Van  de personeelsleden die hierin worden opgenomen moeten 98% van hun aan- 

stellings omvang worden ingezet ten behoeve van vervangingswerkzaamheden.  

Plaatsing in deze pool heeft geen financiële- of rechtspositionele gevolgen. Er zijn  

geen personeelsleden die middels deze constructie een aanstelling hebben.  

Natuurlijk verloop 
In 2014 zijn twee personen op basis van de fpu-regeling uit dienst gegaan. Uitdienst-

treding op basis van de fpu-regeling is na 2014 niet meer mogelijk. Drie personeels -

leden zijn met pensioen gegaan. De komende drie jaar wordt een uitstroom van 

ongeveer 4,8 fte verwacht op basis van het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd. Aan personeelsleden is de mogelijkheid geboden om op individuele basis de  

pensioensituatie door te spreken met een medewerker van het ABP.

De cao
Eind december 2014 is de cao 2014–2015 vastgesteld. De cao is op een aantal be-

langrijke punten gewijzigd. Dit betreft met name het vervallen van de bapo-regeling, 

de invoering van een 40-urige werkweek, de vaststelling van het aantal verlofuren 

en de mogelijkheid om voor de inzet van personeel te kiezen voor het huidige basis-

model of het overlegmodel. In 2015 worden de personeelsleden door middel van een  

infor matiebijeenkomst geïnformeerd en zullen de diverse wijzigingen worden uitge-

werkt. In oktober 2014 zijn alle personeelsleden die gebruik maakten van de bapo- 

regeling persoonlijk geïnformeerd met betrekking tot de overgangsregeling en de  

consequenties daarvan. Tevens zijn er twee informatiebijeenkomsten gehouden. 

Ziekteverzuim en ziekmeldingsfrequentie 
Het doel van Talent was via een gerichte verzuimaanpak het ziekteverzuimpercentage 

stapsgewijs te verlagen en vanaf 1 augustus 2015 blijvend onder de 6% te brengen. Het 

landelijk gemiddelde in het basisonderwijs is bijna 7%. De tussendoelen (per 1-8-2014  

< 7% en per 1-1-2015 < 6,5%) zijn gehaald. 

In de gerichte verzuimaanpak wordt nauw samengewerkt tussen arbodienst Tredin, 

de schooldirecteuren en het bestuursbureau. De regelgeving, die vastligt in de Wet  

Verbetering Poortwachter, is hiervoor de basis. Vanuit goed werkgeverschap houdt 

Talent de menselijke maat uiteraard ook in het oog. De actieve aanpak van Talent 

leidt tot een situatie waarbij er nauwelijks instroom is in de Werkhervattingsregeling  

Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Door het correct volgen van de procedures 

heeft Talent niet te maken met maatregelen (boetes) vanuit UWV, zoals de loondoor-

betalingsverplichting. In 2015 zal Talent een besluit nemen of de organisatie wel of niet 

Eigen Risicodrager gaat worden voor de Ziektewet en de WGA. Het voorstel hiertoe 

volgt. Een Eigen Risicodrager bespaart kosten omdat de doorbelasting vanuit UWV een 

stuk lager is; de betreffende uitkeringen aan ex-personeelsleden moeten daarentegen 

uit eigen middelen worden betaald én er moet hiervoor een deugdelijke administratie 

worden ingericht of ingehuurd. 

In 2014 is aan alle personeelsleden informatie verstrekt over het belang van een aan-

vullende ongeschiktheidsverzekering. Zeker in een situatie van gedeeltelijke arbeids-

ongeschiktheid kan het inkomen na verloop van tijd zeer fors dalen. Talent heeft van 

oudsher een semicollectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering lopen via Loyalis.  

In 2015 zullen wij onze personeelsleden een vrijblijvend voorstel doen om hierbij aan  

te sluiten. Als meer dan 80% van de personeelsleden meedoet, geldt er voor iedereen 

een premiekorting.  
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Pilot Samen Leren Inhoud Geven (School aan Zet)
School aan Zet ondersteunt scholen in hun ontwikkeling naar een meer professioneel 

lerende organisatie die in staat is zichzelf continu te verbeteren. Via gesprekken met 

‘experts’ wordt een koers uitgezet en vervolgens is de school zelf aan zet om hier 

invulling aan te geven. School aan Zet ondersteunt dit met tools (website), thema-

bijeenkomsten, publicaties et cetera. Ook een aantal Talentscholen doet mee aan dit 

project. 

Eind 2014 zijn we gevraagd mee te doen aan een specifieke pilot van School aan Zet 

waarin de ontwikkeling van scholen naar meer lerende organisaties niet alleen wordt 

opgezet met behulp van digitale tools maar ook via ondersteuning in de praktijk. Talent 

is hiervoor samen met drie andere schoolbesturen uitgekozen. De groei naar lerende 

organisaties is een middel om het doel (goed onderwijs) te bereiken. Talent heeft voor 

2015 middelen opgenomen in de begroting om de professionele leercultuur binnen 

onze totale organisatie te versterken. De activiteiten in dit verband sluiten naadloos 

aan op het pilotproject en worden integraal opgenomen in het programma. 

Schoolleidersregister PO
Directeuren en locatiemanagers zijn verplicht zich in te schrijven in het Schoolleiders-

register PO. Daarnaast dienen zij blijvend te voldoen aan de basiskwalificaties zoals  

beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het PO. Het betekent dat 

schoolleiders hun bekwaamheid onderhouden via gerichte professionaliseringsactivi-

teiten. Dit is ook opgenomen in de cao PO. Daarin is ook geregeld dat een schoolleider 

zijn functie niet kan behouden als er geen professionalisering plaats heeft gevonden.  

Er wordt door het ministerie een apart budget beschikbaar gesteld voor de professio-

nalisering van schoolleiders. Talent zet deze middelen hier uiteraard voor in. De be-

doeling is dat ook de activiteiten in het kader van het pilotproject Samen Leren Inhoud 

Geven onderdeel uitmaken van de bedoelde professionalisering. 

Innovatie Impuls Onderwijs (Slim Fit)
Wereldwijzer, KlimOp, De Zonnewijzer en Het Ooievaarsnest hebben de afgelopen  

jaren meegedaan aan het innovatietraject Slim Fit. Zij hebben daarbij invulling gegeven 

aan nieuwe manieren van organiseren die passen bij de school om groepsdoorbrekend 

te werken. De kinderen worden daarmee niet altijd meer op leeftijd in groepen 

geplaatst. Het project InnovatieImpuls is officieel gestopt. Niettemin blijft de nieuwe 

manier van werken bestaan; deze wordt in de komende jaren verder uitgebouwd. 

Bewegingsonderwijs en beweegmanagement
Een breed samengestelde projectgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de 

gemeente Hoorn, Talent, Penta, STABOH en De Wissel, houdt zich bezig met de vraag 

‘Hoe kunnen we naar de toekomst toe kwalitatief goed bewegingsonderwijs blijven 

garanderen?’ Het inpassen van het beweegmanagement maakt ook onderdeel uit van 

het onderzoek. De oplevering van het eindrapport, met daarin bevindingen en samen-

hangende beleidsvoorstellen, heeft vertraging opgelopen en verschijnt medio 2015. 

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
Het doel van de Wet Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 

(1997) is dat binnen een bestuur vrouwen en mannen in leidinggevende functies bij 

basisscholen in evenredigheid werkzaam zullen zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de 

man/vrouw-verhouding binnen de leidinggevende functies een afspiegeling is van de 

landelijke man/vrouw-verhouding van leraren in het basisonderwijs in Nederland. Talent 

heeft het bestaande document Evenredige vertegenwoordiging in 2014 geactualiseerd. 

Het streefcijfer betreft een percentage van (afgerond) 87% aan vrouwelijke 
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leidinggevenden. Bij Talent ligt dit in 2014 op 67% (2013: 50%). Talent bevindt zich hiermee 

boven het landelijk gemiddelde maar onder het streefcijfer. Dat streefcijfer is voor Talent 

richtinggevend. Bij benoeming van directeuren staat het kwaliteitscriterium bovenaan.

Handboek Gesprekkencyclus 
In het Handboek Gesprekkencyclus is een scheiding gemaakt tussen Talentgesprekken 

(ontwikkelgesprekken) en functionerings-/beoordelingsgesprekken. Het is niet al onze 

directeuren gelukt om met alle personeelsleden voor 1 augustus 2014 een Talentgesprek 

te houden. Er lijkt behoefte te bestaan om toch weer met iedereen periodiek een formeel 

gesprek te hebben over het functioneren, gekoppeld aan ontwikkelwensen en mogelijk-

heden. Hiervoor biedt de digitale HRM-module optimale ondersteuning. 

Directeurenteam
In 2014 is er op De Jules Verne, De Bussel en De Windvaan een nieuwe directeur aange-

steld. Hiermee is het directeurenteam weer compleet. 
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Administratieve organisatie
Ook dit jaar heeft Deloitte een interim controle uitgevoerd primair gericht op de 

analyse en evaluatie van de interne beheersomgeving (AO/IB). Geconstateerd werd 

dat Talent over een goed opgezette interne beheersingsstructuur beschikt en qua 

processen de zaken goed voor elkaar heeft. Een belangrijke constatering is ook dat 

de directie van Talent continu werkt aan de verbetering van de organisatie en serieus 

en professioneel omgaat met de bevindingen van eerdere controles.

Men geeft goede aanbevelingen om in de pas te blijven lopen met de ontwikkelingen, 

belangrijke aandachtspunten zijn: 

• Financiële uitwerking van het meerjarenbeleid, aangevuld met KPI’s en kengetallen.

• Het opstellen van een intern controleplan en zichtbaar controles uitvoeren.

• Verder uitwerken van een systeem van risicomanagement.

Daarnaast geeft men terecht aan dat in 2015 een inkoop- en aanbestedingsbeleid 

moet worden ontwikkeld en dat de doordecentralisatie van het buitenonderhoud ook 

de komende jaren veel aandacht zal vragen.

In de eerste maanden van 2014 is door Deloitte in opdracht van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een controle van de gewichtenregeling 

uitgevoerd bij een aantal van onze scholen. Deze controle had een aantal correcties 

tot gevolg. Dit betekent dat de rijksbijdragen voor dit onderdeel behoorlijk dalen. 

Eerder was reeds geconstateerd dat de inkomsten voor De Jules Verne met ongeveer 

65k naar beneden zijn bijgesteld. Naar verwachting komt daar nog eens 30k bij voor 

correcties bij Wereldwijzer en De Zonnewijzer.

Om te komen tot een juiste en uniforme toepassing van de regelgeving omtrent 

de leerlingenadministratie is in 2014 een handboek ontwikkeld met richtlijnen en 

procedures zodat deze op alle scholen juist wordt uitgevoerd. Ook is een sessie 

gehouden met alle medewerkers die op de scholen belast zijn met uitvoering van de 

leerlingadministratie. Op alle scholen wordt nu volgens hetzelfde proces gewerkt. 

OBD
In 2014 is een rapport opgesteld door Kinobi in opdracht van Talent en WSNS inzake 

inzet van de gemeentelijke subsidiestromen. De directeur van de OBD heeft aangege-

ven zich niet geheel te kunnen vinden in de conclusies in het rapport, wel wil hij graag 

samen tot oplossingen en verbeteringen komen; uitgangspunt is om er gezamenlijk 

uit te komen. Na de afronding van de financiën van het vorig samenwerkingsverband  

(liquidatie per 1 augustus 2014) zal de situatie met de OBD opnieuw worden be sproken.

OLP/ICT
Vanuit de bekostiging MI worden middelen toegekend voor ICT en voor OLP. De ICT 

middelen worden afgeroomd bij de scholen en bovenschools ingezet, de middelen 

voor OLP gaan naar het autonome budget voor de scholen. De ontwikkelingen van 

de laatste jaren maken dat we deze verdeling moeten gaan herzien. Scholen maken 

steeds meer gebruik van digitale methodes, licenties en bijvoorbeeld chromebooks. 

We hebben een werkgroep in het leven geroepen die advies uit zal brengen aan het 

directieberaad. Ook is er contact met een student aan de Hofam die bij Talent een 

afstudeerscriptie over dit onderwerp zal schrijven.

4. Bedrijfsvoering
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Inkoopbeleid
Talent heeft geen formeel inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld, dit stond op 

de beleidsagenda voor 2014, maar is afgelopen jaar niet gerealiseerd. Inkopen en 

aanbestedingen worden weliswaar zeer zorgvuldig uitgevoerd, maar vanwege het 

toenemend belang van transparantie en het intreden van de nieuwe aanbestedingswet 

per 1 april 2013 is het van belang beleid hiervoor te formuleren en de nieuwe 

aanbestedingsregels hierin te betrekken. Talent vraagt advies over dit onderwerp bij 

de PO-raad. De ontwikkeling van dit beleid zal een van de speerpunten zijn voor de 

nieuwe business controller.

Huisvesting
Het toekomstplan onderwijshuisvesting PO is in november 2014 in de commissie-

vergadering van de gemeenteraad besproken en positief ontvangen. Het plan is ver-

volgens in de raadsvergadering akkoord bevonden. De volgende stap in dit traject is 

het opstellen van een plan van uitvoering inclusief financiering voor de komende vijf 

jaar (1e fase). Het eerste overleg met alle betrokken besturen en de gemeente heeft 

plaatsgevonden in februari 2015.

Uit de gesprekken met de gemeente blijkt dat men in de veronderstelling is dat de extra 

middelen die aan het onderwijs zijn toegekend (253 miljoen, motie Haersma Buma, 

middelen onttrokken aan de gemeenten) door de besturen zullen worden ingezet voor 

onderwijshuisvesting. Wij hebben aangegeven dat dit niet het geval is, deze middelen 

moeten worden ingezet voor de kwaliteit van het onderwijs zoals verwoord in het 

bestuursakkoord tussen PO-raad en OCW. Het standpunt van de gemeente baart ons 

zorgen als het gaat om de concrete uitvoering en financiering van het toekomstplan.

Begin 2014 (voor 1 februari conform procedure) zijn alle afgewezen aanvragen  

van de afgelopen vijf jaar in het kader van het programma huisvesting opnieuw 

ingediend voor 2015. Het totaal bedrag van deze aanvragen, die met name betrekking  

hebben op kozijn-en dakvervanging, is 1.3 miljoen euro. De gemeente Hoorn heeft deze  

aanvragen afgewezen op grond van de nieuwe regelgeving buitenonderhoud. Er is 

weliswaar een overgangsregeling, maar deze is niet van toepassing op de situatie 

bij Talent. 

Penta en Talent hebben een brief gestuurd aan het college inzake besluitvorming over 

de bouw van de 2e fase van de Kreek. De ontwikkeling van de leerlingaantallen laat 

zien dat er in de loop van 2016/2017 mogelijk een tekort aan lokalen zal ontstaan in 

de Bangert & Oosterpolder. De gemeente heeft een onderzoek laten doen naar de 

woningbouw in de wijk. Dit rapport is door het college besproken, de inhoud is nog 

niet bekendgemaakt. Er wordt door de gemeente intern een werkgroep gevormd om 

de huisvesting van het primair onderwijs in de wijk goed in kaart te brengen. Naar ver-

wachting zal in de loop van 2015 besluitvorming over de bouw van de 2e fase plaats-

vinden. Dit traject staat los van de uitvoering van het toekomstplan omdat voor de 2e 

fase van de Kreek destijds middelen zijn gereserveerd door de gemeente.

Onderhoud gebouwen
De meerjarenonderhoudsplannen voor alle gebouwen zijn in de loop van 2014  

geactualiseerd en vormen de basis voor de aanpak van het onderhoud voor de  

komende jaren. De samenwerking met Sjaak Beentjes van buroB+ loopt zeer goed, hij is 

voorlopig aangetrokken voor 12 uur per week om onderhoud en huisvesting te regelen. 

Hij is zeer goed op de hoogte van de situatie in het onderwijs en de (vaak beperkte)  
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middelen waarmee een en ander moet worden geregeld. Dit geeft veel vertrouwen 

voor de komende jaren. Er is een huisvestingsplan opgesteld voor de periode 2015-2017 

waarin de prioritering van de gebouwen is opgenomen, ook in relatie tot de uitkomsten 

van het toekomstplan. Uitgangspunt is om meer projectmatig te gaan werken en per 

jaar te investeren in enkele gebouwen, uiteraard steeds in relatie tot de ontwikkelingen 

in het kader van het toekomstplan onderwijshuisvesting en het perspectief van de 

betrokken gebouwen.

Verder blijft een belangrijk aandachtspunt de overheveling van het buitenonderhoud 

van de gemeenten naar de scholen per januari 2015. Er is nog veel onduidelijk in dit 

verband, bijvoorbeeld hoe om te gaan met renovaties, maar ook hoe we als bevoegd 

gezag de extra middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten. Dit onderwerp zal ook in 

2015 regelmatig op de agenda staan. 

Talent is per 1 januari 2014 middels een schattingswijziging overgestapt naar de zoge-

naamde componentenmethode. Dit houdt in dat zaken als installaties en vloerbedek-

king worden geactiveerd in plaats van aan een voorziening onttrokken. De hieruit voort-

vloeiende afschrijvingen en de regelmatig voorkomende onderhoudskosten worden ten 

laste van de staat van baten en lasten gebracht. Er wordt nog wel een voorziening 

aangehouden voor zaken als het buitenschilderwerk. Deze voorziening zal de komende 

jaren worden afgebouwd op basis van het huidige contract voor buitenschilderwerk. 

Daarna zal er jaarlijks opdracht worden gegeven om steeds één of twee gebouwen te 

schilderen. Naar verwachting kunnen de kosten daarvan via de exploitatie lopen.

Tijdens de actualisering van de gebouwen is een aantal constructiefouten gecon-

stateerd bij meerdere gebouwen (bijvoorbeeld lekkend glas Dubloen, gevelbeplating  

Montessori Gravenstraat). Constructiefouten kunnen, in tegenstelling tot reguliere 

aanvragen, nog wel via een aanvraag in het kader van het programma huisvesting 

worden ingediend bij de gemeente. Dit zal in 2015 verder worden uitgewerkt.

Bij vrijwel alle locaties is het afgelopen jaar buitenschilderwerk uitgevoerd. Gebleken 

is dat veel houtrot moet worden hersteld. Vooral bij Het Fluitschip zijn veel kozijnen  

in het nieuwe gedeelte (bouwjaar 1998) aangetast omdat er een inferieure kwaliteit 

hout is toegepast. We hebben een spoedaanvraag gedaan bij de gemeente om dit te 

herstellen. De gemeente heeft een voorstel gedaan voor een gedeeltelijke vergoeding 

(50%) maar Talent is het hier niet mee eens en stelt zich op het standpunt dat de 

gemeente verantwoordelijk is voor deze vervanging. Omdat het ook in het voordeel van 

Talent is als kozijnen worden vervangen door kunststof is een tegenvoorstel gedaan; 

daarin geven we aan zeker bereid te zijn een bijdrage te leveren. 

Het noodlokaal bij De Bussel zou in de herfstvakantie worden verwijderd door de 

gemeente Hoorn. Tijdens de voorbereiding is asbest aangetroffen in zowel de buiten- als 

binnenbeplating. Er moest dus eerst worden gesaneerd voordat tot sloop kon worden 

overgegaan. De sanering is in de herfstvakantie uitgevoerd, de sloop en verwijdering 

van het noodlokaal is uitgevoerd in de kerstvakantie.

De directiekamer en personeelskamer van De Bussel zijn eind 2014 opgeknapt. Een 

verdere face-lift/aanpassing van het gebouw staat voor 2015 op het programma. 

Bij Het Ooievaarsnest is in de zomervakantie de dakbedekking vervangen. Dit project is 

aangevraagd in het kader van het huisvestingsprogramma 2014 en door de gemeente 
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goedgekeurd. Bij het aanvragen en beoordelen van de offertes heeft BuroB+ advies 

uitgebracht. Dit project is naar ieders tevredenheid uitgevoerd.

Bij KlimOp is een natuurspeeltuin aangelegd. Behalve algemene middelen van Talent 

hebben ook de school, ouderraad en gemeente Hoorn een financiële bijdrage gedaan. 

Op 1 oktober is het plein officieel geopend in het bijzijn van onder andere wethouder Pijl.

Energie
De scholen van Talent liften mee met contracten van de West-Friese gemeenten voor 

elektra (groene stroom via HVC) en gasleverantie (via Nuon). Met name het contract 

met Nuon laat voor 2014 een bijzondere besparing zien. We hebben over dat jaar een 

bedrag van € 37.000 teruggekregen. Dit komt in de eerste plaats door minder verbruik 

maar ook door een gunstiger tarief. De afrekening van HVC over 2014 is nog niet bij 

ons binnen. Wel komt naar verwachting een forse verrekening van de energiekosten 

van het bestuursbureau, de schatting is ongeveer € 20.000. De gemeente Hoorn heeft 

aangegeven met de huurders van de Statenpoort in overleg te willen om e.e.a. toe te 

lichten. Inclusief deze naheffing zijn de energiekosten voor het bestuursbureau ge-

middeld ongeveer € 8.400 per jaar over de periode 2008-2014. Het terugbrengen van 

deze kosten moet een belangrijk aandachtspunt worden in 2015.

Bij Het Fluitschip is na een succesvolle proef LED-verlichting geïnstalleerd in de 

bestaande armaturen in het nieuwbouwgedeelte van de school. Begin 2015 wordt 

ook het oude deel van LED-verlichting voorzien. Deze investering zal in ongeveer zes 

jaar zijn terugverdiend. Ook bij Wereldwijzer wordt begin 2015 op LED-verlichting 

overgegaan tegelijkertijd met het vervangen van alle systeemplafonds in dit gebouw. 

In 2015 blijven we de resultaten van deze investeringen goed monitoren, de bedoeling 

is om bij meerdere van onze gebouwen over te gaan naar LED-verlichting.

R,I&E
Dit jaar is bij alle locaties een R,I&E uitgevoerd door de preventiemedewerkers. Alle 

gebouwen zijn aan de hand van een zeer uitgebreide vragenlijst van Arbomeester 

geïnspecteerd. Momenteel worden de plannen van aanpak opgesteld voor de zaken 

die aangepast moeten worden. 
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ICT
Basispoort en QL-ICT Online 

Basispoort en QL-ICT Online waren aan het begin van het schooljaar 2014-2015 niet 

goed werkzaam. Het kernteam zal zorgdragen voor een plan van aanpak waarbij 

duidelijke afspraken worden gemaakt tussen scholen, directies, uitgeverijen, 

leveranciers en het kernteam waardoor we al het mogelijke doen om een goede 

start van het jaar 2015-2016 mogelijk te maken. Dit betekent dat scholen een duidelijk 

overzicht hebben van de licenties. Het kernteam koppelt aan die gegevens of het gaat 

om server-, basispoort- of overige online software.  

Het controle protocol begint eind april met het controleren van de licenties door de 

scholen en eindigt in de laatste vakantieweek (zomervakantie) met een controle door 

enkele leerkrachten van de school. 

 

Draadloze werkplekken 

In 2014 zijn meer dan de helft van de scholen voorzien van een Aerohive netwerk voor 

het draadloos internet. Elke locatie beschikt over een intern netwerk voor het werken 

door leerlingen en teamleden en een gastnetwerk dat buiten de server omgaat ten 

behoeve van de bescherming van documenten en gegevens. 

Aerohive is aangelegd ten behoeve van het werken met flexibele werkplekken voor 

de leerlingen, de chromebooks. Het beheer van Aerohive is uitbesteed aan QL-ICT. 

 

Office365 

In mei 2014 zijn alle scholen en het bestuursbureau overgegaan met de e-mail naar 

Office365. Dit is uitgevoerd door QL-ICT die hiervoor het beheer uit handen heeft ge-

nomen. Buiten enkele individuele problemen is de overgang goed verlopen. 

Het werken met de OneDrive is uitgesteld omdat we in 2015 een definitieve keuze  

willen maken welk platform we willen gaan gebruiken voor document-sharing:  

Office365 of de Google-omgeving. 

 

Scholing personeel 

In 2014 is er een cursusmoment geweest voor het werken met de computer en het  

digibord in het bijzonder. Voor de scholing op het gebied van Office365-gebruik  

(nieuwe mailomgeving) en de QL-ICT Online-omgeving is gekozen voor een training op 

locatie. Dit is door de scholen als zeer prettig ervaren. 

Ook zijn de teams geschoold in het werken met chromebooks. Op enkele scholen is 

men begonnen met Google Classroom, op deze scholen wordt maatwerk geleverd wat 

betreft de scholing. 

Directies hebben training gekregen op PR-gebied om de websites beter en klant-

vriendelijker te kunnen inrichten, de beheerders van de websites zijn getraind in het 

inzetten van YouTube ten behoeve van de vindbaarheid. 

 

Chromebooks 

In 2014 is het gebruik van het chromebook gestegen naar in totaal meer dan 350 stuks. 

Het beheer is onderdeel van gesprekken die nu gevoerd worden met twee partners. 

De keuze voor chromebooks is gemaakt op grond van de bruikbaarheid binnen de  

huidige manier van lesgeven, maar er is ook vooruit gekeken naar wat nodig is voor 

het werken binnen de 21th Century Skills. Deze vaardigheden zijn het uitgangspunt 

waar de scholen hun nieuwe meerjarenbeleid vanuit maken.
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Vooruitblik naar 2015 
QL-ICT

Per 1 januari 2015 zijn QL-ICT en KG&Rolf samengegaan onder de naam De Rolf Groep.

Internet

Door het groeiend aantal draadloze werkplekken is de noodzaak van een snellere 

internetverbinding duidelijk geworden. Ziggo is onze enige aanbieder wat betreft  

zakelijk internet en zal begin 2015 de mogelijkheid geven voor een flinke upgrade. Dit 

laten we coördineren door De Rolf Groep. De upgrade zal gaan van 40Mb download 

naar 100Mb download en voor twee grote scholen zelfs 160Mb download. 

 

Beheer 

Begin 2015 worden gesprekken gevoerd over het beheer van onze hardware met 

twee partijen: De Rolf Groep en Vitasys. In de gesprekken wordt ook gekeken welke  

onderwijsinhoudelijke ondersteuning zij kunnen bieden en hoe zij kunnen voorzien in 

technische ondersteuning op de werkvloer. 

 

Draadloos netwerken

In 2015 worden de overige locaties voorzien van een goed functionerend draadloos 

netwerk, bij voorkeur Aerohive. Alleen voor Socrates zal gekeken worden naar een 

passende, tijdelijke oplossing gezien het feit dat zij in de nabije toekomst naar alle 

waarschijnlijkheid zullen verhuizen naar een andere locatie. 

 

Scholing personeel

In 2015 wordt een nulmeting gedaan door een extern bedrijf onder al het personeel 

van Talent, gericht op het werken volgens de 21th Century Skills, met betrekking op 

ICT geletterdheid. Uit die nulmeting zal naar voren komen welke scholing er nodig is 

voor het personeel.  

Tevens gaat er een Talent Academie opgericht worden met behulp van/door een  

extern bedrijf om het personeel goed in de gelegenheid te stellen deze training te  

kunnen volgen. Eén van de kernteamleden heeft de Google Teacher’s Academy met 

goed gevolg doorlopen en is nu Google Certified Teacher.
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Financiële kengetallen
In het jaarrekeningmodel zoals voorgeschreven door het ministerie is standaard een 

aantal financiële kengetallen opgenomen voor:

•	 Solvabiliteit

•	 Liquiditeit

•	 Rentabiliteit

•	 Weerstandsvermogen

•	 Kapitalisatiefactor

Onderstaand lichten wij deze kengetallen per onderdeel toe. De commissie Don 

heeft in 2009 een rapport uitgebracht met aanbevelingen omtrent kengetallen die ook 

in 2014 leidraad zijn in de branche. Deze aanbevelingen zijn in de tabellen terug te  

vinden onder vermelding ‘norm’.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de onderwijsinstelling in staat is aan alle  

verplichtingen te voldoen, met name op de lange termijn. De solvabiliteit wordt  

gedefinieerd als de verhouding tussen het eigen vermogen en totaal vermogen en 

geeft aan op welke wijze de bezittingen gefinancierd kunnen worden. 

We onderscheiden solvabiliteit 1 en 2. Bij de bepaling van solvabiliteit 2 zijn de  

voorzieningen opgeteld bij de algemene reserve en zo samen afgezet tegen het  

totaal vermogen. Voor solvabiliteit 1 geeft de commissie een ondergrens van 20% als 

aan beveling. Door de commissie is geen bovengrens vastgesteld. Voor solvabiliteit 2  

is door de commissie Don geen aanbeveling gedaan. Derhalve is deze ook niet  

opgenomen in de tabel.

Liquiditeit (current ratio)
De liquiditeit wordt gedefinieerd als de vlottende activa afgezet tegen de kortlopende 

schulden en geeft aan in hoeverre op korte termijn aan de verplichtingen kan worden 

voldaan. In het algemeen wordt een waarde groter dan 1 als voldoende beschouwd. 

De commissie Don geeft aan dat de signaleringsgrenzen voor de current ratio 0,5 

respectievelijk 1,5 moeten zijn. 

5. Financiën
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Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief resultaat. 

Voor de onderwijssector is een rentabiliteit van 0% gemiddeld over de jaren verdedig-

baar, omdat het onderwijs geen winstoogmerk kent. De rentabiliteit bij Talent zal de 

komende jaren richting de 0% uitkomen. Dit als gevolg van het beleid om de uitgaven 

in lijn te laten komen met de inkomsten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als eigen vermogen minus vaste  

activa afgezet tegen de rijksbijdragen en geeft een indicatie van het vermogen dat een  

organisatie heeft om risico’s op te kunnen vangen (geen norm bekend).

Kapitalisatiefactor
De kapitalisatiefactor signaleert of een organisatie wellicht een deel van het kapitaal 

niet of inefficiënt benut voor de vervulling van hun taken. De commissie Don adviseert 

de kapitalisatiefactor (gedefinieerd als balanstotaal gedeeld door de totale baten) 

als kengetal te hanteren. Voor de kapitalisatiefactor adviseert de commissie voor 

PO een bovengrens te hanteren van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine 

instellingen. Talent wordt gezien als een grote instelling. De laatste jaren zien we de 

kapitalisatiefactor dalen en daardoor meer in lijn komen met de huidige bovengrens 

van 35%.
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Samenvattende toelichting op het resultaat 
Het resultaat over 2014 bedraagt € 111.954 negatief. Zoals in onderstaand overzicht  

is te lezen was er binnen de begroting rekening gehouden met een overschrijding van 

€ 179.929. 

 Realisatie 2014 Begroting 2014 Verschil 2014

 EUR EUR EUR

Baten       

Rijksbijdragen 12.631.808 12.306.407 325.401

Overige overheidsbijdragen 263.646 212.050 51.596

Overige baten 197.759 77.000 120.759

Totaal baten 13.093.213 12.595.457 497.756

    

Lasten     

Personeelslasten 11.259.499 10.882.876 -376.623

Afschrijvingen 303.096 295.742 -7.354

Huisvestingslasten 741.991 765.100 23.109

Overige lasten 919.739 859.668 -60.071

Totaal lasten 13.224.325 12.803.386 -420.939

    

Saldo baten en lasten -131.112 -207.929 76.817

Financiële baten en lasten 19.158 28.000 -8.842

     

Resultaat -111.954 -179.929 67.975

Ter verduidelijking van bovenstaande cijfers vermelden we hieronder de belangrijkste 

ontwikkelingen die geleid hebben tot het resultaat:

•	 Rijksbijdragen OCW: de rijksbijdragen zijn 325k hoger dan begroot. Het verschil be-

staat uit 123k groeibekostiging, 60k extra inkomsten lgf en SWV ondersteuning en 

SWV IB vergoeding, 26k compensatie fusie en 28k vreemdelingensubsidie. Deze 

extra inkomsten zijn niet in de begroting opgenomen en zijn ingezet op formatie 

personeel.

 Daarnaast zijn geoormerkte subsidies geboekt (90k), dit betreft Slimfit-inkomsten 

die niet zijn begroot. Deze worden als inkomsten geboekt zodra er uitgaven worden 

gedaan waardoor het effect op het resultaat nihil is.

•	 Overige overheidsbijdragen: de realisatie is 52k hoger dan gebudgetteerd. Dit ver-

schil zit voornamelijk in de ontvangst met betrekking tot de investeringssubsidies 

1e inrichting inzake Socrates (17k) en gemeentelijke subsidie voor schakelen (32k). 

Ook deze inkomsten zijn ingezet op formatie personeel.

•	 Overige baten: de overige baten zijn 120k hoger door een teruggave van WGA 

premies (50k) als gevolg van succesvol regres inzake te veel betaalde loonheffing 

en premies over de jaren 2012 en 2013. Van het ABP pensioenfonds is 23k ontvangen 

inzake restitutie 2012 en er is een nabetaling VF over voorgaande jaren ontvangen 

(10k). Verder zijn de inkomsten uit detachering hoger (13k). Daarnaast hebben  

diverse scholen niet-begrote inkomsten ontvangen uit sponsoring en andere 

activiteiten.

•	 Personeelslasten: de personeelslasten zijn 376k hoger dan begroot. Verreweg het 

belangrijkste verschil zijn de salarislasten (361k) als gevolg van de extra inzet van 

personeel (zie inkomsten). De overige personeelslasten zijn 11 k hoger, dit bedrag 

bestaat uit een overschrijding van de post begeleiding personeel (27k) maar daar 

tegenover staat een begroot bedrag (25k) voor interim management dat niet als 

zodanig is ingezet. De wervingskosten personeel laten een overschrijding van 9k 

zien.
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•	 Afschrijvingen: de afschrijvingen zijn 7k hoger. Er is in 2014 minder geïnvesteerd 

dan begroot. Doordat enkele van de buitengebruik gestelde activa een geringe 

boekwaarde (20k) hebben, komen de afschrijvingslasten toch iets hoger uit. Het be-

treft niet geheel afgeschreven methodes en bordstellingen die niet meer in gebruik 

zijn in verband met de transitie naar digitaal onderwijs. 

•	 De huisvestingslasten: de huisvestingslasten zijn 23k lager dan begroot. De belang-

rijkste oorzaak is de post energie, enerzijds is er een teruggave van het Nuon (37k), 

dit betreft de afrekening van alle schoolgebouwen. Maar er is ook een verrekening 

van de kosten van energie van het bestuursbureau over de afgelopen jaren van 20k. 

Hierover gaan we in gesprek met de gemeente Hoorn.

•	 Overige lasten: de overige lasten zijn 60k hoger. Een groot deel hiervan betreft 

deskundige adviezen welke gedekt zijn door de Slimfit-subsidies (zie inkomsten). 

Verder zijn de juridische kosten hoger als gevolg van langer lopende juridische  

trajecten. Ook zijn er meer uitgaven gedaan betreffende netwerkbeheer en licenties & 

programmatuur, maar daar staan minder uitgaven inzake OLP tegenover.

•	 Financiële baten en lasten: de rentebaten zijn 9k lager dan begroot als gevolg van 

de huidige lage rentestand.

Verantwoording prestatiebox
Sinds 2012 wordt naast het reguliere lumpsum budget ook een bedrag via de zoge-

noemde prestatiebox ontvangen. Dit zijn geen geoormerkte middelen. Wel dienen 

deze gelden op hoofdlijnen te worden verantwoord in het jaarverslag. 

De prestatiebox bestaat uit drie budgetten: voor opbrengstgericht werken, voor profes-

sionalisering en voor cultuureducatie. De middelen voor cultuureducatie en opbrengst-

gericht werken worden op de scholen ingezet voor zowel personele als materiele doel-

einden. In het kader van cultuureducatie zijn onder andere diverse projecten gestart en 

musea bezocht. In het kader van opbrengstgericht werken is voor de bevordering van 

taal, lezen en rekenen geïnvesteerd in materiaal en personeel. 

Om te komen tot een professionele organisatie zijn in 2014 de mogelijkheden onder-

zocht voor het gebruik van een HRM-systeem. Hierdoor wordt het mogelijk om gebruik 

te maken van een geautomatiseerde gesprekkencyclus en een digitaal bekwaam-

heidsdossier. De verwachting is dat we hier in augustus 2015 mee gaan starten. Het 

bedrag voor professionalisering is bovenschools ingezet. Binnen Talent wordt Werken 

met Kwaliteitskaarten gebruikt als kwaliteitssysteem. Een deel van het bovenschoolse  

budget is ingezet voor een aantal studiedagen voor het werken met dit model.

Treasuryverslag
Talent is volledig bevoegd een eigen financieel beleid te voeren, uiteraard met inacht-

neming van de door het rijk opgelegde financiële richtlijnen. Na de verzelfstandiging 

stelde Talent daarom begin 2008 een Treasurystatuut op dat het Treasurybeleid van 

de stichting beschrijft. Dit Treasurybeleid moet voldoen aan de Regeling beleggen 

en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. In januari 2011 is de deze 

regeling herzien. Deze herziening is ook voor 2014 van toepassing. Het deel van de 

liquide middelen dat niet voor de reguliere bedrijfsvoering is bestemd, is uitgezet op 

spaarrekeningen. Er is bewust voor gekozen geen middelen om te zetten in gegaran-

deerde effecten. In verband met risicospreiding staan de liquide middelen evenredig 

gespreid bij twee verschillende banken. In verband met de lage rentestand op deze 

spaartegoeden houden we regelmatig de vinger aan de pols om onze liquide middelen 

zo goed mogelijk te beheren.
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Meerjarenbegroting 2015-2017
Deze notitie geeft in grote lijnen een toelichting op de meerjarenbegroting 2015-2017 

alsmede op de balansprognose en de daarbij behorende ratio’s voor dezelfde periode. 

Inleiding 

In 2014 zien we een aantal ontwikkelingen die van groot belang zijn voor de jaarreke-

ning 2014 en de meerjarenbegroting.

Vlak voor de zomervakantie is een onderhandelaarsakkoord met betrekking tot de 

nieuwe cao bereikt. Er is een aantal belangrijke wijzigingen overeengekomen met 

betrekking tot onder andere professionalisering, werkdruk en duurzame inzetbaarheid. 

De uitwerking van dit akkoord en de definitieve cao-teksten zijn eind 2014 afgerond. 

De afgesproken salarisverhoging van 1,2% per 1 september 2014 is in de maand  

oktober met terugwerkende kracht verwerkt. 

Vanaf 2015 komt de eerste tranche beschikbaar van het geld dat voortvloeit uit het 

sectorakkoord PO: de overheveling van niet-bestede huisvestingsmiddelen uit het  

Gemeentefonds (motie Haersma-Buma) en het zogenoemde Herfstakkoord. Het 

grootste deel van dit geld moet worden ingezet voor de realisatie van de afspraken uit 

het sectorakkoord. De extra middelen in de lumpsum worden verwerkt door het ver-

hogen van de GPL (gemiddelde personeelslast) en het ophogen van het P&A budget. 

Het is op het moment van het opstellen van de begroting nog niet duidelijk hoe deze 

verdeling precies zal zijn, wel hebben we een indicatie van de bedragen per leer-

ling die worden toegevoegd aan de bekostiging. Voor het schooljaar 2014-2015 is dat  

€ 81 per leerling (209k) en dit loopt op naar € 207 voor het schooljaar 2017-2018 (541k).

In de meerjarenbegroting zijn deze bedragen opgenomen. Een belangrijk aandachts-

punt voor de komende periode is om keuzes te maken ten aanzien van de inzet van 

deze middelen. Hier zal beleid voor moeten worden gemaakt met als uitgangspunt de 

cao-afspraken.

Een aantal nieuwe cao-afspraken laat zich lastig vertalen in aanwijzingen hoe daar in 

financieel-administratieve zin mee om te gaan. De werkgroep Onderwijs van de Raad 

voor de Jaarverslaggeving zal daarover in overleg treden. De uitkomsten daarvan 

worden begin 2015 verwacht.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de overheveling van het buitenonderhoud 

van de gemeenten naar de onderwijsbesturen. Er is per m2 genormeerd bruto 

vloeroppervlak een bedrag van € 13 extra beschikbaar voor onderhoud in het 

kader van deze overheveling (voor Talent ongeveer 130k per jaar). Omdat we vorig 

jaar hebben gekozen voor het hanteren van de componentenmethode zijn in deze 

begroting ook investeringen in gebouwen opgenomen naast reguliere uitgaven voor 

onderhoud in de exploitatie. Er is een keuze gemaakt om projectmatig te gaan werken 

en jaarlijks een of twee gebouwen aan te pakken. Ook hebben we investeringen voor 

bijvoorbeeld LED-verlichting opgenomen.

Ook op dit vlak is nog veel onduidelijk over hoe zaken financieel-administratief moeten 

worden verwerkt. De ervaring zal dit uitwijzen.

Vanaf 1 augustus 2014 maakt Talent deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband 

De Westfriese Knoop. Vanaf diezelfde datum is de financiering voor rugzakleerlingen 

vanuit het Rijk gestopt en ontvangen we middelen van het SWV voor zorgarrangementen. 

Voor het schooljaar 2014-2015 is hiervoor een overgangsregeling opgesteld door het 

SWV, voor Talent een bedrag van ongeveer 140k. Omdat bij het opstellen van de 

begroting nog niet duidelijk was om hoeveel middelen dit de komende jaren gaat,  
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hebben we op grond van de beschikbare informatie een aanname gedaan. Per leerling 

is voor zorgarrangementen een bedrag van € 75 opgenomen zowel bij de inkomsten 

(onder Rijksbijdragen) als bij de uitgaven (onder externe inhuur zorgleerlingen).

Het aantal leerlingen in BRON per 1 oktober 2014 is 2581, een stijging van 48 ten  

opzichte van het jaar ervoor. In 2013 zaten we nog op een kritisch aantal om 9 brin-

nummers in stand te houden, daar zitten we nu ruim boven. 

Een belangrijk punt van aandacht is de stichting van een Islamitische school. Eind 

2014 is bekend geworden dat de aanvraag hiervoor door het ministerie is gehono-

reerd. Ook is bij de gemeente Hoorn een verzoek voor huisvesting ingediend. Voor 

de meerjarenbegroting hebben we een prognose opgesteld op grond van de laatste 

informatie van I&O betreffende de demografische ontwikkelingen in de diverse wijken 

en de uitstroomgegevens van de komende jaren. We hebben hierbij geen rekening ge-

houden met een eventuele uitstroom van leerlingen naar de nieuw te stichten school.

In de eerste maanden van 2014 is door Deloitte in opdracht van het ministerie  

van OCW een controle van de gewichtenregeling uitgevoerd bij een aantal van onze 

scholen. Deze controle heeft een aantal correcties tot gevolg gehad. Dit betekent dat 

de rijksbijdragen voor dit onderdeel behoorlijk dalen. Eerder was reeds geconstateerd 

dat de inkomsten voor De Jules Verne met ongeveer 65k naar beneden zijn bijgesteld. 

Naar verwachting komt daar nog eens 30k bij voor correcties bij Wereldwijzer en  

De Zonnewijzer.

De fusie tussen Het Ooievaarsnest en Socrates heeft ondanks de compensatierege-

ling voor de personele bekostiging een negatief effect op de inkomsten van ongeveer 

45k. Onlangs werd bekend dat de compensatieregeling bij fusies is verlengd naar zes 

jaar; dit negatief effect is dus ook voor de jaren 2015-2017 opgenomen. Daarna wordt 

het effect ongeveer -72k.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2015-2017 is met bovengenoemde ont-

wikkelingen rekening gehouden. Daarnaast is een aantal uitgangspunten gehanteerd 

die hieronder kort worden geschetst.

Algemeen

In de bijlage is voor 2014 de prognose opgenomen die in november 2014 is opgesteld. 

In het bestuursformatieplan worden de posten personele bekostiging en personele 

lasten inhoudelijk uitgebreid toegelicht. Hieronder beperken we ons alleen tot 

aanvullende financiële informatie met betrekking tot deze onderdelen. De personele 

lasten bedragen het grootste deel van de totale lasten van Talent (in 2013 87% ten 

opzichte van de totale baten). Ondanks de maatregelen die we al hebben genomen, 

zien we nog nauwelijks een daling van dit percentage. Dit komt met name door de 

grote stijging van de sociale lasten in de periode van 2010 tot 2014 (van 31,8% naar 

39,1%). De brutolonen zijn weliswaar lager maar de forse stijgingen van de sociale 

lasten maken dat de totale loonkosten naar verhouding minder zijn gedaald de 

afgelopen jaren. Wel is duidelijk dat deze stijging zich nu niet lijkt door te zetten. Voor 

de jaren 2015-2017 hebben we hetzelfde percentage als in 2014 aangehouden.
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Baten

Rijksbijdragen

Behalve de reguliere lumpsum bekostiging (PI, P&A, MI) die is gebaseerd op de meest 

recente leerlingenprognose zijn de volgende zaken hierin verwerkt:

• Structurele extra middelen vanuit de diverse akkoorden (zie boven) per leerling:

 2014-2015 €   81 

 2015-2016 € 140

 2016-2017 € 169

 2017-2018 € 207

• Extra middelen SWV voor zorgarrangementen.

• Middelen prestatiebox en rijkssubsidie opvang vreemdelingen.

• Groeiformatie opgenomen (75k in 2015, daarna 30k).

• MI bekostiging stijgt door groei leerlingen en bekostiging buitenonderhoud.

Overige overheidsbijdragen

Deze post bestaat uit de gemeentelijke subsidies voor beweegmanagement, schakelen 

en ID-banen. 

In 2015 is een eenmalig bedrag van 75k opgenomen, dit betreft de inkomsten als gevolg 

van de liquidatie van het vorige samenwerkingsverband.

De terugloop in de inkomsten wordt verder verklaard doordat de loonkostensubsidie 

ID-banen per 1 januari 2016 stopt.

Overige baten

Deze post betreft de inkomsten van medegebruik en de inkomsten uit hoofde van de 

detachering beleidsmedewerker kwaliteit (tot 1 augustus 2015).

Lasten

Personele lasten

Loonkosten/formatie

In de loonkosten zijn de huidige personeelsleden opgenomen, de bekende uitstroom 

alsmede de verwachte ontwikkelingen in de sociale lasten. Per augustus 2015 zijn 

de loonkosten opgenomen op basis van het voor 2015-2016 beschikbare budget. Bij 

een aantal scholen zal fte in de vervangingspool gaan (zie ook bestuursformatieplan).

We zien dat de post externe inhuur lager wordt. Toch zullen we nog af en toe gebruik 

moeten maken van een payroll constructie om ook de komende jaren verplichtingen 

aan nieuwe personeelsleden te voorkomen. De hoge post in 2014 wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de groei van Socrates.

De kosten van de medewerker huisvesting die vanaf eind 2014 door ons is ingehuurd, 

zijn opgenomen bij deze post.

Overige personeelslasten

Onder deze post zijn de kosten opgenomen van scholing, begeleiding van personeel, 

kosten arbocontract en overige personeelskosten, alsmede de kosten van externe 

inhuur. Sinds 2013 is er een extra bekostiging voor de professionalisering van school-

leiders (ongeveer 36k per jaar). Deze bekostiging wordt ingezet op individuele en  

algemene leiderschapsontwikkeling. 

Daarnaast zijn hier ook de kosten opgenomen voor de zorgarrangementen (€ 75 

per leerling). Zoals eerder aangegeven is deze bekostiging nog onzeker en zullen de  

uitgaven mogelijk op een andere wijze worden gedaan (bijvoorbeeld door eigen  

mensen). Als blijkt dat de inkomsten afwijken, zullen we ook de uitgaven voor de  

zorg navenant bijstellen.
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Investeringen/afschrijvingen
Onderstaande investeringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting (in euro x1000):

 2015 2016 2017  

  

•	 Leermethodes 105   65   35

•	 Meubilair/inventaris 78   32   20 

•	 ICT  270  183  175

•	 Investeringen onderhoud 175  175  175

Totaal 628  455  405

De investeringen in leermethodes betreffen gedeeltelijke vervanging van afgeschreven 

materialen. 

We zien een belangrijke verschuiving van investeringen in de reguliere methodes naar 

het werken “in the cloud”. Scholen gaan over naar digitaal werken, schaffen licenties 

aan voor nieuwe methodes en daardoor zien we bij ICT een belangrijke ontwikkeling naar 

het gebruik van mobile devices in de groep. In 2014 is bij een aantal scholen begonnen 

met het werken met chromebooks. Dit blijkt een succes en is een grote vlucht aan het 

nemen. Ook zijn investeringen opgenomen voor de aanleg van draadloos internet bij de 

resterende locaties.

Het onderdeel Investeringen onderhoud is het gevolg van de schattingswijziging naar 

de componentenmethode. Dit zijn posten die zijn opgenomen op basis van de keuzes 

die zijn gemaakt naar aanleiding van de actualisering van het meerjarenonderhoud 

van de schoolgebouwen. Bij die keuzes is zoveel mogelijk rekening gehouden met het 

toekomstplan en de ontwikkelingen van de school en de staat van het gebouw. Het 

idee is om meer projectmatig te werken en ieder jaar een of twee gebouwen aan te 

pakken. Het is van belang te melden dat er nog heel veel onduidelijk is ten aanzien 

van de huisvesting en wat bijvoorbeeld de gemeente kan bijdragen aan renovatie. Pas 

de komende jaren, als er een uitvoeringsplan is vastgesteld samen met de gemeente 

Hoorn, kan goed onderbouwd beleid worden gemaakt op dit punt.

De begrote afschrijvingen zijn gebaseerd op de huidige activa en de bovengenoemde 

investeringen.

Huisvestingslasten
Voor de locaties Socrates, Bres, Jules Verne en Montessori, locatie Messchaert-

straat staan we ieder jaar de bekostig ing voor het aantal groepen af aan de gemeente 

Hoorn. Met ingang van 2015 zijn deze bedragen hoger omdat ook de vergoeding voor 

buitenonderhoud moet worden afgedragen.

Het streven blijft om de kosten van energie terug te dringen. Begin 2015 worden de 

rest van Het Fluitschip en ook Wereldwijzer van LED-verlichting voorzien. We zullen 

de effecten van deze maatregelen nauwkeurig blijven volgen. Gebouwen die project-

matig worden aangepakt en waar de verlichting aan vervanging toe is, worden ook 

van LED-verlichting voorzien. Het is duidelijk dat deze investeringen zich in vier tot vijf 

jaar terugverdienen.

Behalve investeringen zijn ook in de exploitatie jaarlijks extra middelen (90k) opge-

nomen in het kader van de projectmatige aanpak van de gebouwen. 
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Overige instellingslasten
Onder deze post zijn voor de komende jaren aanzienlijke bedragen opgenomen voor 

verandertrajecten op de scholen en ondersteuning bij de invoering van nieuwe 

systemen zoals een HRM-systeem. Voor 2015 gaat het om 130k, de jaren erna om 105k.

In de begroting zijn de kosten van het AK jaarlijks iets naar beneden bijgesteld. Dit 

is mogelijk door de intensieve samenwerking die we in de afgelopen jaren hebben 

opgebouwd. De hoge kwaliteit van de administratieve processen maakt dat er naar 

verhouding weinig achteraf hoeft te worden bijgesteld. Ook zijn we zelf meer hands-

on in het begrotingsproces. 

Daarnaast is er aandacht voor de kosten van leermiddelen. Het toenemend gebruik 

van digitale leermethoden brengt een licentiestructuur met zich mee waarbij een 

groter deel van de kosten structureel van aard wordt (zie ook investeringen).

Financiële baten
De begrote inkomsten laten een dalende lijn zien analoog aan de daling van de 

liquiditeitspositie. De renteopbrengsten in 2014 zijn opnieuw lager dan begroot.

Zoals eerder gemeld hanteert Talent een defensief beleid inzake beleggen en 

belenen. In deze meerjarenbegroting zijn we dan ook uitgegaan van een relatief laag 

rendement op het vermogen.
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D.1 Meerjarenbegroting 2015-2017    

De begrotingscijfers zijn als volgt vastgesteld door het bestuur:   

  Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017    

EUR EUR EUR EUR

 Baten       

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 12.691.306  12.700.841  12.719.575

3.2 Overige overheidsbijdragen 311.711  163.570  162.307 

3.5 Overige baten 60.486  50.000  50.000  

 Totaal baten  13.063.503  12.914.411  12.931.882    

 Lasten         

4.1 Personele lasten 11.187.583  10.960.726  10.785.362 

4.2 Afschrijvingen 314.253  337.740  365.325

4.3 Huisvestingslasten 852.686  848.170  854.061

4.4 Overige instellingslasten 956.680  916.430  911.430

 Totaal lasten  13.311.202  13.063.066  12.916.178

 Saldo baten en lasten  -247.699  -148.655  15.704

 Financiële baten en lasten          
  

5.1 Financiële baten 20.000  17.500  15.000 

5.2 Financiële lasten     

 Saldo fin. baten en lasten  20.000  17.500  15.000

 

 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  -227.699  -131.155  30.704  
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Continuïteitsparagraaf

A Gegevensset
A1. Personele bezetting en leerlingaantallen

Kerngetal Stand 31/12 2013 2014 2015 2016 2017  

  

Personele bezetting in fte:     

Management/Directie 12,90  12,60   11,55  11,55  11,55

Onderwijzend Personeel 131,20   131,60   123,70  123,70  123,70

Overige medewerkers 17,60   17,20   18,30  18,30  18,30

Leerlingaantallen 2534 2581 2590 2617 2617

Op basis van de geprognosticeerde leerlingenaantallen en het feit dat er vanuit 

het ministerie extra middelen worden toegekend, ziet het er naar uit dat de meeste 

scholen op een punt zijn gekomen waarop er sprake is van stabilisatie dan wel een 

lichte groei. Door de komst van de islamitische school zal naar alle waarschijnlijkheid 

het leerlingenaantal en de inkomsten de komende jaren gaan dalen. Ook de 

instandhouding van onze brinnummers kan hierdoor in gevaar komen.

Op basis van de huidige gegevens met betrekking tot natuurlijke uitstroom, 

inkomsten en de leerlingprognose is de verwachting dat wij de komende drie 

jaar de werkgelegenheid voor de personeelsleden met een vaste aanstelling 

kunnen garanderen. Twee factoren spelen hierbij een belangrijke rol, namelijk de 

leerlingprognose en de bekostiging door het Rijk. Zodra de realisatie van het aantal 

leerlingen negatief afwijkt van de prognoses, kan het zijn dat deze garantie onder druk 

komt te staan. Helaas blijken factoren zoals premies sociale lasten en regelgeving 

van het ministerie moeilijk voorspelbaar. We zullen de ontwikkelingen frequent blijven 

volgen. 

A2. Meerjarenbegroting
In de continuïteitsparagraaf is een meerjarenbegroting opgenomen op het hoogste 

aggregatieniveau. Deze begroting is gebaseerd op de standaardindeling van de Regeling 

verslaggeving onderwijs en omvat de cijfers van 2014 en de begroting van 2015-2017.
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Balans

Activa 2014 2015 2016 2017 

Vaste Activa  

Materiële VA 

Gebouwen en terreinen

Inventaris en apparatuur 1.571.002  1.910.662  2.028.470 2.082.883

Vlottende Activa 

Voorraden 

Vorderingen

Debiteuren 72.582  50.000  50.000 50.000

OCW  705.021  634.565  635.042  635.979

Overige overheden  60.731  50.000  50.000 50.000

Overige vorderingen

Overlopende activa 91.189  130.000  130.000 130.000

Af: Voorz. wegens oninbaarheid - - - -

 929.523 864.565 865.042 865.979

Liquide middelen 2.426.211  1.761.271  1.401.831 1.266.634

Totaal Activa 4.926.736 4.536.498 4.295.343 4.215.496

Passiva 2014 2015 2016 2017 

Eigen vermogen  

Algemene reserve 2.171.462 2.025.563 1.974.008 2.074.715

Bestemmingsreserve algemeen 270.382 245.382 220.382  200.382

BR 1e waardering 251.017 209.217 169.617  134.617

BR huisvesting 97.112 82.112 67.112 52.112

BR transitie/kwaliteit 473.000 473.000 473.000 473.000

 3.262.973 3.035.274 2.904.119 2.934.823

Voorzieningen 

Personeelsvoorzieningen 126.474 114.615 104.615 94.615

Overige voorzieningen 184.609  84.609 34.609 -15.942

 311.083 199.224 139.224 78.673

Kortlopende schulden 

Kredietinstellingen

Vooruit gefactureerde en -ontvangen termijnen OHW

Crediteuren 187.239 100.000 100.000 100.000

OCW 21.591 2.000 2.000 2.000

Belastingen en premies sociale verz. 424.747 400.000 400.000 400.000

Schulden terzake van pensioenen 145.637 150.000 150.000 150.000

Overige kortlopende schulden 61.491 50.000 50.000 50.000

Overlopende passiva 511.975 600.000 550.000 500.000

 1.352.680 1.302.000 1.252.000 1.202.000

Totaal Passiva 4.926.736 4.536.498 4.295.343 4.215.496

Resultaat voor verdeling -111.954 -227.699 -131.155 30.704

Algemene reserve -20.554 -145.899 -51.555 100.704

BR algemeen (scholen) -30.000 -25.000 -25.000 -20.000

BR 1e waardering -46.400 -41.800 -39.600 -35.000

BR huisvesting -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

BR transitie/kwaliteit
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B.1 Rapportage risicobeheersingssysteem
Om risico’s te monitoren zijn de volgende zaken reeds in gang gezet en/of gecontinueerd:

•	 Invoering van personeelsmanagement (in kaart brengen van de kwaliteit van 

onderwijsteams) en strategisch personeelsbeleid (handboek gesprekkencyclus, 

kaders werkgelegenheid en mobiliteitsbeleid).

•	 Periodiek analyseren van leerlingenprognoses om daarmee vinger aan de pols te 

houden qua leerlingenverloop. Open contact met nieuw schoolbestuur.

•	 Tijdig inspelen op veranderingen in inkomsten en uitgaven via tussentijdse 

rapportages, de meerjarenbegrotingen en het bestuursformatieplan.

•	 Het hanteren van een P&C cyclus voor opbrengsten en onderwijskwaliteit middels 

het LVS (leerlingvolgsysteem) en het WMK model (kwaliteitssysteem).

•	 Regelmatig overleg met gemeente en KO organisaties over de ontwikkelingen.

•	 In samenwerking met gemeente en PO-besturen een toekomstplan onderwijshuis-

vesting ontwikkeld. Een plan van aanpak voor de 1e fase wordt begin 2015 opge-

steld. Bouwkundige aangesteld met ruime expertise op dit gebied. 

•	 Voortzetting van de samenwerking met Tredin. 

•	 Talent ontwikkelt in 2015 autorisatiebeleid.

Talent realiseert zich het grote belang van goed risicomanagement en streeft er 

naar op alle belangrijke gebieden inzicht te hebben en te houden in de risico’s en de  

beheersing daarvan. Talent streeft er naar als organisatie in control te raken. Dit  

betekent een continu proces, gericht op het ontdekken en beheersen van risico’s.  

In 2014 starten we met het instrument Risico’s in beeld dat beschikbaar wordt gesteld 

en wordt onderhouden door de PO-raad. Dit instrument stelt ons in staat systematisch 

te reflecteren op risico’s en beheersmaatregelen. Verder is eind 2014 een fraude-

risicoanalyse opgesteld om beter inzicht te krijgen in de risico’s op dit gebied en de 

beheersing daarvan.

B.2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden

Risico’s
Talent heeft op gestructureerde wijze de risico’s voor de organisatie opnieuw ge-

evalueerd. Hieruit komt naar voren dat met name de volgende factoren grote impact  

kunnen hebben op de continuïteit:

•	 Kwaliteit van personeel (regulier en vervanging).

•	 Kwaliteit van leiderschap van de organisatie (op schoolniveau en bovenschools).

•	 Onderwijskwaliteit onder druk door formatiebeperking en (vermeende) werkdruk. 

•	 Ongelijkmatige leeftijdsopbouw en kwaliteitenmix van personeel.

•	 Gebrek aan mobiliteit en flexibele inzet.

•	 Stichting islamitische school, onzekerheid over leerlingprognoses.

•	 Onzekerheid over bekostiging.

•	 Geen duidelijke vertaling van sturingsinformatie naar KPI’s en prestatieafspraken.

•	 Kinderopvangorganisaties in zwaar weer.

•	 Doordecentralisatie middelen buitenonderhoud per 1-1-2015.

•	 Ziekteverzuim, specifieke risico’s: bonus/malus VF en WGA premie. 

•	 Privacy onder druk door verdergaande digitalisering.

B.3 Rapportage van het toezichthoudend orgaan

Verslag 2014, Raad van Toezicht 
In 2014 is, conform de onderwijswetgeving, de overgang van het ‘oude’ bestuursmodel 

naar een Raad van Toezicht succesvol afgerond. Besloten is dat Talent toetrad tot 

de Vereniging van Toezichthouders in OnderwijsInstellingen (VTOI). Daarmee volgen 

en beïnvloeden we de beleidslijnen van deze organisatie. De Raad van Toezicht 

vergadert zes maal per jaar. Elke vergadering wordt door het College van Bestuur 

een toelichting gegeven op de financiën. Daardoor wordt het gehele jaar toezicht 
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gehouden op dit beleidsterrein, worden afwijkingen vroegtijdig besproken zodat waar 

nodig kan worden bijgestuurd.

Twee keer per jaar presenteert het College van Bestuur een managementletter waar-

bij over alle beleidsterreinen verantwoording wordt afgelegd. De Raad van Toezicht 

houdt op deze wijze toezicht op de gehele organisatie en bespreekt met het College 

van Bestuur de eventuele aandachtspunten om bij te sturen.

Eenmaal per jaar worden door het College van Bestuur de onderwijsresultaten  

gepresenteerd en wordt hierover verantwoording afgelegd. De Raad van Toezicht 

houdt op die manier toezicht op de basiskwaliteit van de scholen. Daarnaast wordt 

door een wisselende delegatie van de Raad van Toezicht elk jaar een groot aantal 

schoolbezoeken afgelegd.

Wat betreft het algemene beleid heeft de Raad van Toezicht zich in 2014 gebogen 

over de betekenis die vanuit het onderwijs kan worden gegeven aan het rapport 

van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR) “Naar een lerende  

eco nomie”. De discussie over deze betekenis wordt door de Raad van Toezicht nauw-

lettend gevolgd en waar mogelijk ook aan de praktijk getoetst.

Balans 2014-2017
De balansprognose is gebaseerd op voorlopige cijfers per ultimo 2014, aangevuld met 

gegevens uit de meerjarenbegroting. 

We zien de boekwaarde van de activa in de komende jaren stijgen. Er wordt meer 

geïnvesteerd in ICT en er zijn meer investeringen als gevolg van de componenten-

methode. 

Eind 2013 is een bestemmingsreserve transitie/kwaliteit gevormd van 473k, in de  

balansprognose zijn geen onttrekkingen gedaan aan deze reserve. In 2015 moeten 

keuzes worden gemaakt over hoe we met deze reserve om zullen gaan.

De personeelsvoorzieningen (in feite voorziening jubileumuitkeringen) lopen de  

komende jaren terug doordat relatief veel personeelsleden een jubileumuitkering  

krijgen. Er vinden dus hogere onttrekkingen plaats dan de rechten die moeten worden 

opgebouwd.

Zoals eerder aangegeven is nog niet duidelijk hoe we financieel-administratief met 

sommige aspecten van de nieuwe cao om moeten gaan. In de loop van 2015 zal  

duidelijk worden of er bijvoorbeeld nieuwe voorzieningen moeten worden gevormd 

(bijvoorbeeld voor duurzame inzetbaarheid).

In de kortlopende schulden zijn de rechten met betrekking tot de vakantietoeslag 

opgenomen. Deze zullen de komende jaren dalen in verband met de afname van de 

loonkosten.

A.3 Kengetallen 2014-2017
In de financiële paragraaf staan, zoals dat door het ministerie is voorgeschreven, 

de financiële kengetallen opgenomen. Op basis van de meerjarenbegroting 2015-

2017 staan hieronder de kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en kapitalisatiefactor in  

grafiekvorm weergegeven. 
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De solvabiliteit (eigen vermogen in relatie tot totaal vermogen) stijgt licht de komende 

jaren doordat het eigen vermogen minder snel daalt dan het balanstotaal. De solvabi-

liteitsratio blijft ruim boven de signaleringswaarde.

De kapitalisatiefactor (balanstotaal in relatie tot baten) daalt de komende jaren naar 

ongeveer 32%. Dit betekent dat we groeien naar een situatie iets onder de bovengrens 

van 35%. Deze factor wordt opgedeeld in drie onderliggende factoren, de transactie-

functie voor het financieren van kortlopende schulden, de financieringsfunctie voor 

het financieren van de activa en de bufferfunctie voor het afdekken van mogelijke risi-

co’s. De genoemde signaleringswaarden zijn van een aantal jaren geleden en gezien 

alle ontwikkelingen verwachten we een herziening van deze waarden. In de situatie 

waarin veel nieuwe investeringen worden gedaan, is de vraag of de huidige systema-

tiek van de financieringsfunctie nog logisch is. Het lijkt aanvaardbaar om deze wat 

naar beneden bij te stellen. In dat geval zal er meer ruimte zijn voor de bufferfunctie. 

De transactiefunctie (kortlopende schulden in relatie tot totale baten) daalt de ko-

mende jaren licht en beweegt iets boven de huidige signaleringswaarde (8,8%).

De financieringsfunctie (MVA in relatie tot totale baten) stijgt de komende jaren door-

dat we meer investeren, maar blijft onder de bovengrens van 21,2%.

De bufferfunctie daalt naar 4% (signaleringswaarde van de Inspectie 5%). Deze func-

tie is bedoeld voor de afdekking van de risico’s. 
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De jaarrekening is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Talent te Hoorn bestaan uit het geven van onderwijs op  

9 openbare basisscholen in de gemeente Hoorn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening over 2014 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaarver-

slaggeving onderwijs en overeenkomstig de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen 

zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Tevens is de richtlijn 

660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In deze richtlijn zijn voor de sector 

presentatie-, waarderings- en verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 

basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens 

het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  

Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het 

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 

bekend zijn geworden.

Rapporteringsvaluta
De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in duizenden euro’s. Als gevolg van 

afrondingen zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen  

tasten de betrouwbaarheid van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor 

het verkrijgen van het vereiste inzicht.

Waardering van de activa en de passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd 

met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waarde-

verminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings-

prijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikname. 

De materiële vaste activa betreffen de activa voor leermiddelen, meubilair en ICT- 

apparatuur op de scholen. Daarnaast zijn activa opgenomen die aanwezig zijn op het 

bestuurskantoor. Als ondergrens voor de te activeren zaken wordt € 500 gehanteerd.

De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:

•	 Gebouwen  15, 25 en 40 jaar

•	 Meubilair  20 jaar (bureaustoelen 10 jaar)

•	 Leermiddelen  9 jaar

•	 ICT-pc´s  5 jaar

•	 ICT-servers  5 jaar

•	 ICT-netwerken  10 jaar

Afschrijving vindt plaats vanaf de eerste maand volgend op de ingebruikname van 

het activum.

De jaarrekening
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Financiële vaste activa
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale 

waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa
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 zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de 

vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe 

beschikking staan van de stichting worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Voorzieningen
Pensioenen
Stichting Talent heeft voor haar werknemers een toegezegd pensioenregeling. Hier-

voor in aanmerking komende werknemers hebben op pensioengerechtigde leeftijd 

recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde verdiende loon berekend 

over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij ABP.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn  

ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Talent betaalt hiervoor premies 

waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkings-

graad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door 

haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Per 31 december 2014 was de dekkingsgraad 104,7% (bron: www.abp.nl). Deze dek-

kingsgraad is een momentopname. Talent heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het 

effect van hogere toekomstige premies. Talent heeft daarom alleen de verschuldigde 

premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

 

Voorziening groot onderhoud
De voorziening onderhoud zal de komende jaren worden afgebouwd. Tot 2016 

komen de onderhoudskosten voor het schilderwerk ten laste van de voorziening. Na 

2016 loopt het huidige schildercontract af en wordt de voorziening opgeheven. Het 

schilder werk komt daarna ten laste van de exploitatie. Jaarlijks komen 1 à 2 scholen 

in aanmerking voor het schilderwerk en een ideaalcomplex is ontstaan. 

Uitgestelde beloningen 
Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening 
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opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea 

van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde van de 

toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijfkans, gemiddelde 

salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen worden ten 

laste van deze voorziening gebracht. 

Kortlopende schulden 
Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste 

één jaar. Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde.

Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende 

perioden worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder 

de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden 

gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig 

over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat 

van baten en lasten gebracht.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Bij de bepaling van het exploitatieresultaat gelden de volgende beginselen: lasten  

(en baten) zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdragen en de niet-geoormerkte OCW-subsidies  

(vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar 

waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van 

baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies 

waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de 

staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsi-

dieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn 

verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten 

gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de 

gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede 

middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedings-

termijn is verlopen op balansdatum.

Overige exploitatiesubsidies
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten  

gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen.

Buitengewone baten en lasten
Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien 

uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten 
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in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden 

zullen voorkomen.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. 

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen gemiddelde koersen. 

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 

getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgeno-

men onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde  

dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder 

de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft 

plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschap-

pijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financi-

ele leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de  

leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte 

dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aan-

gemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit 

operationele activiteiten.

Financiële instrumenten
Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende fi-

nanciële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s 

en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn op-

genomen.

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslij-

nen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij 

het niet nakomen door een tegenpartij van aan de stichting verschuldigde betalingen 

blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van 

de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de 

financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke 

financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de kre-

dietrisico’s en marktrisico’s.
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B.1.1 Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)   
  

  2014  2013

  EUR  EUR

 Activa

 Vaste activa       

1.2 Materiële vaste activa 1.550.714  1.513.545   

1.3 Financiële vaste activa 20.288   

   1.571.002  1.513.545 

 Vlottende activa      

1.5 Vorderingen 929.523  846.853  

1.7 Liquide middelen 2.426.211  2.800.857   

   3.355.734  3.647.710

 Totaal activa  4.926.736  5.161.255 

 

 

 Passiva

        

2.1 Eigen vermogen  3.262.973  3.374.928 

2.3 Voorzieningen  311.083  457.655 

2.4 Kortlopende schulden  1.352.680  1.328.672 

 

 

 Totaal passiva  4.926.736  5.161.255 
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Toelichting op de balans*
Voor cijfermatige toelichting zie pagina 51t/m 54.

Activa
1.2 Materiële vaste activa
De investeringen vermeld onder Inventaris en apparatuur zijn in totaal € 271.665. De 

investeringen in ICT bedragen € 157.393. De overige investeringen zijn gedaan in 

schoolmeubilair € 26.227 en leermiddelen € 88.045. 

De investeringen in gebouwen zijn € 68.600.

1.3 Financiële activa
De financiële activa bedragen € 20.288 en betreft een renteloze lening die is verstrekt 

aan het nieuwe samenwerkingsverband, de Westfriese Knoop dat per 1 augustus 

2014 is gestart.

1.5 Vorderingen
De kortlopende vorderingen OCW € 705.021 betreffen de nog te ontvangen rijksver-

goedingen in het kader van de bekostiging die aan 2014 is toe te rekenen. 

De post van € 60.371 betreft declaraties aan de gemeente Hoorn voor subsidies loon-

kosten in het kader van beweegmanagement, schakelklassen en ex-ID banen. In 2015 

is het overgrote deel van deze declaraties ontvangen.

1.7 Liquide middelen
De post liquide middelen betreft naast de betaalrekening en spaarrekeningen van de 

stichting ook de bankrekening die verbonden is aan de diverse scholen. In 2014 is 

deze € 2.426.211

Passiva
Toelichting reserves
Algemene reserve

De algemene reserve vormt de weerstandsreserve van de Stichting Talent. In deze 

reserve wordt gedoteerd of onttrokken afhankelijk van de jaarlijkse resultaat-

bestemming.

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves, inclusief dotaties of onttrekkingen, zijn in deze jaarrekening 

separaat genoemd. 

Bestemmingsreserve algemeen
Deze reserve bestaat uit door de scholen opgebouwde gelden vanuit het eigen  

exploitatiebudget. Deze reserve is bedoeld om de scholen financiële ruimte te bieden 

om specifiek school gebonden beleid uit te kunnen voeren naast de reguliere begroting.

Bestemmingsreserve huisvesting
Deze reserve is bedoeld om - buiten de reguliere begroting om - kwaliteitsimpulsen 

te kunnen geven aan huisvesting en onderhoud van de schoolgebouwen en -pleinen. 

1e waardering MVA
Onttrekkingen ten laste van deze reserve kunnen uitsluitend plaatsvinden vanuit de 

jaarlijkse afschrijving van de geïnventariseerde materiële vaste activa. Jaarlijks ver-

mindert deze reserve met het bedrag aan afschrijvingskosten van de betrokken ‘oude’ 

activa.

Bij handhaving van de gekozen afschrijvingstermijnen zal deze reserve in het boek-

jaar 2024 worden beëindigd.
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Bestemmingsreserve transitie/kwaliteit
Deze reserve is conform bestuursbesluit gevormd naar aanleiding van de incidentele 

bekostiging van € 183,90 per leerling per ultimo 2013. In de loop van 2015 zal concreet 

beleid worden gemaakt voor de inzet van deze reserve.

2.1 Eigen vermogen
De onttrekking aan de reserve algemeen ad € 19.814 betreft het saldo van de exploita-

tie 2014 uit hoofde van de schoolgebonden budgetten.

De onttrekking aan de reserve 1e waardering MVA betreft de afschrijvingslast op de 

‘oude’ activa. Deze bedraagt in 2014 € 44.656.

2.3. Voorzieningen
De voorziening ‘jubileumgratificatie’ betreft de jubilea van het huidige personeel in de 

komende jaren indien zij in dienst blijven. De onttrekking aan de voorziening betreft de 

in 2014 uitbetaalde jubilea. 

De onttrekking aan de voorziening ‘onderhoud’ betreft met name schilderwerk aan de 

gebouwen in het kader van groot planmatig onderhoud. 

2.4 Kortlopende schulden

2.4.7 betreft de af te dragen loonbelasting en premies over december. 

2.4.8 betreft nog af te dragen pensioenpremies. 
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B.1.2 Staat van baten en lasten 2014    

 

  Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013    

  EUR EUR EUR

 Baten       

3.1 Rijksbijdragen 12.631.808  12.306.407  12.988.597   

3.2 Overige overheidsbijdragen 263.646  212.050  280.905  

3.5 Overige baten 197.759  77.000  136.215   

 Totaal baten  13.093.213  12.595.457  13.405.717

 

 Lasten         

4.1 Personeelslasten 11.259.499  10.882.876  11.141.046   

4.2 Afschrijvingen 303.096  295.742  286.035   

4.3 Huisvestingslasten 741.991  765.100  907.655   

4.4 Overige lasten 919.739  859.668  905.518   

 Totaal lasten  13.224.325  12.803.386  13.240.254

          

 Saldo baten en lasten  -131.112  -207.929  165.463

          

 Financiële baten en lasten         

5 Financiële baten en lasten  19.158  28.000  26.774

 Resultaat (-/- is negatief)  -111.954  -179.929  192.237
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Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening (B8)
Voor cijfermatige toelichting zie pagina 56 t/m 58.

Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening (B8)

Op hoofdlijnen is in de financiële paragraaf een analyse gemaakt betreffende de 

exploitatierekening in relatie tot de begroting. Hieronder volgen nog enkele aanvul-

lingen op detailniveau. 

Baten
Geen aanvullingen.

Lasten
4.1 Personeelslasten
4.1.1 en 4.1.2 

Zoals eerder gemeld hebben we ook in 2014 gebruik gemaakt van de inzet van tijdelijk 

personeel via externe inhuur om structurele verplichtingen te voorkomen. Dit is de 

reden van de overschrijding onder de post 4.1.2 waar de kosten voor externe inhuur 

worden verantwoord. 

Het gemiddeld aantal fte’s in 2013 bedroeg 161,7 en in 2014 161,4.

Onder ‘dotaties personele voorzieningen’ is de toevoegingen aan de voorziening   

‘jubileumuitkering’ verantwoord. De lasten zijn begroot onder ‘lonen en salarissen’. 

4.1.3

Deze post betreft de uitkeringen die worden ontvangen van het Vervangingsfonds 

voor de inzet van personeel bij ziekte e.d. De loonkosten zijn verantwoord onder 4.1.1

Zowel de loonkosten als de hier tegenoverstaande uitkeringen zijn niet in de begroting 

opgenomen.

4.2 Afschrijvingen
Geen aanvullende opmerkingen.

4.3 Huisvestingslasten
Geen aanvullende opmerkingen.

4.4 Overige lasten
Onder 4.4.1 zijn onder meer de honoraria van accountant Deloitte Accountants B.V.  

en de kosten van het administratiekantoor verantwoord. De kosten van Deloitte  

Accountants B.V. voor de controlewerkzaamheden die betrekking hebben op het 

boekjaar 2014 zijn € 22.990.

Dit betreft uitsluitend werkzaamheden in het kader van de controle op de jaarrekening 

van 2014.

Accountantskosten 2014 2013  

 

Onderzoek van de jaarrekening 22.990 20.570

Andere controle-opdrachten 0 0

Fiscale adviezen  0  0

Andere niet-controlediensten 0  0

Totaal 22.990  20.570

5.1 Rentebaten
Geen aanvullende opmerkingen.
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B.1.3 Kasstroomoverzicht
  

  2014  2013

  EUR  EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat   -131.112  165.463

Aanpassingen voor:        

- afschrijvingen 303.096  286.035   

- mutaties voorzieningen -146.572  34.007   

   156.524  320.042

Veranderingen in vlottende middelen        

- vorderingen -102.958  80.865   

- schulden  24.008  -221.831 

   -78.950  -140.966

Ontvangen interest 20.840  28.613 

Betaalde interest -1.682  -1.839   

   19.158  26.774

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  -34.380  371.313

Kasstroom uit investeringsactiviteiten        

Investeringen materiële vaste activa -340.265  -210.010   

Desinvesteringen materiële vaste activa   -  

Investeringen financiële vaste activa   -  

Desinvesteringen financiële vaste activa   -  

Aflossing langlopende schulden   -

Mutatie leningen   - 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -340.265  -210.010

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 

Nieuwe opgenomen leningen -  -

Aflossing langlopende schulden -  -   

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   -  -

Overige balansmutaties  -  -

Mutatie liquide middelen  -374.645  161.303
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B.1.4 Toelichting op de balans
  

Activa 

      

1.2 Materiële vaste activa Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvest.- Desinvest. Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde

   afschrijvingen 1-1-14  cum AW cum Afschr.   afschrijvingen 31-12-14

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1 Gebouwen - - - 68.600 -  221 68.600 221 68.379

1.2.2 Inventaris en apparatuur 3.664.117 2.150.572 1.513.545 271.665 371.975 351.874 282.774 3.563.807 2.081.472 1.482.335

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen - - - - - - - - -

 Totaal materiële vaste activa 3.664.117 2.150.572 1.513.545 340.265 371.975 351.874 282.995 3.632.407 2.081.693 1.550.714

Verzekerde waarde schoolgebouwen:         

2014  25.225.063 

2013  25.344.619

2012  28.169.065

2011  28.169.065          

 

  2014  2013

  EUR  EUR

1.3 Financiële vaste activa 

1.3.7  Overige vorderingen 20.288  0

 

 Totaal financiële vaste activa    20.288   0    



Jaarstukken 2014 Talent

52

  2014  2013  

  EUR  EUR  

1.5  Vorderingen         

1.5.1 Debiteuren  72.582  50.121 

1.5.2 OCW  705.021  565.558 

1.5.6 Overige overheden  60.731  105.788

 Personeel -  -

 Overige -  -  

1.5.7 Overige vorderingen  -  - 

 Vooruitbetaalde posten 25.489  22.306   

 Verstrekte voorschotten -  -  

 Nog te ontvangen rente 15.652  22.390   

 Vervangingsfonds 50.048  79.027   

 Overige -  1.663  

1.5.8 Overlopende activa  91.189  125.386 

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid  -  -

 Totaal vorderingen  929.523  846.853 

1.7 Liquide middelen 

1.7.1 Kasmiddelen -  - 

1.7.2 Tegoeden op bank en giro 2.426.211  2.800.857  

1.7.3 Deposito’s -  - 

1.7.4 Overige -  - 

 Totaal liquide middelen 2.426.211  2.800.857  

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.  
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Passiva 

 

2.1 Eigen vermogen Stand per 1 januari 2014 Resultaat Overige mutaties Stand per 31 december 2014   

  EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve  2.191.276 -19.814 -  2.171.462   

          

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)         

 Bestemmingsreserve algemeen 306.370  -35.988 - 270.382   

 Bestemmingsreserve 1e waardering 295.670  -44.653 - 251.017   

 Bestemmingsreserve huisvesting 108.612  -11.500 - 97.112 

 Bestemmingsreserve personeel -  - - - 

 Bestemmingsreserve transitie/kwaliteit 473.000  - - 473.000

   1.183.652    1.091.511

 Totaal eigen vermogen  3.374.928 -111.955 -  3.262.973

2.2 Voorzieningen Stand per Dotatie Ontrekkingen Vrijval Rente Stand per Kortlopend Langlopend

  1-1-14    mutaties 31-12-14 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen           

 Jubileumgratificaties 132.842 5.000 11.368 - - 126.474 24.111 102.363

  132.842 5.000 11.368 - - 126.474 24.111 102.363

2.2.3 Overige voorzieningen           

 Onderhoud 324.813 - 140.204 - - 184.609 139.750 44.859

 Overige - - - - - - - -

  324.813 - 140.204 - - 184.609 139.750 44.859

 Totaal voorzieningen 457.655 5.000 151.572 - - 311.083 163.861 147.222
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2.4 Kortlopende schulden 2014 2013  

  EUR EUR  

2.4.3 Crediteuren  187.239  95.921

2.4.4 OCW kortlopende schulden  21.591  500

 Loonheffing 425.143  402.728     

 Premies sociale verzekeringen -396  443  

 BTW -  -

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen  424.747  403.171

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen  145.637  161.777

 Overige overheden -  -

 Netto lonen 5.512  1.185

 Overige 55.979  35.772

2.4.9 Overige kortlopende schulden  61.491  36.957

 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt -  105.144

 Vooruitontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt -  24.038

 Vooruitontvangen subsidies overige 8.286  444

 Vooruitontvangen investeringssubsidies 113.552  110.388  

 Vooruitontvangen termijnen -  -  

 Vakantiegeld 373.015  368.947 

 Accountants- en administratiekosten 15.025  15.025    

 Vooruitontvangen bedragen 4.866  3.366    

 WAO-gelden -  4.005    

 Overige -2.769  -1.011    

2.4.10 Overlopende passiva  511.975  630.346 

Totaal kortlopende schulden  1.352.680  1.328.672
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen  
Huur kantoorruimte      

Uit hoofde van het huurcontract voor kantoorruimte is een meerjarige overeenkomst 

afgesloten. De huurovereenkomst loopt van  01-09-2009 t/m 31-08-2014, met de optie per 

jaar te verlengen. De huurverplichting kantoorruimte voor 2015 bedraagt € 38.797.  

   

Kopieercontracten       

Uit hoofde van leasecontracten voor kopieerapparatuur zijn meerjarige overeenkom-

sten afgesloten met een einddatum van 30 september 2017. De leaseverplichting voor 

2015 bedraagt € 22.652. 

  

Contracten buitenschilderwerk      

Uit hoofde van de contracten voor buitenschilderwerk is een overeenkomst afgesloten. 

De verplichting voor het buitenschilderwerk voor 2015 bedraagt € 28.990.

Overzicht verbonden partijen
Talent heeft geen verbonden partijen.     
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B.1.6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten  
 

Baten  Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013    

  EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen       

3.1.1 Rijksbijdrage OCW  12.152.253  12.052.769  12.658.299

 Geoormerkte OCW-subsidies 88.553  -  80.756  

 Niet-geoormerkte OCW-subsidies 252.883  253.638  246.651  

 Toerekening investeringssubisdies OCW -  -  -  

 Overige 28.178  -  2.891  

3.1.2 Overige subsidies OCW  369.614  253.638  330.298

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV  109.941  -  -

Totaal rijksbijdragen  12.631.808  12.306.407  12.988.597 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies         

 Bruidschat -  -  20.280  

 OBD -  -  -  

 Loonsubsidie -  -  -  

 Overige 263.646  212.050  252.292  

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen  263.646  212.050  272.572

 Vervangingsfonds -  -  -  

 Weer Samen Naar School -  -  8.333  

 Inkomsten REC -  -  -

 Overige -  -  -  

3.2.2 Overige overheidsbijdragen  -  -  8.333

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies  263.646  212.050  280.905

3.5 Overige baten       

3.5.1 Verhuur  42.125  49.000  51.543

3.5.2 Detachering personeel  41.095  28.000  14.714

3.5.3 Schenking  493  -  454

3.5.4 Sponsoring  500  -  -

3.5.5 Ouderbijdragen  -  -  -

3.5.6 Overige  113.546  -  69.504

Totaal overige baten  197.759  77.000  136.215
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 Lasten Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013    

  EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten       

 Brutolonen en salarissen 7.931.735  7.279.792  8.181.500  

 Sociale lasten 1.970.870  1.844.286  1.772.145

 Pensioenpremies 1.161.697  1.119.748  1.229.947

4.1.1 Lonen en salarissen  11.064.302  10.243.826  11.183.592

 

 Dotaties personele voorzieningen 5.000  -  20.000  

 Personeel niet in loondienst -  -  -  

 Overige 649.887  639.050  619.949  

4.1.2 Overige personele lasten  654.887  639.050  639.949

4.1.3 Af: Uitkeringen  459.690  -  682.495

Totaal personeelslasten  11.259.499  10.882.876  11.141.046

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa        

 Gebouwen  221  8.261  -

 Inventaris en apparatuur  302.875  287.481  286.035

 Andere vaste bedrijfsmiddelen  -  -  -

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa  303.096  295.742  286.035
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  Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013    

  EUR EUR EUR

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur  38.458  38.500  37.506

4.3.2 Verzekeringen  -  -  -

4.3.3 Onderhoud  63.831  73.500  58.983

4.3.4 Energie en water  160.772  194.500  189.456

4.3.5 Schoonmaakkosten  206.994  208.950  205.803

4.3.6 Heffingen  14.447  27.750  14.596

4.3.7 Overige  257.489  221.900  246.311

4.3.8 Dotatie voorziening onderhoud  -  -  155.000

Totaal huisvestingslasten  741.991  765.100  907655

4.4 Overige lasten       

4.4.1 Administratie- / beheerslasten  330.312  285.800  319.478

4.4.2 Inventaris / apparatuur / leermiddelen  504.492  481.779  495.035

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen  -  -  -

4.4.4 Overige lasten  84.935  92.089  91.005

Totaal overige lasten  919.739  859.668  905.518

5 Financiële baten en lasten        

5.1 Rentebaten  20.840  30.000  28.613

5.2 Resultaat deelnemingen  -  -  -

5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa  -  -  -

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa  -  -  -

5.5 Rentelasten  1.682  2000  1.839

Totaal financiële baten en lasten  19.158  28.000  26.774
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Model G geldend vanaf het verslagjaar 2011

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule    

Omschrijving Kenmerk Toewijzing Bedrag van Ontvangen t/m De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking

   Datum toewijzing  verslagjaar geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond 

    EUR EUR   

    0 0   

Totaal    0 0 

        

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslag jaar

Omschrijving Kenmerk Toewijzing Bedrag van Ontvangen t/m Totale kosten Te verrekenen

   Datum toewijzing verslagjaar  ultimo verslagjaar

    EUR EUR EUR EUR

InnovatieImpuls Onderwijs 2011 DL/FCA/197112 2014 5.000 241.280 219.689 21.591

         

Totaal    5.000 241.280 219.689 21.591

G2-B Doorlopend per ultimo verslag jaar

Omschrijving Kenmerk Toewijzing Bedrag van Saldo Ontvangen t/m Lasten Totale kosten Saldo nog te besteden

   Datum toewijzing 1-1-13 verslagjaar verslagjaar 31-12-13 ultimo verslagjaar

    EUR EUR EUR EUR EUR

         

Totaal    0 0 0 0 0 0  
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Toelichting vordering OCW  

Personeel PO 2014/2015 PO/FENV/

   592938     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2014 2014 31-12-14 totaal 

Personele instandhouding 2014/2015  EUR EUR EUR EUR 

16GN Windvaan 2014/2015 618026 1.381.758 477.480 591.530 114.051 

16HV Jules Verne 2014/2015 618038 786.564 271.805 335.793 63.988 

16KL De Zonnewijzer 2014/2015 617933 1.049.452 362.648 449.152 86.504 

16WW KlimOp 2014/2015 617898 290.798 100.488 129.110 28.622 

16YA Het Ooievaarsnest 2014/2015 617927 1.202.348 415.483 515.665 100.182 

16YT De Bussel 2014/2015 617910 526.885 182.070 226.262 44.192 

16ZH De Wereldwijzer 2014/2015 617925 544.606 188.194 232.882 44.688 

16ZY Montessori 2014/2015 617928 1.151.220 397.815 493.262 95.447 

23PY De Klipper 2014/2015 619159 1.532.147 529.448 656.837 127.389 

    8.465.779 2.925.431 3.630.493 705.063 705.063

Personeel PO 2014/2015 PO/FENV/

   592938     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2014 2014 31-12-14 totaal  

P&A Beleid 2014/2015  EUR EUR EUR EUR 

16GN Windvaan 2014/2015 622768 160.488 66.865 66.870 5 

16HV Jules Verne 2014/2015 622636 92.794 38.661 38.664 3 

16KL De Zonnewijzer 2014/2015 622687 117.561 48.980 48.984 4 

16WW KlimOp 2014/2015 622602 43.488 18.119 18.120 1 

16YA Het Ooievaarsnest 2014/2015 622624 144.263 60.105 60.110 5 

16YT De Bussel 2014/2015 623584 70.347 29.309 29.311 2

16ZH De Wereldwijzer 2014/2015 623570 68.663 28.607 28.610 2 

16ZY Montessori 2014/2015 623263 132.576 55.236 55.240 4 

23PY De Klipper 2014/2015 625273 180.619 75.252 75.258 6 

    1.010.799 421.132 421.166 34 34
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Toelichting vordering OCW  

Personeel PO 2014/2015  WJZ/343240 

   (2780)        

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2013 2013 31-12-14 totaal   

Prestatiebox 2014/2015  EUR EUR EUR EUR EUR

16GN Windvaan 2014/2015 633996 34.601 14.548 14.417 -131 

16HV Jules Verne 2014/2015 633867 15.818 6.650 6.591 -59 

16KL De Zonnewijzer 2014/2015 633908 25.877 10.880 10.782 -98 

16WW KlimOp 2014/2015 633850 7.644 3.213 3.185 -28 

16YA Het Ooievaarsnest 2014/2015 633755 33.501 14.085 13.959 -127 

16YT De Bussel 2014/2015 633750 15.268 6.419 6.362 -57

16ZH De Wereldwijzer 2014/2015 633870 12.124 5.097 5.052 -45 

16ZY Montessori 2014/2015 633805 30.436 12.797 12.682 -115 

23PY De Klipper 2014/2015 635118 41.910 17.621 17.462 -159 

    217.178 91.310 90.491 -819 -819

Personeel PO 2014/2015 PO/FENV/ 

   592938     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2013 2013 31-12-14 totaal   

Impulsgebieden 2014/2015  EUR EUR EUR EUR EUR

16GN Windvaan 2014/2015 626919 126.900 51.713 53.344 1.631 

16HV Jules Verne 2014/2015 627102 133.668 54.471 56.189 1.718 

16KL De Zonnewijzer 2014/2015 627121 133.668 54.471 56.189 1.718   

    394.236 160.656 165.721 5.066 5.066
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Toelichting vordering OCW  

Personeel PO 2014/2015 PO/FENV/

   706497     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2014 2014 31-12-14 totaal  

Samenvoeging 2014/2015  EUR EUR EUR EUR 

16YA Het Ooievaarsnest 2014/2015 641502 22.078 9.198 9.199 1 

    22.078 9.198 9.199 1 1

Personeel PO 2014/2015 PO/FENV/

   706497     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2014 2014 31-12-14 totaal  

Bijzondere bekostiging 2014/2015  EUR EUR EUR EUR 

asielzoekers en opvang vreemdelingen

16HV Jules Verne 2014/2015 655066 38.625 26.701 18.183 -8.518 

16HV Jules Verne 2014/2015 655911 12.221 3.666 7.861 4.195 

    50.846 30.367 26.044 -4.322 -4.322

                 Totaal vordering Ministerie OCW    705.021
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WNT Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen

4.1 Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking  

Functie  Voorzitter Naam Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastb Voorz. Uitk. Beëindiging 
  (J/N)  dienstverb. dienstverb. dienstverb.   vaste en beloning dvb
      in FTE  var. onk betaalbaar

Algemeen directeur N G.J.P.J. Nelson 01-03-2008  0,94 76.598  12.476    

Adjunct algemeen directeur N C.M.H. Stadhouders 01-01-2008  1 67.473  10.643

Vermelding alle interimbestuurders

-  - - - - - - - - -

Vermelding alle toezichthouders

  N G. Mos 01-08-2007   1.500

  J L.S.M. Jorritsma 09-10-2007   5.995

  N M.J. Rövekamp 01-01-2013   1.500

  N N. Fijma 01-01-2014   1.500

  N W.H. Karsemeijer 01-03-2009   1.500

4.2 Gegevens bij overschrijding 

toepasselijke norm

-  - - - - - - - - -
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Overige gegevens

Bestemming van het resultaat   

  Resultaat  

  EUR  

        

2.1.1 Algemene reserve      -19.814

        

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

 Bestemmingsreserve algemeen     -35.988  

 Bestemmingsreserve 1e waardering     -44.653  

 Bestemmingsreserve huisvesting     -11.500  

 Bestemmingsreserve personeel     -

 Bestemmingsreserve transitie/kwaliteit     -   

       -92.141

               

Totaal resultaat      -111.955
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Formatie per school (in fte)

School 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Windvaan 24,6 24,0 24,0 24,0 24,9

Jules Verne 20,4 19,6 18,3 16,8 16,4

De Zonnewijzer 21,5 21,7 19,0 19,0 18,3

KlimOp 8,3 7,2 6,3 5,6 6,7

Het Ooievaarsnest 15,2 13,7 12,7 11,7 11,9

De Bussel  12,0 11,0 10,2 10,0 9,6

De Wereldwijzer 12,3 12,1 11,2 10,5 9,5

Montessori 21,5 20,0 19,6 18,5 19,6

De Klipper 37,0 34,5 30,7 28,3 24,5

Socrates  6,9 8,6 8,8 9,5 13,2

totaal  179,7 172,4 160,8 153,9 154,4

Bestuursbureau/    

bovenschools  7,1 6,9 6,1 6,9 7,1

Verdeling man / vrouw per school   

 Man % Vrouw % Totaal  

Windvaan 7 21% 26 79% 33

Jules Verne 4 19% 17 81% 21

De Zonnewijzer 3 14% 19 86% 22

KlimOp 1 11% 8 89% 9

Het Ooievaarsnest 4 20% 16 80% 20

De Bussel 3 31% 11 69% 14

De Wereldwijzer 1 7% 14 93% 15

Montessori 1 3% 28 97% 29

De Klipper 4 10% 35 90% 39

Socrates 3 19% 13 81% 16

Bestuursbureau Talent 2 29% 5 71% 7

Bovenschools 1 50% 1 50% 2 

Totaal 34 15% 193 85% 227
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Ziekteverzuimpercentage per school   

School 2008-2009  2009-2010 2010-2011 2012* 2013* 2014*

Windvaan 2,60 5,18 6,40 11,90 7,80 2,70

Jules Verne 6,52 3,50 5,48 5,10 2,90 3,20

De Zonnewijzer 9,89 4,85 5,07 5,70 7,70 9,90

KlimOp 5,63 7,89 12,92 16,50 21,50 7,30

Het Ooievaarsnest 9,45 7,03 3,96 12,10 4,80 6,80

De Bussel 3,21 8,03 11,67 12,50 2,80 6,00

De Wereldwijzer 15,48 8,16 10,12 10,90 6,00 6,20 

Montessori 11,61 16,73 5,28 7,60 10,30 14,00

De Klipper 11,16 9,77 8,12 7,60 6,10 4,70

Socrates  1,06 0,46 7,41 7,60 11,70 2,80

Bestuursbureau  0,36 0,43 1,50 0,50 0,70

Bovenschools 0,41 13,62 37,01 29,20 1,40 0,40

     

totaal  8,44 7,97 7,63 8,80 7,10 6,10

landelijk gemiddeld  6,10 6,04 6,08 6,46 6,44 6,60

* Vanaf 2012 halen we de gegevens vanuit ons nieuwe ziekteverzuimsysteem Trackverzuim.  

  Deze gegevens zijn op basis van het kalenderjaar.   

Ziekmeldingsfrequentie per school     

School 2008-2009  2009-2010 2010-2011 2012* 2013* 2014*

Windvaan 1,06 0,59 0,85 0,70 1,00 0,80

Jules Verne 1,23 0,81 1,15 1,40 1,30 1,60

De Zonnewijzer 1,17 0,74 0,93 1,20 1,10 0,90

KlimOp 0,95 1,11 0,65 0,60 0,70 0,90

Het Ooievaarsnest 1,54 0,73 1,21 1,00 1,20 1,60

De Bussel 0,88 0,37 0,58 0,60 0,50 0,50

De Wereldwijzer 1,10 1,10 0,95 0,80 0,50 0,60

Montessori 1,20 1,10 0,91 0,50 0,80 0,90

De Klipper 1,61 1,29 0,99 0,80 1,00 1,30

Socrates  0,94 0,42 1,06 0,80 0,70 0,90

Bestuursbureau  0,17 0,50 0,50 0,70 0,30

Bovenschools 0,16 0,25 1,00 0,50 1,00 0,50  

 

totaal  1,23 0,89 0,91 0,80 1,00 1,00

landelijk gemiddeld  1,09 1,08 1,08 1,00 1,05 1,20
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Leeftijdsopbouw per school      

School 15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar Totaal 

Windvaan 0 9 9 5 10 33

Jules Verne 0 3 5 6 7 21

De Zonnewijzer 0 5 2 6 9 22

KlimOp 1 2 4 2 0 9

Het Ooievaarsnest 3 3 3 4 7 20

De Bussel 1 3 2 2 6 14

De Wereldwijzer 1 3 2 4 5 15

Montessori 0 5 9 7 8 29

De Klipper 0 6 10 9 14 39

Socrates 0 8 3 2 3 16

Bestuursbureau Talent 0 0 1 5 1 7

Bovenschools  0 1 1 0 2

Totaal 6 47 51 53 70 227 
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Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding     

 Directie Locatiemanagement

 Man Vrouw Man Vrouw

Windvaan 0 1 0 1 

Jules Verne 0 1 0 0 

De Zonnewijzer 1 0 0 0

KlimOp 1 0 0 0

Het Ooievaarsnest / Socrates 1 0 0 1

De Bussel 0 1 0 0

De Wereldwijzer 0 1 0 0

Montessori 0 1 0 0

De Klipper 1 0 0 1

Totaal 4 5 0 3 
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Overzicht leerlingaantallen periode 01-10-2005 t/m 01-10-2014     

School 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Windvaan 401 404 380 372 377 370 389 400 414 412

  De Troubadour 106 105 93 85 87 74 90 88 93 83

  De Tweemaster 139 142 140 151 164 170 174 183 184 185

  Het Fluitschip 156 157 147 136 126 126 125 129 137 144

Jules Verne 189 179 177 184 184 187 183 177 176 194

De Zonnewijzer 281 296 303 299 318 307 298 314 303 299

KlimOp 122 126 110 117 104 105 87 79 72 89

Het Ooievaarsnest 282 308 297 305 275 266 246 223 224 217

De Bussel 201 202 207 204 213 203 189 174 169 151

De Wereldwijzer 141 138 135 137 140 146 147 147 129 138

Montessori 338 343 352 362 365 359 353 363 361 371

  Binnenstad 216 221 243 256 258 263 262 277 282 283

  Kersenboogerd  122 122 109 106 107 96 91 86 79 88

De Klipper 654 659 675 647 661 634 585 546 508 488

  De Bres 282 276 304 303 310 306 278 303 322 339

  Hanebalk  172 185 167 161 175 132 78 55 

  Dubloen  200 198 204 183 176 196 229 188 186 149

Socrates     41 95 114 139 151 177 222

Totaal 2609 2655 2636 2668 2732 2691 2616 2574 2533 2581
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Bijlage Adviezen groep 8 2014  
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De Zonnewijzer
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De Bussel

Montessori Kersenboogerd

TOM School Wereldwijzer

Montessori Binnenstad
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De Klipper (locatie Dubloen) De Klipper (locatie De Bres)
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N.B.
• De vergelijkingsgroep bij een school bestaat uit scholen met een vergelijkbaar onderwijstype en vergelijkbare leerlingpopulatie.
• De categorie onbekend bevat o.a. leerlingen betreffen die naar een ander type VO zijn uitgestroomd (bijvoorbeeld speciaal onderwijs of kopklas).
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Organogram 2014 Stichting Talent

Voorzitter RvT
Dhr. L.S.M. Jorritsma

RvT-lid
Dhr. G. Mos

De Klipper
Dhr. H.J. van Rooijen

RvT-lid
Dhr. N. Fijma

Directeur bestuurder
Dhr. G.J.P.J. Nelson

Bestuursbureau

Locatie De Troubadour

Locatie Gording

Locatie Dubloen

De Windvaan
Mw. G.E.M. van den Hout

 Montessori
 Mw. J. van Emst

Het Ooievaarsnest 
Dhr. E.P.F. Hoogland

Locatie De Bres

Locatie Het Fluitschip

Locatie Gravenstraat

Locatie De Tweemaster

Locatie 
J. Messchaertstraat

Adjunct directeur
Mw. C.M.H. Stadhouders 

KlimOp
Dhr. R. Levy

De Zonnewijzer
Dhr. M. Rijs

De Jules Verneschool
Mw. C. Merison

Wereldwijzer
Mw. M. de Jong

De Bussel
Mw. F.D.M. Schruer

 Socrates
Dhr. R. Levy

RvT-lid
Mw. M.J. Rövekamp

RvT-lid
Dhr. W.H. Karsemeijer 
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Overzicht geledingen 2014 t.b.v. het Jaarverslag Talent 2014

Bestuur / Raad van Toezicht
De heer L.S.M. Jorritsma voorzitter  

De heer G. Mos RvT-lid  

De heer W.H. Karsemeijer RvT-lid 

Mevrouw M.J. Rövekamp RvT-lid 

De heer N. Fijma RvT-lid

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
De heer N.J. Schilder voorzitter / lid kerngroep personeelsgeleding OBS De Windvaan

Mevrouw L. Dekker  personeelsgeleding OBS De Windvaan

Mevrouw E. Bentvelzen / mevrouw M.J.A. Pruis  personeelsgeleding OBS Het Ooievaarsnest

Mevrouw K. Polderman lid kerngroep personeelsgeleding OBS De Zonnewijzer

De heer M.J. Soeters  personeelsgeleding OBS KlimOp

Mevrouw I. Klaij, de heer N. Hoogeveen, mevrouw J. Buijs  personeelsgeleding OBS De Bussel

Mevrouw N.A.R. Ottens  personeelsgeleding Openbare Montessorischool

Mevrouw P. van Lunteren  personeelsgeleding OBS De Klipper

Mevrouw M.J. Stroet- de Jonge, mevrouw W.R. van der Gragt  personeelsgeleding OBS Socrates

Mevrouw P.M.M. Hollander  personeelsgeleding OBS Wereldwijzer

Mevrouw J.G.M. van den Hof Vervangend voorzitter personeelsgeleding OBS Jules Verne

Mevrouw Th. Heijdenrijk lid kerngroep oudergeleding OBS De Windvaan

De heer D. Fris  oudergeleding OBS Het Ooievaarsnest

De heer J.E. Bruin lid kerngroep oudergeleding OBS De Zonnewijzer

De heer G. Hekman  oudergeleding OBS Klimop

Mevrouw A. Ustasia  oudergeleding OBS De Bussel

Mevrouw I. Wagendrever  oudergeleding Openbare Montessorischool

De heer J. Spelbrink, de heer D. Fischer  oudergeleding OBS De Klipper

Mevrouw A. Kok  oudergeleding OBS Socrates

De heer C. Bakker  oudergeleding OBS Wereldwijzer
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