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In de loop van 2015 is de nieuwe koers voor Stichting Talent uitgezet.

In het jaarverslag van 2014 schreven we dat we in 2015 de ruimte zouden nemen om 

ons af te vragen wat de leerlingen nodig hebben en moeten leren om in de toekomst 

optimaal te kunnen functioneren. Dit heeft geresulteerd in een nieuw koersdocument, 

“Werken aan morgen”, het meerjarenplan van Stichting Talent voor 2015-2019. 

Kinderen voorbereiden op de beroepen van de toekomst, dat is de taak waarvoor 

Talent zich gesteld ziet. De uitdaging hierbij is dat nog niemand kan vertellen hoe 

deze beroepen eruit zullen zien. We blijven ons richten op een goede basiskwaliteit 

waarbij rekenen, taal en lezen de basis is. Daarnaast zullen we ons de komende jaren 

richten op het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden die kinderen nu al en in de 

toekomst steeds meer nodig hebben.

De nieuwe koers en het maken van de bijbehorende keuzes maken het noodzakelijk 

dat we ons afvragen wat dit betekent voor alle lagen en facetten in de organisatie.  

De basis op orde en financieel in lijn blijft de eerste prioriteit. We onderzoeken ook 

wat we kunnen verbeteren in de bedrijfsvoering en huisvesting.

Leiderschap op alle lagen en de verdere ontwikkeling naar een professionele en  

lerende organisatie is eind 2015 in een vervolgtraject opgepakt. 

Met één gezamenlijk doel: de beste kwaliteit onderwijs voor onze leerlingen. 

Daar doen we het immers voor.

GeertJan Nelson

Directeur-Bestuurder

Voorwoord

Een nieuwe koers!
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Bestuursnummer 41772 

Naam instelling Stichting Talent 

Adres

Postadres Nieuwstraat 23A

Postcode / Plaats 1621 EA Hoorn

Telefoon  0229 282 046

E-mail  v.reinders@talenthoorn.nl

Website  www.talenthoorn.nl

Contactpersoon de heer. V. Reinders

Brin  Naam   Sector

16GN  De Windvaan  PO

16HV  Jules Verne  PO

16KL  De Zonnewijzer  PO

16WW  KlimOp   PO

16YA  Het Ooievaarsnest  PO

16YA  Socrates   PO

16YT  De Bussel  PO

16ZH  Wereldwijzer  PO

16ZY  Montessori  PO

23PY  De Klipper  PO

Gegevens over de rechtspersoon
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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. 

Gezien de grootte van Stichting Talent is er door de Raad van Toezicht gekozen voor een 

eenhoofdig College van Bestuur. De directeur bestuurder vormt dit eenhoofdig bestuur.

De directeur bestuurder wordt ondersteund door de beleidsmedewerkers en de busi-

ness controller. De business controller is verantwoordelijk voor de (financiële) bedrijfs-

voering. 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen die zich allemaal nauw betrokken voelen 

bij het openbaar onderwijs. Voor twee van de Raad van Toezichtleden, waaronder de 

voorzitter, liep de zittingstermijn eind 2015 af. Inmiddels zijn door middel van een open-

bare procedure twee nieuwe leden aangetrokken. 

De nieuwe koers
In juli 2015 is het meerjarenbeleid 2015-2019 vastgesteld. Dit meerjarenbeleid is vast-

gelegd in een koersdocument met de titel “Werken aan morgen”. De missie en visie  

van Stichting Talent is hieronder beschreven.

Missie
Talent heeft als streven een slagvaardige en flexibele organisatie te zijn die het 

beste uit kinderen naar boven haalt. Ongeacht hun aanleg, afkomst, sekse of  

levensbeschouwing. Ook willen we de kinderen inzicht geven in hun eigen mogelijk-

heden en ze derhalve bewust laten zijn van wat ‘het beste’ in hun geval betekent. 

Visie
Onze missie willen we realiseren door leerlingen te begeleiden in het samen werken, 

samen leven en samen leren. Hierbij leren we kinderen om leiderschap te tonen,  

te ondernemen door ruimte te geven én te nemen en de samenwerking te zoeken: 

belangrijke vaardigheden waarmee leerlingen na de basisschool zelfstandig en 

verantwoordelijk verder kunnen. Daarnaast leren we ze ook om kritisch, onder-

zoekend en reflectief te zijn. Dit vraagt om onderwijs waarin leerlingen worden ge-

stimuleerd om met behulp van 21e eeuwse vaardigheden de wereldkennis te vergaren. 

Deze vaardigheden zijn leidend voor het handelen in alle lagen van de organisatie:  

leerlingen, personeel en bestuur. We gebruiken hiervoor het model dat Kennisnet 

heeft ontwikkeld.
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De komende jaren richten we ons daarbij specifiek op de volgende vijf speerpunten:

1. Taal, rekenen en lezen blijven de basis

Elke school heeft opbrengstdoelstellingen geformuleerd op minimaal het landelijk ge-

middelde, gerelateerd aan de populatie van de school. Na het bereiken van het landelijk 

gemiddelde streeft de school naar excellent.

2. Hoogwaardige inzet van ICT

ICT is een belangrijk (hulp)middel om leerlingen op te leiden voor 21e eeuwse vaardig-

heden. 

3. Eigenaarschap en regie bewerkstelligen door ruimte te geven en te nemen

De directie geeft ruimte aan leerkrachten en de leerkrachten aan leerlingen, zodat zij  

in een veilige en uitdagende leeromgeving zelf keuzes kunnen maken in hun eigen  

ontwikkeling. Leerkrachten leggen hierover verantwoording af aan de directie.

4. Leiderschap: initiatief en verantwoordelijkheid nemen

Iedereen op Talentscholen heeft een (pro)actieve, (zelf)kritische houding en neemt  

regie vanuit vertrouwen. Hierover legt hij/zij verantwoording af aan iedereen voor wie 

dat nodig is. Achterliggende vraag hierbij is: ‘Welke bijdrage lever ik aan de organi satie-

doelen’? Er geldt een vraagplicht en een meldplicht.

5. Samenwerken: delen is vermenigvuldigen

Talentscholen werken samen met meerdere instellingen aan een breder aanbod om 

kinderen zo meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Die samenwerking ligt op alle 

niveaus: binnen scholen, buiten scholen, tussen scholen, binnen Talent, buiten Talent. 

Geen enkele partij – binnen of buiten het onderwijs – wordt bij voorbaat uitgesloten. 

 

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 toezichtsorgaan en de slotbepalingen opgenomen. Zo staat omschreven dat 

er een duidelijke functiescheiding dient te zijn tussen het bestuur en het intern toe-

zicht. 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. 

De Raad van Toezicht is voor Stichting Talent het intern toezichtsorgaan. In het jaar 2015 

heeft de Raad van Toezicht stappen gezet richting verdere professionalisering. Met  

de benoeming van een nieuwe voorzitter en een Raad van Toezicht lid zal dit verder 

worden doorgezet.

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 
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het voorstel daarna vast. Een andere mogelijkheid is dat het stuk eerst naar één van de 

vergaderingen van de Raad van Toezicht 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 personeels-

lid 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 onder-

werpen 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 2015
De GMR is nauw betrokken bij het tot stand komen van beleidsstukken.

Besproken zijn onder andere:

• Het ziekteverzuim.

• Wijziging directies op een aantal scholen.

• Wijziging samenstelling Raad van Toezicht.

• Vakantierooster.

• Meerjarenbegroting.

• Bestuursformatieplan.

• Jaarstukken.

• Passend onderwijs.

• CAO personeelsleden.

• Mobiliteitsbeleid.

• Bewegingsonderwijs en beweegmanagement.

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

ontwikkeling bij Talent.

Communicatie & PR
Wekelijks stuurt Talent een e-mail uit naar alle medewerkers met nieuwsberichten die 

voor een ieder van belang zijn: bovenschools nieuws. Het versturen van dit bovenschools 

nieuws heeft positieve ervaringen opgeleverd en wordt daarom voortgezet. Daarnaast 

worden nieuwsitems van de scholen geplaatst op de bovenschoolse website van Talent. 

De scholen van Talent zijn autonoom in hun PR-beleid. Elke school profileert zich op 

zijn eigen manier en heeft hiervoor een website en een facebookpagina. Daarnaast 

verstuurt elke school regelmatig een nieuwsbrief waarin de ouders worden geïnfor-

meerd over de activiteiten en ontwikkelingen binnen de school. Alle scholen hebben 

de verplichting om ouders te informeren over de onderwijsresultaten. Dit gebeurt met 

nieuwsbrieven en via de schoolgids.

Het werken met het ouderportaal (een digitaal communicatiemiddel) is een succes.  

De verwachting is dat steeds meer scholen dit gaan inzetten om de communicatie met 

ouders te verbeteren.

Eind 2015 is binnen Talent afgesproken om Talent als organisatie ook meer te profileren.
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Talent is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling op 

de scholen. Die verantwoordelijkheid is vertaald in de eerder beschreven missie en 

visie.

Hierna wordt beschreven hoe er in 2015 is gewerkt aan het realiseren van onze  

doelen en ambities.

Gesubsidieerde projecten vanuit de gemeente
Kopklas

De 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 16 leerlingen. Indien 

er geen 16 aanmeldingen van Hoornse leerlingen zijn, 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 Kop-

klas. Vrijwel alle kinderen stroomden met een hoger advies uit dan het advies van de 

basisschool. Naast het hogere advies is een belangrijk voordeel dat leerlingen geen 

studiejaar VO verliezen en zij met een stevigere basis in het VO kunnen starten.

Nieuwkomersklas

Er is in Hoorn een continue instroom van (buitenlandse) leerlingen die de Neder-

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

Nieuwkomersklas, verbonden aan De Jules Verneschool. Tot augustus 2015 betaalde 

de gemeente Hoorn deze voorziening. Vanaf augustus 2015 is de regionale nieuw-

komersvoorziening West-Friesland van start gegaan. Hierin werken de drie lespunten, 

te weten Jules Verneschool, ’t Palet en de Meridiaan intensief samen. Op verschil-

lende niveaus zijn afspraken gemaakt over de bekostiging en invulling van de Nieuw-

komersklassen. 

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

stroom op een basisschool naar keuze. Vanaf augustus is gestart met een vijf dagen 

systeem, alle leerlingen gaan de eerste 30 weken volledig naar de Nieuwkomersklas, 

daarna zullen zij gefaseerd uitstromen naar een school in de thuisnabije omgeving. In 

november 2015 is er een tweede groep opgestart. In 2015 zijn er 33 leerlingen inge-

stroomd en 30 leerlingen uitgestroomd.

IKC ontwikkeling in Hoorn

In samenwerking met de gemeente is het IKC-project opgestart. Alle betrokken partijen 

zijn uitgenodigd om te komen tot een breed gedragen visie rondom het ontwikkelen 

van Integrale Kindcentra in Hoorn. Het ligt in de bedoeling om dit proces in het voor-

jaar van 2016 af te ronden. De verwachting is dat hierna een concreet project zal  

kunnen worden opgestart om daadwerkelijk een Integraal Kindcentrum te ont-

wikkelen.

Als voorloper hierop is Talent volop in ontwikkeling om met basisschool Socrates  

een kindcentrum te ontwikkelen. Dit is ingegeven door de mogelijkheid om vanuit een 

onderwijskundig- en pedagogisch Plan van Eisen een nieuw gebouw te ont wikkelen. Bij 

de ontwikkeling hiervan stellen we de uitgangspunten van een kindcentrum centraal.

2. Onderwijs en kwaliteit
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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.

Dit heeft geleid tot afspraken tussen het Atlascollege en Talent om de samenwerking 

in 2016 verder te verkennen. Zowel doorlopende onderwijslijnen als bedrijfsvoering 

is voor de bestuurders en voorzitters van de Raad van Toezicht van beide stichtingen 

onderwerp van gesprek.

In 2015 is er een nieuwe procedure PO-VO in gang getreden. De zogenaamde warme 

overdracht speelt binnen deze procedure een belangrijke rol. Dit is des te belang-

rijker geworden nu het advies van de basisschool leidend is en niet de uitslag van de 

eindtoets.

De beleidsmedewerker kwaliteit heeft ongeveer één keer in de twee maanden  

overleg met de coördinatoren van het VO. In dit overleg worden gezamenlijke onder-

werpen besproken en waar mogelijk worden zaken samen ontwikkeld. Ook draagt  

dit overleg bij tot inzicht in de procedures bij PO en VO.

Weer Samen Naar School en Passend Onderwijs
Vanuit het samenwerkingsverband de Westfriese Knoop 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 aan wat er nodig is vanuit het samenwerkingsverband. 

Aandachtspunt is dat de schoolteams 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 onderwijsaanbod is dat past en zo thuisnabij mogelijk is.

Kwaliteitszorg
In november 2015 heeft het jaarlijkse bestuursgesprek met de inspectie plaatsgevonden. 

Tijdens dit gesprek worden de eindresultaten van alle scholen doorgenomen en wordt 

bepaald welk toezichtsarrangement een school krijgt. Voor het schooljaar 2015-2016 

is voor alle scholen van Talent het basisarrangement verlengd. 

Zeven scholen van Talent zullen in de komende tijd door de inspectie bezocht worden 

in het kader van het reguliere (vierjaarlijkse) schema van de inspectie. Of dit bezoek 

voor al deze scholen dit schooljaar zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. 

In 2015 heeft OBS de Troubadour inspectiebezoek gekregen in het kader van deze 

vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoeken en is het basisarrangement verlengd. 

De scholen van Talent werken met het Leerling Volg Systeem (LVS) van CITO.  

Door middel van deze toetsen houdt de school de ontwikkeling van de leerlingen in  
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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. De resultaten worden hierbij afgezet tegen de 

norm van de inspectie en de landelijke norm.

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 op het  

gewenste niveau te brengen. Tevens kunnen bestuursbreed acties worden ingezet 

wanneer gemeenschappelijke knelpunten worden gesignaleerd.

Door de opbrengsten samen met de intern begeleiders en directeuren te bespre-

ken, 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.

Dit jaar is ook voor het eerst in meerdere groepen de NSCCT afgenomen. Deze test 

meet de capaciteiten die een kind heeft. Doel is om met behulp van de resultaten 

het onderwijsaanbod nog beter af te stemmen op de onderwijsbehoefte van de leer-

lingen. Er kan gekeken worden of de resultaten van de LVS toetsen overeenstemmen 

met de capaciteiten die een leerling heeft. Er moet nog besproken worden of en hoe 

wij hier in de komende jaren mee verder gaan.

Uitstroomgegevens naar het VO 2014-2015
Behalve het bekijken en analyseren van de resultaten van de LVS toetsen worden 

ook structureel de uitstroomgegevens naar het VO in beeld gebracht. 

In de nieuwe (landelijke) regelgeving rondom de advisering wordt het PO geacht de 

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

het schooljaar 2016-2017 met het VO afspraken gemaakt over het uniform terugkop-

pelen 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 schoolgidsen van de afzonderlijke scholen zijn de specifieke uitstroomgege-

vens 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 2015 zijn als bijlage bij dit jaarverslag toegevoegd.

In het kader van deze nieuwe regelgeving is in het managementgedeelte van Ven-

sters PO informatie toegevoegd waaruit opgemaakt kan worden hoe het gegeven 

advies zich verhoudt tot het niveau waar leerlingen in het derde leerjaar van het VO 

geplaatst zijn. Deze informatie zal in de toekomst een beeld geven van de kwaliteit 

van de adviezen van de diverse scholen. Dit is belangrijke informatie, zeker nu het 

advies van de basisschool leidend is. 

De gegevens in Vensters voor PO worden waar mogelijk afgezet tegen een  

landelijke norm. Hierdoor wordt het mogelijk om zowel binnen het eigen bestuur  

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

met het nieuwe toezicht kader. 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 toezicht kader ook beoordeeld worden als 

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

Talent.

Op dit ogenblik probeert de inspectie verschillende vormen van het nieuwe toezicht 

uit. Er wordt niet meer gekeken vanuit indicatoren, maar er zijn standaarden be-

schreven waaraan een school zou moeten voldoen. Hierbij is meer ruimte voor de 

eigen toelichting en invulling van de school en het bestuur (binnen de wettelijke 

kaders). 

De Troubadour is de eerste school van Talent die volgens het nieuwe kader is  

bezocht. De ervaring hiermee is positief. De inspectie zoekt nadrukkelijk meer de 

samenwerking met de school en is tijdens het bezoek meer gericht op ontwikkelen.

Om beter op afstand toezicht te kunnen houden is het voor de inspectie noodzakelijk 

dat er vanuit het bestuur en de scholen betrouwbare informatie beschikbaar is met 

betrekking tot de onderwijskwaliteit. Hiervoor zal binnen Talent een traject van zelf-

evaluaties en audits / collegiale visitaties opgezet moeten worden. In het schooljaar 

2015-2016 zullen de mogelijkheden en wensen hiervoor onderzocht worden.

Kwaliteitssysteem
Binnen Talent wordt Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK) gebruikt als kwaliteits-

systeem. Scholen krijgen door middel van jaarlijkse QuickScans inzicht in verschil-

len de terreinen van hun onderwijskwaliteit. De resultaten hiervan geven input voor 

het nieuwe schooljaarplan. De af te nemen QuickScans zijn vastgelegd in een vier-

jarenplanning. Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is er een nieuwe plannings-

periode aangebroken. Er is een bovenschoolse planning gemaakt van af te nemen 

QuickScans. Deze sluiten aan op de doelen van het nieuwe strategisch beleidsplan. 

Scholen kunnen desgewenst nog specifieke QuickScans toevoegen.

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

monitoren. Door QuickScans en de verplichte vragenlijsten (tevredenheid en sociale 

veiligheid) bovenschools uit te zetten kunnen uitkomsten Talent breed geanalyseerd 

en besproken worden. 

Aan de hand van het nieuwe strategisch beleidsplan wordt er in het schooljaar  

2015-2016 een competentie set 21e eeuwse vaardigheden voor de leerkrachten  

ontwikkeld. Via een 360 graden feedbacksysteem zal de beheersing van deze compe-

tenties bij alle leerkrachten bekeken en besproken worden.
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Netwerk van intern begeleiders 
Een belangrijke kwaliteitsschakel binnen de scholen vormen de intern begeleiders. 

Deze zijn tevens een belangrijke sparringpartner voor de directeuren bij het vorm-

geven van Passend Onderwijs.

Om de intern begeleiders zo goed mogelijk op de hoogte te houden en te begeleiden, 

wordt zes keer per jaar een IB-netwerk gepland. Dit wordt gecoördineerd door de 

bovenschoolse beleidsmedewerker kwaliteit. De bijeenkomsten zijn enerzijds gericht 

op actuele ontwikkelingen en anderzijds op het uitwisselen en delen van kennis. 

Geregeld worden gastsprekers uitgenodigd die bijdragen aan het vergroten van de 

kennis en het verbeteren van de onderwijskwaliteit. In 2015 zijn presentaties gegeven 

over hoogbegaafdheid, dyslexie en CITO. In november zijn alle intern begeleiders naar 

het congres van OINO in Apeldoorn geweest. Dit was een waardevolle manier om 

op verschillende gebieden actuele informatie te verkrijgen en met elkaar in gesprek 

te zijn over onderwijsinhoudelijke zaken.In het IB netwerk wordt ook aandacht be-

steed aan de opbrengsten. Tijdens de 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  

kwaliteitskenmerken te bepalen en hier ook op te sturen en te monitoren. Om  

dit binnen Talent te ontwikkelen, neemt de beleidsmedewerker kwaliteit deel aan  

landelijke kennisgroepen en volgt een training kwaliteitszorg. Door daarnaast de  

literatuur rondom dit onderwerp te bestuderen, wordt (zoals eerder genoemd) 

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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Alle medewerkers van Talent hebben een bestuursaanstelling. Dit betekent dat perso-

neelsleden op iedere school ingezet kunnen worden. Met name door de komst van de 

Islamitische school is het aantal leerlingen op 1 oktober 2015 ten opzichte van de vorige 

teldatum gedaald met 52. Op een aantal scholen loopt de formatie terug en dient er 

per augustus 2016 verplichte mobiliteit plaats te vinden. De te volgen procedure om-

trent verplichte mobiliteit is vastgelegd in een beleidsnotitie. Deze is in oktober 2015  

ge ëvalueerd en aangepast. Omdat we in het schooljaar 2015-2016 geanticipeerd hebben 

op deze terugloop (o.a. door personeelsleden via een payroll constructie aan te stellen) 

en er daarnaast uitstroom is van een aantal personeelsleden dat met pensioen gaan, zijn 

er voldoende vacatures beschikbaar om iedereen een andere plek te bieden. 

Aan twee 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 (01-08-2016) in de vervangingspool geplaatst zullen worden.

Formatiebeleid
In het meerjarig 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 over-

eenstemming zijn. In 2015 was dit het geval.

Natuurlijk verloop 
Vier personeelsleden zijn in 2015 met pensioen gegaan. De komende drie jaar zullen er 

acht personeelsleden uitstromen op basis van het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd. 

De cao
De cao 2014-2015 loopt door totdat er een nieuwe cao van kracht is. In het voorjaar 

van 2015 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd om de medewerkers op de hoogte 

te brengen van de belangrijkste wijzigingen. Inmiddels zijn alle scholen gaan werken 

conform de 40-urige werkweek en wordt er gewerkt met een rooster voor de verlof-

dagen. Dit betekent dat leerkrachten niet automatisch verlof hebben op dagen dat de 

leerlingen vrij zijn. Een aantal scholen heeft om de werkdruk te verlagen binnen de  

beschikbare marge de leerlingen een aantal extra dagen vrij gegeven. De leerkrachten 

zijn deze dagen wel aanwezig en kunnen zo de tijd nemen om bepaalde werkzaamheden 

uit te voeren. In de loop van 2016 zal geëvalueerd worden hoe de ervaringen zijn met de 

uitwerking van de cao. 

Ziekteverzuimbeleid
De doelstelling om het ziekteverzuimpercentage onder de 6,5% te krijgen per 1 januari 

2015 is behaald. Ook de doelstelling om vanaf 1 augustus 2015 onder de 6% te scoren 

is bereikt. Het is het resultaat van in gang gezet beleid om arbeidsongeschikte perso-

neelsleden actief te begeleiden en te laten re-integreren. Onze partner arbodienst Tredin 

speelt daarin ook een belangrijke rol. Daar waar het nodig is worden gerichte interven-

ties in gang gezet.

In 2015 is het verzuimsysteem TrackVerzuim gekoppeld aan het bronbestand van het 

personeels- en salarissysteem. Dit betekent dat bepaalde mutaties in ons personeels-

bestand automatisch worden verwerkt in TrackVerzuim. 

Bij Talent hebben alle medewerkers toegang tot hun eigen dossier in TrackVerzuim. Hier-

mee kunnen zij hun verzuimhistorie inzien en de status van een lopende ziekteperiode 

volgen. Uit privacyoverwegingen moet de gebruiker zich identificeren met het eigen 

3. Personeel 
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unieke Burgerservicenummer (BSN). De GMR heeft aangegeven hier bezwaar tegen  

te hebben omdat het BSN bedoeld is voor communicatie tussen overheid en burger.  

Formeel gezien heeft de GMR hierin gelijk en na overleg met onze arbodienst is gereali-

seerd dat iedereen een eigen uniek wachtwoord kreeg toegewezen. 

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsge-

gevens) heeft de beveiligingseisen voor verzuimsystemen aangescherpt. Per 1 januari 

2016 moeten gebruikers een extra code invoeren om met het systeem te kunnen werken. 

Talent heeft hiervoor eind 2015 tijdens een pilot reeds proef mogen draaien. Dit leidde 

tot een aantal waardevolle aanbevelingen aan Tredin voor wat betreft het instrueren van 

gebruikers. 

Er heeft eind 2015 een evaluatiegesprek plaatsgevonden met Tredin voor wat betreft de 

inhoud van het contract. De visie is dat we het bestaande ‘fullservice-contract’ kunnen 

bijstellen naar een variant waarin we wat meer diensten op maat af gaan nemen. Dit 

vereist meer coördinatie op bovenschools niveau en levert een kostenbesparing op in 

het abonnement. Tredin komt hiervoor met een voorstel. Dit zal worden besproken met 

de directeuren en de GMR en zal niet eerder dan 1 augustus 2016 ingaan. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV, voorheen IPAP)
In 2015 is een gerichte actie opgezet om het bewustzijn bij de personeelsleden over 

het financiële risico van (gehele en gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid te vergroten. 

Een ieder heeft een persoonlijk aanbod gekregen om aan te sluiten bij de arbeidsonge-

schiktheidsverzekering van onze partner Loyalis. We hebben bereikt dat het grootste 

deel van ons werknemersbestand goed verzekerd is tegen inkomensdaling als gevolg 

van arbeidsongeschiktheid. Tevens zijn door het collectieve contract de premies voor 

alle aangeslotenen gunstig. We kunnen een beroep doen op subsidiemogelijkheden bij 

Loyalis voor interventies bij (dreigende) uitval. De personeelsleden die deze verzekering 

niet willen, tekenen een afstandsverklaring. 

Eigen risicodragerschap Vervangingsfonds 
Het Vervangingsfonds gaat in de huidige vorm verdwijnen. De staatssecretaris zet in op 

een exit per 1 januari 2018. Er ontstonden steeds meer mogelijkheden voor besturen om 

eigen risicodrager te worden. Per 1 januari 2016 zijn we eigen risicodrager geworden. 

Met het huidige verzuimpercentage is dit verantwoord. Belangrijk hierbij is om het ver-

zuimpercentage laag te houden. In het kader van risicobeheersing realiseert Talent een 

bestemmingsreserve voor eigen risicodragerschap. De middelen hiervoor halen wij uit 

de huidige bestemmingsreserve transitie / kwaliteit. 

Eigen risicodragerschap WGA (vast en flex) en ZW (flex)
De wet- en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid is stevig aan het be-

wegen. In dit kader oriënteert Talent zich al langere tijd op het eigen risicodragerschap 

voor de WGA (vast en flex) en de ZW (flex). Hiervoor is in november 2015 een kadernotitie 

opgesteld die is besproken binnen de Raad van Toezicht en de GMR. In 2016 volgen er 

uitgewerkte voorstellen. 

Flexpool
Per 1 januari 2016 stopt de aansluiting bij het vervangingsfonds en wordt Talent eigen 

risicodrager voor alle vervangingen. Hierdoor is het mogelijk om een flexpool in te gaan 

stellen. Deze pool geeft de mogelijkheid om startende leerkrachten en invallers een 

kans te geven om in dienst te komen bij Talent terwijl daar binnen de formatieruimte 

van de scholen (nog) geen plaats voor beschikbaar is. Ook kunnen leerkrachten aan-

geven vrijwillig in de pool te gaan werken. De pool bestaat uit een groep leerkrachten 
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die bovenschools worden aangesteld en kunnen worden ingezet voor tijdelijke reguliere 

vacatures en alle kort- en langdurige vervangingen. De werkzaamheden zullen worden 

uitgevoerd op alle scholen die vallen onder Stichting Talent. In 2016 zal hiervoor beleid 

ontwikkeld worden.

Leren en ontwikkelen / 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. In 2015 is Talent inge-

stapt op een pilot waarin een expert de scholen met behulp van een specifiek digitaal  

instrument begeleidt in dit proces. School aan Zet startte de pilot met vier besturen 

maar er zijn inmiddels twee besturen afgehaakt. Het proces heeft bij Talent niet die 

meer waarde gekregen die we hadden verwacht. De focus van de pilot lag te veel op 

het gebruiken van het instrument, terwijl dit instrument nog volop in ontwikkeling was.  

We gaan de pilot en de begeleiding afronden. Het proces heeft wel opgeleverd dat 

de directies zelf ideeën hebben over de wijze waarop de scholen, en Talent als ge-

heel, kunnen groeien richting lerende organisaties. De directiegroep wil met gerichte  

externe ondersteuning, een eigen traject (los van School aan Zet) volgen dat gericht is op  

ontwikkeling binnen een lerende organisatie. Het model van de lerende organisatie is 

voor Talent het middel om de doelen uit het Koersdocument ‘met elkaar’ te bereiken. 

Schoolleidersregister PO
Directeuren en locatiemanagers zijn op grond van de cao PO verplicht zich in te schrijven 

in het Schoolleidersregister PO. Daarnaast dienen zij zich voor 1 januari 2018 te regi-

streren. Bij de registratie tonen zij aan dat zij voldoen aan de basiskwalificaties zoals 

beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het PO. Bij Talent voldoen nog 

niet alle leidinggevenden aan de registratiecriteria. Met hen zijn afspraken gemaakt over 

het volgen van een gerichte opleiding, het afleggen van een assessment of het aangaan 

van een EVC-procedure (eerder verworven competenties). 

Schoolleiders moeten blijvend voldoen aan de kwalificaties. Belangrijk is dat zij zich  

blijven professionaliseren. Het Schoolleidersregister regelt hiervoor de kaders. Eens per 

vier jaar toont de schoolleider aan dat hij of zij voldoet aan de gestelde herregistratie-

criteria. 

Door het ministerie van OCW wordt een budget beschikbaar gesteld voor de profes-

sionalisering van schoolleiders. Deze middelen worden bij Talent hiervoor ingezet. 

Lerarenregister 
Ook voor leraren is er een beroepsregister: het lerarenregister. Hiermee laten leraren 

zien dat ze bevoegd en bekwaam zijn én hun professionele ontwikkeling bijhouden  

(gemiddeld minstens 40 uur professionalisering per jaar). Dit register is nog niet  

verplicht. Waarschijnlijk komt er in de nieuwe cao een bepaling dat inschrijving en  

registratie per 2017 verplicht wordt. 
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Talentacademie
In het kader van professionaliseren onderzoeken we de mogelijkheden voor het op-

richten van een eigen ‘academie’. Meer specifiek gaat het om het inrichten van een 

digitale omgeving waarbinnen een professionaliseringsaanbod wordt gerealiseerd. 

Dit hangt ook samen met de registratie voor het lerarenregister en het bekwaamheids-

dossier. Het aanbod moet aansluiten bij de gestelde doelen. 

Bewegingsonderwijs en beweegmanagement
De projectgroep heeft het eindrapport over de toekomst van het bewegingsonderwijs en 

het beweegmanagement in Hoorn in het najaar van 2015 aangeboden aan de stuurgroep. 

Die heeft de in het rapport opgenomen aanbevelingen overgenomen. Inmiddels is het 

document in de besluitvormende fase beland. Bij Talent zijn de directeuren positief over 

de aanbevelingen en de in te zetten koers. De GMR dient nog instemming te verlenen. 

Het rapport sluit prima aan op allerlei landelijke ontwikkelingen rondom het bewegen 

van kinderen in het algemeen en de kwaliteit van de lessen bewegingsonderwijs in het 

bijzonder. In Hoorn willen we ervoor zorgen dat alle kinderen minimaal twee lessen be-

wegingsonderwijs krijgen van daartoe bevoegde leerkrachten, bij voorkeur specifieke 

vakleerkrachten bewegingsonderwijs. 

Bezetting directeurenteam
In 2015 heeft de directeur van de Jules Verne een baan aanvaard in Amsterdam. Het 

is niet gelukt de ontstane vacature met een interne kandidaat in te vullen. De vacature 

wordt begin 2016 extern uitgezet. 

De directeur van KlimOp is tevens bovenschools beleidsmedewerker ICT geworden. 

Daarmee neemt hij in zijn rol als directeur afscheid van Socrates. In de opvolging is 

voorzien. 

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. Het 

streefcijfer betreft daarom een percentage van (afgerond) 83% aan vrouwelijke leiding-

gevenden. Bij Talent ligt dit in 2015 op 64% (2014: 67%). Talent bevindt zich hiermee boven 

het landelijk gemiddelde van 46% maar onder het streefcijfer. Bij benoeming van direc-

teuren staat overigens niet primair het geslacht maar het kwaliteitscriterium bovenaan.
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Handboek Gesprekkencyclus 
Binnen Talent willen we de planning en de uitkomsten van de gesprekken tussen leiding-

gevende en personeelsleden digitaal inregelen. Er wordt ingezet op een ingebruikname 

per schooljaar 2016-2017. Ditzelfde geldt voor de bekwaamheidsdossiers.



Jaarstukken 2015 Talent

20



Jaarstukken 2015 Talent

21

Brinnummer
Op basis van de leerlingentelling van 1 oktober 2015 dient Talent conform het 

regionale en landelijke beeld in 2016 een brinnummer op te heffen door een krimpend 

leerlingenaantal. Er is inmiddels door de belanghebbenden van Talent akkoord 

gegeven op de administratieve fusie tussen de Jules Verne en Wereldwijzer, waarna 

het voorstel wordt ingediend bij de gemeente Hoorn en het Ministerie van OCW. Per  

1 augustus 2016 is de administratieve fusie een feit en zal de bekostiging zijn aangepast 

op de nieuwe realiteit. Beide vestigingen zullen als zelfstandige school met behoud 

van de eigen identiteit, imago, onderwijsconcept en begroting worden voortgezet, 

conform een school met brinnummer.

Administratieve organisatie
Deloitte heeft een interim controle uitgevoerd met name gericht op het verkrijgen 

van inzicht in en het toetsen van de maatregelen van de administratieve organisatie 

en interne controle. Deloitte geeft in de managementletter aan dat de interne 

beheersorganisatie van Talent ook voor 2015 op hoofdlijnen voldoet aan de daaraan 

te stellen eisen. Op basis van de tussentijdse controle over 2015 constateert Deloitte 

dat Talent continu werkt aan verbetering van de organisatie.

De volgende bestuurlijke aandachtspunten worden onderkend:

•	 Verrijking van de managementinformatie door aanvulling met kritische prestatie 

indicatoren (KPI’s) 

•	 Het zichtbaar verrichten van interne controles en het opstellen van een intern 

controleplan

•	 Verder uitwerken van een systeem van risicomanagement

•	 Het opstellen van een inkoop- en aanbestedingsbeleid

Door Deloitte is in opdracht van het ministerie van OCW een controle van de 

gewichtenregeling uitgevoerd bij drie van onze scholen. Deze controle had een aantal 

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

dalen. Hierover meer in hoofdstuk 5, Financiën. Het handboek dat is ontwikkeld 

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

leerlingenadministratie heeft niet het gewenste effect gesorteerd. Dit betekent dat we 

het proces naast de beschrijving ervan vooral gaan bewaken. De invulling daarvan 

volgt in de eerste helft van 2016. 

4. Bedrijfsvoering
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Stelselwijziging groot onderhoud
Talent maakt momenteel gebruik van de componentenmethode met betrekking tot groot 

onderhoud. Met de huidige componentenmethode worden investeringen betaald vanuit 

de liquide middelen en wordt er vervolgens op afgeschreven. Alleen de afschrijvings-

lasten gaan ten laste van het resultaat. Nieuw inzicht heeft er om meerdere redenen, 

waaronder het creëren van maximale transparantie, voor gezorgd dat Talent de kosten 

met betrekking tot groot onderhoud direct ten laste van het resultaat wil laten komen.

De facto is dit een boekhoudkundige exercitie dat per saldo geen financiële gevolgen 

heeft. Wel dienen de investeringen die in 2014 en 2015 zijn gedaan op het gebied van 

groot onderhoud nu direct ten laste te komen van het resultaat. In hoofdstuk 5 staat 

het uiteindelijke, feitelijke, resultaat over 2015 opgenomen.

Inkoopbeleid
Talent heeft geen formeel inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld. Inkopen en 

aanbestedingen worden weliswaar zeer zorgvuldig uitgevoerd, maar vanwege het 

toenemend belang van transparantie en het intreden van de nieuwe aanbestedingswet 

is het van belang beleid hiervoor te formuleren en de nieuwe aanbestedingsregels 

hierin te betrekken. De ontwikkeling van dit beleid krijgt vorm in 2016.

Huisvesting
Het toekomstplan onderwijshuisvesting PO is een gezamenlijk plan waar de school-

besturen en de gemeente Hoorn hun steun aan hebben gegeven. De volgende stap 

in dit traject is het opstellen van een plan van uitvoering inclusief financiering voor de 

komende 5 jaar (1e fase). 

Het toekomstplan kent in hoofdlijnen twee sporen die met elkaar verweven zijn. Het 

eerste spoor is die van het IKC. Momenteel vinden gesprekken met de gemeente plaats 

over welke locatie als eerst in aanmerking komt en wat dit inhoudelijk betekent. Het 

tweede onderwerp betreft de bestaande gebouwen die onderhanden moeten worden 

genomen. Dit omvat bijvoorbeeld de verbetering van het binnenklimaat, duurzaamheid 

en het buitenonderhoud dat per 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid van Talent 

valt. In overleg met de gemeente worden de begrippen groot onderhoud, renovatie en 

nieuwbouw gedefinieerd. De besturen nemen in dit overleg het achterstallig onderhoud 

of te wel de afgewezen huisvestingsaanvragen vanuit het verleden mee.

Talent heeft zitting in een gemeentelijke projectgroep met betrekking tot fase 2 

van de multifunctionele accommodatie (MFA) de Kreek. Onderzocht wordt om het 

onderwijskundig en pedagogisch concept van de school als uitgangspunt te nemen 

voor de te ontwikkelen school. Het tweede halfjaar van 2015 betrof vooral een risico-

inventarisatie van de bouw- en exploitatierisico’s.

Onderhoud gebouwen
De meerjarige onderhoudsplannen (MJOP) voor alle gebouwen zijn in 2015 verder 

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

komende jaren. Er is een huisvestingsplan opgesteld voor de periode 2016-2018 met 

een doorkijk naar 2024 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.
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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. De overleggen met de 

gemeente in 2015 zullen worden voortgezet in 2016. 

Tijdens de actualisering van de gebouwen is bij meerdere gebouwen een constructie-

fout geconstateerd (bijvoorbeeld de kozijnen op het Fluitschip, 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. 

Op het Fluitschip zijn veel kozijnen in het nieuwe gedeelte (bouwjaar 1998) aangetast 

omdat er een inferieure kwaliteit hout is toegepast. Het schoolbestuur heeft in 2015 

een onderzoek laten instellen naar de kwaliteit van het hout in combinatie met de 

uitvoering van het werk, de onderlinge verbindingen et cetera. Dit advies aangevuld 

met een kostenraming is als spoedaanvraag “constructie –en /of ontwerpfout“ bij 

de gemeente ingediend. Op basis van dit onderzoek en regelmatig overleg met de 

gemeente wordt de vervanging van de kozijnen geheel vergoed door de gemeente.

De onderhoudscontracten met leveranciers worden in 2015 en begin 2016 ge-

ëvalueerd. Inzake het dakonderhoud is met Patina een all-in contract afgesloten met 

een vaste contractprijs inclusief ad hoc werkzaamheden. Dit levert een besparing op 

van ongeveer € 5.000,- per jaar.

De schoolbesturen van Talent en Penta hadden een dispuut met schildersbedrijf 

Grooteman aangaande de kwaliteit van het uitgevoerde schilderwerk. Een externe 

expert op het gebied van huisvesting heeft onderzocht of alle werkzaamheden zijn 

uitgevoerd en met welke kwaliteit. Gebleken is dat een aantal werkzaamheden niet 

is uitgevoerd en een aantal deels niet volgens de afgesproken kwaliteitsnormen. Er 

is een schikking getroffen waarbij Talent een aantal garanties heeft gekregen met 

betrekking tot de kwaliteit en het onderhoud van het schilderwerk.

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

elektra (groene stroom via HVC) en gasleverantie (via Nuon). De tarieven zijn hierdoor 

gunstiger dan voorheen. De naheffing van Nuon over 2014 is in 2015 geëffectueerd 

en kwam op ruim € 16.000,-. Met de gemeente Hoorn is afgesproken dat we perio-

diek een verbruiksoverzicht ontvangen om zo een forse naheffing te voorkomen.  

De eindafrekening van HVC leverde een voordeel op van € 11.000,-.

Dankzij het succes van LED-verlichting op het Fluitschip en Wereldwijzer, waarbij 

de investering binnen zes jaar wordt terugverdiend, gaat ook het Ooievaarsnest 

in 2016 over op LED-verlichting. Dit wordt direct meegenomen met de andere 

onderhoudswerkzaamheden op het Ooievaarsnest.

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
In augustus 2015 is de nieuwe beleidsmedewerker ICT gestart. In de tweede helft 

van 2015 was de inzet gericht op het signaleren van de lopende knelpunten en het 

oplossen daarvan. De tweede stap was om in kaart te brengen wat de vraagstukken 

voor de komende jaren zijn. Om dit goed te analyseren is Expanding Visions gevraagd 

om dit uit te werken.

Expanding Visions
De nieuwe beleidsmedewerker ICT heeft in september een seminar bijgewoond van 

Expanding Visions over het beheer van ICT binnen een stichting. Nieuwe ontwikkelingen 

maken dat het niet meer toereikend is om met één partij samen te werken in het 

kader van beheer van hardware, software en andere ICT dienstverlening. Meerdere 

partijen zullen exclusieve diensten aanbieden. De aansturing vanuit de stichting zal 

meer projectmatig van aard zijn. Expanding Visions is uitgenodigd om een diagnose 

te stellen op basis van interviews onder Talent medewerkers en zal daarna, met 

een kopgroep bestaande uit een deel van de geïnterviewden, een bestemmingsplan 

opstellen. Dit plan zal het Koersdocument van Talent, de ICT wensen en 21e eeuwse 

vaardigheden van Talent aan elkaar koppelen. Met het bestemmingsplan kan een 

beleidsplan ICT Talent voor de komende jaren worden geschreven.

Basispoort en QL-ICT Online
Er blijven problemen met de software van Thieme Meulenhoff bestaan. De problemen 

met Alles Telt op een aantal scholen duren voort. Er zijn intensieve gesprekken 

met Thieme hierover. De software werkt of niet naar behoren of er is te weinig 

functionaliteit.

Draadloze werkplekken
Eind kalenderjaar 2015 zijn alle scholen voorzien van draadloos wifi via Aerohive. 

De laatste scholen die zijn toegevoegd, zijn voorzien van een draadloos netwerk 

dat gericht is op grote groepen leerlingen/ medewerkers die gebruik maken van 

dit netwerk. Naar nu blijkt is op de scholen waar als eerste Aerohive is aangelegd, 

onvoldoende capaciteit binnen het netwerk om een hele groep leerlingen draadloos 

aan het werk te hebben. In kalenderjaar 2016 zullen deze scholen worden voorzien 

van een uitgebreider netwerk. Op deze manier zijn alle scholen van Talent klaar voor 

draadloos werken op school.

Er zijn twee bedrijven verantwoordelijk geweest voor de aanleg van het draadloze 

netwerk. Op vier locaties heeft Vitasys het netwerk aangelegd, dit werkt naar behoren. 

Op de andere locaties heeft de Rolfgroep het netwerk aangelegd, daar zijn op een 

aantal scholen nog steeds problemen in de performance.

Office365
Het werken met de OneDrive is uitgesteld omdat we in 2016 een definitieve keuze 

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

365 of de Google-omgeving. Omdat leerlingen al werken in de Google omgeving en 

met bestandsopslag in Google Drive, is het logischer om de medewerkers van Talent 

ook te laten werken met Drive en niet met OneDrive van Microsoft. Dit in verband met 

uitwisseling van documenten. Deze overstap vraagt om een gedegen voorbereiding 

en onderzoek naar de beste aanbieder die ons daarbij kan helpen.
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Scholing personeel
Het schooljaar 2015 laat een uitbreiding zien van het aantal Chromebooks binnen 

de scholen. Steeds meer scholen stappen over van software op de server, naar 

softwarepakketten online. Op enkele scholen is, naar behoefte, een scholingsmoment 

ingezet om teamleden te leren werken met Google Classroom. De bedoeling is dat 

in de komende jaren scholing een steeds prominentere plaats in gaat nemen. Veel 

scholen zijn in de bovenbouw gestart met het werken met Google Classroom. Hiermee 

kan de leerkracht aan de leerlingen meer individueel werk aanbieden. Het is een 

elektronische leeromgeving waarin leerlingen met en van elkaar kunnen leren en 

werken.

Chromebooks
Binnen de scholen wordt, zoals hierboven al omschreven, steeds meer gewerkt 

met Chromebooks. Chromebooks hebben een voordeel ten opzichte van tablets 

(iPad/ Android/ Windows). Software van onze methoden werkt online altijd op een 

Chromebook en niet altijd, of met omwegen, op een tablet. Daarnaast biedt Google 

kosteloos het Google Apps for Education (Gafe) om de Chromebooks en de Google 

omgeving te beheren. Google Classroom is een online werkomgeving waarbinnen de 

leerkracht (individuele) opdrachten klaar kan zetten voor leerlingen en waarbinnen 

ze op een beveiligde manier met elkaar kunnen werken aan leren. Dit past binnen de 

vaardigheden die geleerd worden voor de 21e eeuw.

    Vooruitblik naar 2016

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 2016 de mogelijkheid geven voor een flinke upgrade. 

Eind 2015 is begonnen met de overstap naar sneller internet. Dit heeft gevolgen voor 

de telefonie. Deze kan goedkoper worden door de overstap. Inmiddels heeft Van der 

Laan de regie overgenomen van de Rolfgroep voor wat betreft deze overstap.

Beheer
Begin 2016 werden 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. De praktijk leert dat wij met specifieke 

vragen zitten en een flexibele aanpak willen bij de aanbieder. De gesprekken duren 

nog voort.

 

Scholing personeel
We willen een nulmeting uit laten voeren onder al het personeel van Talent, gericht op 

het werken volgens de 21th Century Skills (CS), met betrekking tot ICT geletterdheid. 

Uit deze nulmeting zal naar voren komen welke scholing er nodig is voor het personeel. 

Een nieuw op te richten Talent Academie kan hierin mogelijk een rol spelen. 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 van OCW 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 2015 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. Voor solvabiliteit 1 geeft de commissie een 

ondergrens van 20% als aanbeveling. Door de commissie is geen bovengrens vastge-

steld. Bij de bepaling van solvabiliteit 2 zijn de voorzieningen opgeteld bij de algemene 

reserve en zo samen afgezet tegen het totaal vermogen. Voor solvabiliteit 2 is door de 

commissie Don geen aanbeveling gedaan. Derhalve is deze norm 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 signaleringsgrens voor de current ratio 0,5  

respectievelijk 1,5 moet 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 ver-

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

de komende jaren richting de 0% uitkomen. Indien de investeringsbehoefte de totale 

afschrijvingslasten overschrijdt, zal de rentabiliteit wel navenant hoger dienen te zijn 

om de huidige liquiditeitspositie te handhaven.

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. Het weerstandsvermogen dient 

tussen de 5% en 20% te liggen.

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 2015 bedraagt € 54.619 negatief. Zoals in onderstaand overzicht  

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

€ 227.695,-. 

 2015 Begroting 2015 2014

 EUR EUR EUR

Baten       

Rijksbijdragen 13.035.129 12.691.306 12.631.808

Overige overheidsbijdragen 302.423 311.711 263.646

Overige baten 202.065 60.486 197.759

Totaal baten 13.539.617 13.063.503 13.093.213

    

Lasten     

Personeelslasten 11.267.244 11.187.579 11.259.499

Afschrijvingen 291.890 314.253 303.096

Huisvestingslasten 1.061.420 852.686 882.195

Overige lasten 984.086 956.680 919.739

Totaal lasten 13.604.641 13.311.198 13.264.529

    

Saldo baten en lasten -65.024 -247.695 -271.316

Financiële baten en lasten 10.405 20.000 19.158

     

Resultaat (-/- is negatief) -54.619 -227.695 -252.158

Ter verduidelijking van bovenstaande cijfers vermelden we hieronder de belangrijkste 

ontwikkelingen die geleid hebben tot het resultaat:

•	 Rijksbijdragen OCW: de rijksbijdragen zijn 343k hoger dan begroot. Het verschil 

bestaat uit 190k groeibekostiging en 150k meer inkomsten vanuit personeel- en  

arbeidsmarktbeleid. 

•	 Overige overheidsbijdragen: de realisatie is 9k lager. De restitutie vanuit de op-

heffing van het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School’ viel lager uit 

dan begroot.

•	 Overige baten: de overige baten zijn 140k hoger door met name restitutie vanuit het 

Vervangingsfonds (30k), vanuit de OBD (42k), sponsorgelden en middelen vanuit 

subsidies. Tegenover de sponsorgelden en subsidies staan dezelfde uitgaven.

•	 Personeelslasten: de personeelslasten zijn 80k hoger dan begroot. 

•	 Afschrijvingslasten: de afschrijvingslasten zijn 22K lager dan begroot. 

•	 De huisvestingslasten: de huisvestingslasten zijn 208k hoger dan begroot. Feitelijk  

betreft dit slechts een allocatie van middelen van de investeringen naar de exploitatie. 

Dit heeft te maken met het loslaten van de componentenmethode. Hierdoor vallen de 

lasten omtrent groot onderhoud per 2015 binnen de exploitatie. Door deze boekhoud-

kundige wijziging gaan de afschrijvingslasten met betrekking tot groot onderhoud  

direct ten laste van het resultaat. 

•	 Overige lasten: de overige lasten zijn hoger door zojuist beschreven reden.

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

van de huidige lage rentestand.
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Verantwoording prestatiebox
Sinds 2012 wordt naast het reguliere lumpsum budget een bedrag via de zogenoemde 

prestatiebox ontvangen. Dit zijn geen geoormerkte middelen. Wel dienen deze gelden 

op hoofdlijnen te worden verantwoord in het jaarverslag. 

Deze bekostiging is bedoeld voor 4 actielijnen uit het Nationaal Onderwijsakkoord:

•	 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs;

•	 Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering;

•	 Professionele scholen;

•	 Doorgaande ontwikkellijnen.

Alle middelen worden toegekend aan de scholen en zijn o.a. ingezet ten behoeve van: 

•	 Het bieden van extra tijd en ruimte aan unit coördinatoren om het groep door-

brekend werken te verbeteren.

•	 Het werken met combinatiegroepen en groep doorbrekende leeractiviteiten. 

•	 Het werken met een doorgaande pluslijn.

•	 Trajecten m.b.t. rekenonderwijs en woordenschat. 

•	 Het werken met chromebooks waardoor er meer individueel en gepersonaliseerd 

onderwijs aangeboden kan worden. 

•	 Het werken volgens de methodiek van IPC.

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 

is begin 2008 een Treasurystatuut opgesteld 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 regeling herzien. 

Deze herziening is ook voor 2015 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 gegarandeerde effecten. In ver-

band met risicospreiding staan de liquide middelen gespreid bij twee verschillende 

banken. In verband met de lage rentestand op deze spaartegoeden houden we regel-

matig de vinger aan de pols om onze liquide middelen zo goed mogelijk te beheren.
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Continuïteitsparagraaf

A Gegevensset
A1. Personele bezetting en leerlingaantallen

Kengetal (stand 31/12) 2015 2016 2017 2018 

   

Personele bezetting in fte:     

Management/Directie 11,73  10,85  10,85  10,85

Onderwijzend Personeel 128,10  121,85  121,85  121,85

Overige medewerkers 19,95   18,62  18,62  18,62

Leerlingaantallen 2529 2522 2531 2534

Op basis van de geprognosticeerde leerlingenaantallen 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. Mede door de komst van de islamitische school is het 

leerlingenaantal in 2015 gedaald. Dat heeft gevolgen voor de instandhouding van onze 

brinnummers. Per schooljaar 2016-2017 dient Talent een brinnummer op te heffen, wat 

een lagere bekostiging tot gevolg heeft.

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

inkomsten en de leerling prognose 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 van OCW 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 2015 en de begroting van 2016-2018.
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 Meerjarenbegroting 2016-2018    

  Realisatie 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018  

  EUR EUR EUR EUR

 Baten       

3.1 (Rijks)bijdragen OCW 13.035.129  12.962.961  12.949.270  12.917.095

3.2 Overige overheidsbijdragen 302.423  159.170  157.670  157.670

3.5 Overige baten 202.065  59.663  59.663  59.663

 Totaal baten  13.539.617  13.181.794  13.166.603  13.134.428  

 Lasten         

4.1 Personele lasten 11.267.244  11.155.506  10.989.086  10.944.762

4.2 Afschrijvingen 291.890  304.522  345.600  353.979

4.3 Huisvestingslasten 1.061.420  886.739  886.739  886.739

4.4 Overige instellingslasten 984.086  969.268  950.668  938.668

 Totaal lasten  13.604.641  13.316.035  13.172.093  13.124.148

 Saldo baten en lasten  -65.024  -134.241  -5.490  10.280

 Financiële baten en lasten          
  

5.1 Financiële baten 12.773  10.000  10.000  10.000

5.2 Financiële lasten 2.368  3.000  3.000  3.000

 Saldo fin. baten en lasten  10.405  7.000  7.000  7.000

 

 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  -54.619  -127.241  1.510  17.280 
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Inleiding
Er is in 2015 een aantal ontwikkelingen geweest die van belang zijn voor de meer-

jarenbegroting 2016-2018. De discussie omtrent het loonakkoord is op dit moment nog 

gaande. Op een aantal deelaspecten is consensus bereikt. Zo is er per 1 september 2015 

een structurele salarisverhoging overeengekomen van 1,25 procent en een eenmalige 

bruto uitkering van € 500,- bij een volledige dienstbetrekking. Tevens komt er 0,8 procent 

structureel loon bij door de aanpassing van de ABP-regeling van 2014. Dit heeft in 2015 

geresulteerd in een eenmalige extra uitkering van € 328,- (bij WTF 1,0) op de Dag van de 

Leraar. In 2016 wordt deze verhoging structureel aan het brutoloon toegevoegd. Er zijn 

middelen beschikbaar gekomen en begroot voor de structurele loonsverhoging van 1,6% 

per 1 januari 2016. De uitgaven hiervoor zijn meegenomen in de begroting.

Het leerlingenaantal is in 2015 gedaald. Dit effect wordt versterkt door de komst van de 

Islamitische School per schooljaar 2015-2016. In totaal zijn er 41 leerlingen van Talent 

naar de Islamitische School gegaan. Uiteraard houden we het aantal kinderen dat 

vertrekt naar de Islamitische School (en deels wellicht weer terugkomt) nauwlettend 

in de gaten. Wat we in de loop van 2015 al voorzagen is uit de leerlingentelling  

van 1 oktober 2015 helaas gebleken. Talent is onder de gemiddelde schoolgrootte van  

290 leerlingen per brinnummer gezakt. Om de continuïteit van het huidige onderwijsaanbod 

te waarborgen is gekeken naar de mogelijkheden om al onze scholen in stand te houden. 

Instandhouding is alleen mogelijk als er één brinnummer per 1 augustus 2016 opgeheven 

wordt. Na diverse scenario’s en berekeningen te hebben gemaakt is gebleken dat een 

administratieve samenvoeging van Wereldwijzer met de Jules Verne financieel de 

minste nadelen heeft. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is het Eigen Risicodragerschap (ERD). Concreet in 

2016 voor wat betreft het Vervangingsfonds. Talent heeft besloten om eigen risicodrager 

te worden wat ons op basis van het ziekteverzuim van de afgelopen twee jaar een 

voordeel kan opleveren van 130K. De premie die normaliter wordt betaald aan het 

Vervangingsfonds is nu begroot om de vervanging door ziekte te financieren. In het kader 

van risicomanagement wordt er een buffer gevormd om onverwacht hoog ziekteverzuim 

op te kunnen vangen. Hiervoor wordt een deel van de bestemmingsreserve transitie/

kwaliteit aangewend. Het gaat om een reserve die voor 2 jaren het verschil dekt tussen 

een relatief hoog ziekteverzuim van 10% en het huidige verzuimpercentage dat onder de 

6% ligt. In totaal is dat 260K.

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2016-2018 is met bovengenoemde 

ontwikkelingen rekening gehouden en daarnaast is een aantal uitgangspunten 

gehanteerd die hieronder kort worden geschetst.
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Algemeen
De personele lasten bedragen het grootste deel van de totale lasten van Talent. In 

2013 waren de personele lasten 87% van de totale inkomsten. In 2015 was dit 85,6% en 

voor 2016 is 83,9% begroot. Dat loopt in 2017 verder terug naar 83%. De grote onzekere 

factor hierin is de ontwikkeling van de sociale lasten. Voor 2016-2018 hebben we een 

gelijkblijvende premiedruk ten opzichte van de realisatie in 2015 aangehouden.

Baten
Rijksbijdragen

Behalve de reguliere lumpsum bekostiging (Personele instandhouding, Personeel & 

Arbeidsmarktbeleid en Materiële instandhouding) die is gebaseerd op de meest recente 

leerlingenprognose (t-1) van oktober 2015 zijn de volgende zaken hierin verwerkt:

•	 Structurele extra middelen vanuit de diverse akkoorden per leerling: € 35,-.

•	 Bekostiging impulsgebieden.

•	 Extra middelen vanuit het samenwerkingsverband voor interne begeleiding (zelfde 

bedrag per leerling als in 2015) en voor zorgarrangementen (plus € 30,- per leerling 

per 2016-2017).

•	 Middelen prestatiebox en rijkssubsidie opvang vreemdelingen.

Overige overheidsbijdragen

Deze post bestaat uit de gemeentelijke subsidies voor beweegmanagement en 

schakelen. 

De terugloop in de inkomsten ten opzichte van 2015 wordt 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. Aangezien we eigenrisicodrager worden, zal 

er op deze post ook geen restitutie meer plaatsvinden vanuit het Vervangingsfonds.

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 2016 worden 

de loonkosten opgenomen op basis van het voor 2016-2017 beschikbare budget. 

Vanaf 2016-2017, wat vooral zichtbaar wordt in kalenderjaren 2017 en 2018, wordt de 

post externe inhuur lager door de beoogde komst van de flexpool. 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 relatief hoge post in 2016 

wordt voornamelijk veroorzaakt door de groei van Socrates en het feit dat er twee zieke 

payroll medewerkers worden vervangen door twee andere payroll medewerkers op de 

Zonnewijzer. 

De kosten van de interim adviseur huisvesting die door ons is ingehuurd zijn opgenomen 

bij deze post. 

Onder overige personeelslasten zijn de kosten scholing, begeleiding van personeel, 

kosten Arbo contract en overige personeelskosten opgenomen.

Daarnaast zijn hier ook de kosten opgenomen voor de zorgarrangementen, anders dan 

de inzet van eigen medewerkers op dit gebied. De scholen staan vrij om de inkomsten 

vanuit het samenwerkingsverband in te zetten voor eigen personeel dat hiervoor is 
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opgeleid als voor externe inhuur. Als blijkt dat de inkomsten afwijken, zullen we ook de 

uitgaven voor de zorg navenant bijstellen.

Investeringen/afschrijvingen
Onderstaande investeringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting (per 1000 euro):

 2016 2017 2018  

 

•	 Leermethodes 103   110   107

•	 Meubilair/inventaris 73   77   72 

•	 ICT  117  138  150

•	 Investeringen onderhoud 10  18  25

Totaal 303  343  354

De investeringen in leermethodes betreffen gedeeltelijke vervanging van afgeschreven 

materialen. 

We zien een beoogde 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. Het werken met chromebooks blijkt een succes 

en neemt dan ook verder toe. De groei in digitale leermiddelen zou een daling van de 

‘fysieke’ leermiddelen tot gevolg moeten hebben. Dat is in de overgangsfase nog een 

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

de resterende locaties en de uitbreiding en vervanging van afgeschreven en/of defecte 

ICT apparatuur. 

Het onderdeel ‘Investeringen onderhoud’ is het gevolg van de wijziging naar de 

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

die zijn gemaakt n.a.v. de actualisering van de meerjaren onderhoudsplannen van 

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

toekomstplan huisvesting en de ontwikkelingen van de school en de staat van het 

gebouw. De absolute toename van de afschrijvingslast op dit vlak is klein te noemen, 

terwijl er voor de komende jaren meer dan 200K per jaar wordt geïnvesteerd in de 

gebouwen. Dit wordt veroorzaakt doordat de meeste investeringen in 25 of 40 jaar 

worden afgeschreven. Het is van belang te melden dat er nog steeds veel onduidelijk is 

ten aanzien van de rol die de gemeente heeft op het gebied van renovatie. Renovatie is 

momenteel landelijk een grijs gebied voor wat betreft de verantwoordelijkheid hiervoor. 

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

Hoorn, kan het beleid verder vorm worden gegeven. Onze investeringswens ligt namelijk 

substantieel hoger dan de 200K per jaar.

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

investeringen.
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Huisvestingslasten
Voor de locaties Socrates, Bres, Jules Verne en de Montessori, locatie Messchaertstraat, 

staan we ieder jaar de bekostiging voor het aantal groepen af aan de gemeente Hoorn. 

De schoonmaakkosten nemen in 2016 harder toe dan de bekostiging die we hiervoor 

ontvangen. Door onderhandelingen met de schoonmaakbedrijven hebben we de 

stijging kunnen temperen. Daarnaast zal onder andere gekeken moeten worden naar de 

schoonmaakfrequentie van ruimtes die minder vaak worden gebruikt. Klein onderhoud 

(< € 500,-) en onderhoudscontracten vallen tevens onder de huisvestingslasten in de 

exploitatie. Bestaande contracten worden geëvalueerd en waar mogelijk sluiten we 

nieuwe contracten af met vaste leveranciers. Samen met Penta en Allure willen we in 

2016 een online contractmanagement module aanschaffen. Zo houden we nog beter 

zicht op de looptijd, prijzen en voorwaarden van alle contracten.

Overige instellingslasten
De licentiekosten zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Licenties hebben een 

terugkerend karakter waardoor het voor scholen en het bestuursbureau extra van 

belang is om bij iedere aanschaf van een nieuwe methode en/of licentie de bestaande 

licenties te beoordelen. Momenteel neemt de investering in OLP niet in gelijke tred af 

met de stijging van de licentiekosten.

Onder de post ‘deskundigen adviezen overige’ zijn verschillende verandertrajecten op 

Talent-, school- en directieniveau begroot. Ook het advies en de acties voortvloeiend uit 

het bestemmingsplan ICT zijn hierin begroot.

De kosten van de accountant zijn de afgelopen jaren toegenomen. Aangezien we 

inmiddels 8 jaar bij Deloitte zitten is het zowel voor de prijs als voor een nieuwe zienswijze 

goed om een offerte bij andere accountants aan te vragen.

Financiële baten
De begrote inkomsten laten een dalende lijn zien analoog aan de dalende spaarrente. De 

renteopbrengsten in 2015 zijn opnieuw lager dan begroot. Talent hanteert een defensief 

beleid op het gebied van beleggen en belenen. In deze meerjarenbegroting zijn we dan 

ook uitgegaan van een relatief laag rendement op het vermogen. Voor 2016 is gerekend 

met een gemiddelde spaarrentestand van 0,5%
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Balans

Activa 2015  2016  2017  2018

 EUR  EUR  EUR  EUR

Vaste Activa  

Materiële VA 

Gebouwen en terreinen

Inventaris en apparatuur 1.439.422   1.654.499  1.728.576  1.746.639

Andere vaste bedrijfsmiddelen 

   1.439.422  1.654.499  1.728.576  1.746.639

Vlottende Activa 

Voorraden -

Vorderingen -  -  -

Debiteuren 41.938   50.000  50.000  50.000

OCW   680.635   678.148   677.464  675.855

Overige overheden  37.553   50.000  50.000  50.000

Overige vorderingen -  -  -  -

Overlopende activa 99.454   100.000  100.000  100.000

Af: Voorz. wegens oninbaarheid -  

  859.580  878.148  877.464  875.855

Liquide middelen  2.710.015   2.261.058  2.187.696  2.180.001

   2.710.015   2.261.058  2.187.696  2.180.001

Totaal Activa  5.009.017  4.793.705  4.793.736  4.802.495
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Passiva 2015  2016  2017  2018

 EUR  EUR  EUR  EUR 

Eigen vermogen  

Algemene reserve 2.332.866  2.215.625  2.227.135  2.294.415

Bestemmingsreserve algemeen 307.059  327.059   347.059  327.059

BR 1e waardering 209.458  179.458  149.458  119.458

BR huisvesting 97.112  97.112  97.112  97.112

BR transitie/kwaliteit 446.467  446.467  446.467  446.467

  3.392.962  3.265.721  3.267.231  3.284.511

Voorzieningen 

Personeelsvoorzieningen 122.984  117.984  112.984  107.984

Overige voorzieningen -  -  -  -

  122.984  117.984  112.984  107.984

Kortlopende schulden 

Kredietinstellingen -  -  -  -

Vooruit gefactureerde en -ontvangen termijnen OHW -  -  -  -

Crediteuren 156.119  150.000  150.000  150.000

OCW 21.591  20.000  20.000  20.000

Belastingen en premies sociale verz. 462.182  450.000  450.000  450.000

Schulden terzake van pensioenen 115.255  120.000  120.000  120.000

Overige kortlopende schulden 61.681  50.000  50.000  50.000

Overlopende passiva 676.243  620.000  620.000  620.000

  1.493.071  1.410.000  1.410.000  1.410.000

Totaal Passiva  5.009.017  4.793.705  4.790.215  4.802.495

Resultaat voor verdeling  -54.619  -327.241  1.510  17.280

Algemene reserve  -23.204  -327.241  11.510  67.280

Bestemmingsreserve algemeen (scholen)  36.677  20.000  20.000  -20.000

Bestemmingsreserve 1e waardering  -41.559  -30.000  -30.000  -30.000

Bestemmingsreserve huisvesting    -  -  -

Bestemmingsreserve transitie/kwaliteit  -26.533  -  -
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Toelichting bij de balans 2015-2018
De balansprognose is gebaseerd op voorlopige cijfers per ultimo 2015, 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 componentenmethode. Eind 2013 is een bestemmingsreserve transitie/

kwaliteit gevormd van 473k. In 2016 zal volgens huidige berekeningen 260k van deze 

reserve worden aangewend als reserve voor het eigen risicodragerschap met betrekking 

tot vervanging van personeel. In 2016 wordt het definitieve besluit genomen of Talent 

eigen risicodrager wordt en daarmee niet meer aangesloten is bij het Vervangingsfonds.

De aanspraak op personeelsvoorzieningen (in feite voorziening jubileumuitkeringen) 

neemt de komende jaren toe doordat relatief veel personeelsleden een jubileumuitkering 

krijgen. De dotatie aan deze post neemt tevens navenant toe. Gezien de nog lopende cao 

onderhandelingen is nog niet duidelijk hoe we financieel-administratief met sommige 

aspecten van de nieuw te vormen cao om moeten gaan. In de loop van 2016 zal duidelijk 

worden of er 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.

Kengetallen 2015-2018
In de financiële paragraaf staan, zoals dat door het ministerie van OCW is voorgeschreven, 

de financiële kengetallen opgenomen. Op basis van de meerjarenbegroting 2016-2018 

staan hieronder de kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en kapitalisatiefactor in grafiek-

vorm weergegeven. 
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Ratio’s
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 solva-

biliteits ratio blijft ruim boven de signaleringswaarde.

De kapitalisatiefactor blijft de komende jaren stabiel rond de 36%. Deze factor wordt 

opgedeeld in drie onderliggende factoren, de transactiefunctie voor het financieren van 

kortlopende schulden, de financieringsfunctie voor het financieren van de activa en de 

bufferfunctie voor het afdekken van mogelijke risico’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 systematiek 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 komende 

jaren licht van 11,3% naar 10,7% en beweegt boven de huidige signaleringswaarde 

(8,8%).

De financieringsfunctie (materiële vaste activa in relatie tot totale baten) stijgt de 

komende jaren van 16,1% naar 18,7% doordat we meer investeren, maar blijft onder de 

bovengrens van 21,2%.

De bufferfunctie daalt naar 7,1% in 2018 (signaleringswaarde van de Inspectie 5%). Deze 

functie is bedoeld voor de afdekking van de risico’s. De daling komt vooral door een 

afname in het eigen vermogen en de liquide middelen. Hierop wordt actie ondernomen. 

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 rappor t-

ages, 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 kinderopvangorganisaties over de ontwikkel-

ingen.

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

huisvesting ontwikkeld. Bouwkundige aangesteld met ruime expertise op dit gebied. 

•	 In 2015 is een projectgroep met de gemeente Hoorn opgericht met betrekking tot 

nieuwbouwplan ‘de Kreek’ waarin Socrates wordt gehuisvest.

•	 Om alle leverancierscontracten te monitoren wordt een digitaal contractmanagement 

systeem gebruikt per 2016. 

•	 Voortzetting van de samenwerking met Tredin.

•	 Indien Talent per 2016 definitief besluit om eigen risicodrager voor het Vervangingsfonds 

te worden, dan wordt hiervoor een reserve gecreëerd.

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. Dit betekent een continu proces, gericht op het ontdekken en beheersen van 



Jaarstukken 2015 Talent

41

risico’s. Ook is eind 2015 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 

geëvalueerd. 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).

•	 Kwaliteit van inschrijven leerlingen en het vaststellen van het juiste gewicht.

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

•	 Ongelijkmatige leeftijdsopbouw en kwaliteitenmix van personeel.

•	 Gebrek aan mobiliteit en flexibele inzet.

•	 Islamitische School, onzekerheid over leerling prognoses.

•	 Onzekerheid over de bekostigingssystematiek en de hoogte van de bekostiging.

•	 Geen duidelijke vertaling van sturingsinformatie naar kritische prestatie indicatoren 

en prestatieafspraken.

•	 Kinderopvangorganisaties in zwaar weer.

•	 Doordecentralisatie middelen buitenonderhoud per 1 januari 2015.

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

•	 Privacy onder druk door verdergaande digitalisering.

Het mitigeren van bovenstaande risico’s gebeurt voor een groot deel middels de in B.1 

genoemde manieren van monitoring. Strategisch personeelsbeleid wordt geformuleerd 

om de kwaliteit en in-, door- en uitstroom van het personeel te waarborgen en zo goed 

mogelijk te organiseren. Het proces van het inschrijven van leerlingen wordt verder 

geüniformeerd zodat kan worden gestreefd naar een foutloze gewichtenadministratie. 

De komst van de Islamitische School maakt dat we extra kijken naar de in- en uitstroom 

op onze scholen en waar nodig tijdig maatregelen kunnen nemen. Voor wat betreft de 

onzekerheid qua bekostigingssystematiek is het zo dat we de ontwikkelingen op de voet 

volgen. Proefballonnen worden door ons en de PO Raad direct doorgerekend in financiële 

consequenties. Het werken met KPI’s wordt momenteel verder geconcretiseerd. We 

hebben intensief contact met de kinderopvangorganisaties. Het buitenonderhoud 

waarvoor Talent nu verantwoordelijk is, is naar een MJOP tot en met 2024 vertaald. 

Samen met de gemeente kijken we naar de noodzakelijke aanpassingen c.q. renovaties 

van gebouwen. De verdergaande digitalisering noopt ons de ICT leveranciers goed te 

ondervragen op het gebied van privacy. Het ICT kernteam  brengt de risico’s in kaart en 

onderneemt preventieve maatregelen waar nodig.

B.3 Rapportage van het toezichthoudend orgaan
Jaarverslag 2015 Raad van Toezicht

Algemeen

In 2015 is de implementatie van het Raad van Toezichtmodel voortgezet. De Raad 

vergaderde 6 keer in aanwezigheid van de directeur bestuurder/ het College van 

Bestuur. Enkele keren werd door de Raad van Toezicht zonder het CvB gesproken, in 

deze vergaderingen kwam o.a. de vervulling van 2 vacatures in de RAAD VAN TOEZICHT 

aan de orde, en hiervoor zijn profielen en een sollicitatieprocedure opgesteld.
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De sollicitatieprocedure is eind 2015 afgerond en zijn twee leden benoemd resp. per  

1 december 2015 en 1 januari 2016. Afscheid werd genomen per 1 december 2015 

wegens het aflopen van hun zittingstermijn van de voorzitter en een lid resp. de heren 

L.S.M. Jorritsma en G. Mos. De Raad is hen veel dank verschuldigd voor hun inzet.

Per 1 januari 2016 is de samenstelling als volgt:

Naam toetreding datum van aftreden herbenoembaar

P.M. Westenberg (VZ) 1-12-2015 1-12-2019 ja

W.H. Karsemeijer 1-03-2009 1-03-2017 neen

M.J. Rövekamp MEM 1-01-2013 1-01-2017 ja

Drs. N. Fijma 1-01-2014 1-01-2018 ja

Drs. C. Roem MBA 1-01-2016 1-01-2020 ja

De honorering van de Raad van Toezicht ligt onder de VTOI en PO-raad normering van 

een onderwijsinstelling van de omvang van Talent.

De leden bezochten diverse bijeenkomsten georganiseerd door de VTOI (Vereniging 

van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) over uiteenlopende onderwerpen als 

de jaarvergadering, kwaliteitsbewaking en werd een vergadering van de contactgroep 

Governance van de VOS-ABB bezocht.

Belangrijkste onderwerpen van toezicht
Door middel van de halfjaarlijkse managementletter werd door de directeur bestuurder 

2x verslag gedaan van de ontwikkelingen. Daarnaast werd door de heren Jorritsma 

en Fijma een functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. Ook had de voorzitter 

periodiek overleg met de bestuurder over lopende zaken en de voorbereiding van de 

Raad van Toezicht vergaderingen. 

Naast het vaststellen van de jaarrekening 2014 en begroting 2015 werd door de Raad 

speciale aandacht geschonken aan ontwikkelingen als het dalend leerlingaantal, o.m. 

door de komst van een islamitische school en een demografische verschuiving in de 

diverse Hoornse wijken. Op basis hiervan is vastgesteld dat er een brinnummer komt te 

vervallen. De Raad stemt in om eigen risicodrager te worden voor ziektevervanging en 

dit als voorgenomen besluit in te brengen bij de GMR.

Het Koersdocument 2015-2019, waarin het te voeren strategisch beleid door de stichting 

is vastgelegd, werd vastgesteld. 

Interne en externe contacten
De voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder hebben een gesprek met 

Stichting Penta (bijzonder onderwijs) gehad om samenwerking tussen beide besturen 

te versterken. In eerste instantie hebben we het hier dan over de bedrijfsvoering kant. 

Gesprekken met GMR en directeurenoverleg hebben in 2015 niet plaatsgevonden.
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Schoolbezoeken
Een wisselende delegatie uit de Raad heeft in 2015 de volgende scholen bezocht.

•	 Socrates

•	 De Klipper, locatie De Bres

•	 De Tweemaster 

•	 Wereldwijzer 

•	 De Klipper, locatie Dubloen

Bij deze bezoeken werd gesproken met leerlingen, leerkrachten en directeuren zodat 

een goed beeld kon worden gevormd over het onderwijs op de scholen.

Evaluatie van het eigen functioneren
2015 heeft voor de Raad van Toezicht in het teken gestaan van de overgang van een 

bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model en het vertrek (zoals al eerder 

benoemd) van 2 leden waaronder de voorzitter.

In intensieve gesprekken is gesproken over het functioneren als Raad van Toezicht en 

de dilemma’s die zich daarbij voordoen. Op basis van deze gesprekken is geconcludeerd 

dat geen van de leden de voorzittersrol ambieerde en dat de nieuw te werven leden in 

elk geval ruime ervaring dienden te hebben met een Raad van Toezicht model.
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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 2015 is opgesteld conform de richtlijnen van de Regeling jaar-

verslaggeving onderwijs en in overeenstemming met 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 verslaggevingsvoorschrif-

ten 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 speci-

fieke 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 jaar-

rekening 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.

Stelselwijziging

In de jaarrekening is een stelselwijziging doorgevoerd. Vanaf 2015 worden de lasten 

voor groot onderhoud rechtstreeks verantwoord in de staat van baten en lasten.

Financieel betekent dit dat het saldo van de voorziening groot onderhoud ultimo 

2014 ad € 184.609 in de vergelijkende cijfers is toegevoegd aan het eigen vermogen.  

Daarnaast is het saldo van de dotatie en onttrekkingen over 2014 € 140.204 aange-

past in de vergelijkende cijfers van de staat van baten en lasten. Hierdoor daalt het  

resultaat over 2014 van negatief € 111.955 naar negatief € 252.159.

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 jaarrekening
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De indeling in activagroepen en afschrijvingstermijnen is als volgt:

•	 Meubilair  20 jaar (bureaustoelen 10 jaar)

•	 Leermiddelen  9 jaar

•	 ICT-pc´s  5 jaar

•	 ICT-servers  5 jaar

•	 CT-netwerken  10 jaar

Afschrijving vindt plaats vanaf de eerste maand volgend op de ingebruikname van het 

activum. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het 

resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen evenals 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 pensioenregeling. Hiervoor in aan-

merking komen de werknemers hebben op pensioengerechtigde leeftijd recht op een 

pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld 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 onder -

gebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Talent betaalt hiervoor premies waar-

van 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 2015 was de dekkingsgraad 97,2% (bron: www.abp.nl). Deze 

dekkings   graad is een momentopname. In verband met deze dekkingsgraad stelt  

het ABP begin 2017 een herstelplan op dat wordt gebaseerd op de finan-

ciële positie eind 2016. 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.
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 Uitgestelde beloningen 

Op basis van richtlijn 271 van de Raad voor de Jaarverslaggeving is een voorziening 

opgenomen voor verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambts-

jubilea van personeelsleden. De voorziening is opgenomen tegen de contante waarde 

van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van de ingeschatte blijf kans,  

gemiddelde salarisstijging en een disconteringsvoet van 2,5%. 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 ge-

bracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen.
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Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voort-

vloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de 

activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar ver-

wachting 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. Koers-

verschillen betreffende geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht 

getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde divi-

denden 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 financiële 

leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leas-

etermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat 

betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aange-

merkt 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  

financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s 

en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn  

opgenomen.

De stichting handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedrags lijnen 

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 derge-

lijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de 

kredietrisico’s en marktrisico’s.
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B.1.1 Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)   
  

  2015  2014

  EUR  EUR

 Activa

 Vaste activa       

1.2 Materiële vaste activa 1.439.422  1.550.714   

1.3 Financiële vaste activa -  20.288 

   1.439.422  1.571.002 

 Vlottende activa      

1.5 Vorderingen 859.580  929.523  

1.7 Liquide middelen 2.710.015  2.426.211   

   3.569.595  3.355.734

 Totaal activa  5.009.017  4.926.736 

 

 

 Passiva

        

2.1 Eigen vermogen  3.392.963  3.447.582 

2.3 Voorzieningen  122.984  126.474 

2.4 Kortlopende schulden  1.493.070  1.352.680 

 

 

 Totaal passiva  5.009.017  4.926.736 
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Toelichting op de balans*
Voor cijfermatige toelichting zie pagina 55 t/m 58.

Activa
1.2 Materiële vaste activa

De investeringen vermeld onder Inventaris en apparatuur zijn in totaal € 253.201. De  

in vester ingen in ICT bedragen € 149.569. De overige investeringen zijn gedaan in school -

meubilair € 33.645 en leermiddelen € 69.986. 

De investeringen in gebouwen zijn € 3.600. Vanwege de stelselwijziging vallen na-

genoeg alle kosten omtrent gebouwen in de exploitatie, waardoor het totale bedrag 

aan investeringen vrijwel nihil is.

1.3 Financiële activa

De financiële activa bedragen € 0. De renteloze lening die was verstrekt aan het 

nieuwe samenwerkingsverband, de Westfriese Knoop, is in 2015 ingelost.

1.5 Vorderingen

De kortlopende vorderingen OCW € 680.635 betreffen de nog te ontvangen rijksver-

goedingen in het kader van de bekostiging die aan 2015 is toe te rekenen. 

De post van € 37.553 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 2015 is 

deze € 2.710.015.

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-be-

stemming.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves, inclusief dotaties of onttrekkingen, zijn in deze jaar rekening 

separaat genoemd. 

Bestemmingsreserve algemeen

Deze reserve bestaat uit door de scholen opgebouwde gelden vanuit het eigen exploi-

tatiebudget. 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 (MVA). Jaar-

lijks vermindert deze reserve met het bedrag aan afschrijvingskosten van de be-

trokken ‘oude’ activa.

Bij handhaving van de gekozen afschrijvingstermijnen zal deze reserve in het boek-

jaar 2024 worden beëindigd.

Bestemmingsreserve transitie/kwaliteit

Deze reserve is conform bestuursbesluit gevormd naar aanleiding van de inciden-
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tele bekostiging van € 183,90 per leerling per ultimo 2013. De reserve is in 2015 voor  

€ 26.533 aangesproken voor de inzet van een personeelslid dat één jaar boven-

schools wordt betaald. In 2016 wordt het grootste deel van de reserve aangesproken 

voor het vormen van een buffer met betrekking tot het eigen risicodragerschap ziekte-

vervangingen.

2.1 Eigen vermogen

De toevoeging aan de algemene reserve ad € 36.677 betreft het saldo van de exploi-

tatie 2015 uit hoofde van de school gebonden budgetten.

De onttrekking aan de reserve 1e waardering MVA betreft de afschrijvingslast op de 

‘oude’ activa. Deze bedraagt in 2015 € 41.559.

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 2015 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 2015    

 

  2015 Begroting 2015 2014    

  EUR EUR EUR

 Baten       

3.1 Rijksbijdragen 13.035.129  12.691.306  12.631.808   

3.2 Overige overheidsbijdragen 302.423  311.711  263.646  

3.5 Overige baten 202.065  60.486  197.759   

 Totaal baten  13.539.617  13.063.503  13.093.213

 

 Lasten         

4.1 Personeelslasten 11.267.244  11.187.579  11.259.499   

4.2 Afschrijvingen 291.890  314.253  303.096   

4.3 Huisvestingslasten 1.061.420  852.686  882.195   

4.4 Overige lasten 984.086  956.680  919.739   

 Totaal lasten  13.604.641  13.311.198  13.364.529

          

 Saldo baten en lasten  -65.024  -247.695  -271.316

          

 Financiële baten en lasten         

5 Financiële baten en lasten  10.405  20.000  19.158

 Resultaat (-/- is negatief)  -54.619  -227.695  -252.158
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Toelichting op de onderscheiden posten van de exploitatierekening
Voor cijfermatige toelichting zie pagina 60 t/m 62.

Op hoofdlijnen is in de financiële paragraaf een analyse gemaakt betreffende de ex-

ploitatierekening in relatie tot de begroting. Hieronder volgen nog enkele aanvullingen 

op detailniveau. 

Baten
Geen aanvullingen.

Lasten
4.1 Personeelslasten

4.1.1 en 4.1.2 

Zoals eerder gemeld hebben we ook in 2015 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 bedroeg in 2014 161,4 en in 2015 158,78.

Onder ‘dotaties personele voorzieningen’ is de toevoeging 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 2015 zijn € 23.595,-. De kosten worden genomen op het moment van uit-

voering

Accountantskosten 2015 2014  

 

Onderzoek van de jaarrekening 23.595 22.990

Andere controle-opdrachten 0 0

Fiscale adviezen  0 0

Andere niet-controlediensten 0 0

Totaal 23.595 22.990

5.1 Rentebaten

Geen aanvullende opmerkingen.
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B.1.3 Kasstroomoverzicht
  

  2015  2014

  EUR  EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat   -65.024  -271.316

Aanpassingen voor:        

- afschrijvingen 291.890  303.096   

- mutaties voorzieningen -3.492  -6.368   

   288.398  296.728

Veranderingen in vlottende middelen        

- vorderingen 85.040  -102.958   

- schulden  140.390  24.008 

   225.430  -78.950

Ontvangen interest 17.963  20.840 

Betaalde interest -2.368  -1.682   

   15.595  19.158

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  464.399  -34.380

Kasstroom uit investeringsactiviteiten        

Investeringen materiële vaste activa -256.801  -340.265   

Desinvesteringen materiële vaste activa 76.206  -  

Investeringen financiële vaste activa   -  

Desinvesteringen financiële vaste activa   -  

Aflossing langlopende schulden   -

Mutatie leningen   - 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -180.595  -340.265

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -

Nieuwe opgenomen leningen -  -

Aflossing langlopende schulden -  -   

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten   -  -

Overige balansmutaties  -  -

Mutatie liquide middelen  283.804  -374.645
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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 1-1-15  cum AW cum Afschr.   afschrijvingen 31-12-15

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1.2.1 Gebouwen 68.600 221 68.379 3.600 68.600 2.949 2.809 3.600 80 3.520

1.2.2 Inventaris en apparatuur 3.563.807 2.081.472 1.482.335 253.201 64.570 54.015 289.081 3.752.438 2.316.536 1.435.902

1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen - - - - - - - - -

 Totaal materiële vaste activa 3.632.407 2.081.693 1.550.714 256.801 133.170 56.964 291.890 3.756.038 2.316.616 1.439.422

Verzekerde waarde schoolgebouwen:         

2015  26.830.674

2014  25.225.063

2013  25.344.619

2012  28.169.065

2011  28.169.065          

 

  2015  2014

  EUR  EUR

1.3 Financiële vaste activa 

1.3.7  Overige vorderingen -  20.288

 

 Totaal financiële vaste activa    -   20.288    
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  2015  2014  

  EUR  EUR  

1.5  Vorderingen         

1.5.1 Debiteuren  41.938  72.582 

1.5.2 OCW  680.635  705.021 

1.5.6 Overige overheden  37.553  60.731

 Personeel -  -

 Overige -  -  

1.5.7 Overige vorderingen  -  - 

 Vooruitbetaalde posten 24.784  25.489   

 Verstrekte voorschotten -  -  

 Nog te ontvangen rente 10.462  15.652   

 Vervangingsfonds 30.683  50.048   

 Overige 33.525  -  

1.5.8 Overlopende activa  99.454  91.189 

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid  -  -

 Totaal vorderingen  859.580  929.523 

1.7 Liquide middelen 

1.7.1 Kasmiddelen -  - 

1.7.2 Tegoeden op bank en giro 2.710.015  2.426.211  

1.7.3 Deposito’s -  - 

1.7.4 Overige -  - 

 Totaal liquide middelen 2.710.015  2.426.211  

 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.  
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Passiva 

 

2.1 Eigen vermogen Stand per 1 januari 2015 Resultaat Overige mutaties Stand per 31 december 2015   

  EUR EUR EUR EUR

2.1.1 Algemene reserve  2.356.071 -23.204 -  2.332.867   

          

2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)         

 Bestemmingsreserve algemeen 270.382  36.677 - 307.059   

 Bestemmingsreserve 1e waardering 251.017  -41.559 - 209.458   

 Bestemmingsreserve huisvesting 97.112  - - 97.112 

 Bestemmingsreserve personeel -  - - - 

 Bestemmingsreserve transitie/kwaliteit 473.000  -26.533 - 446.467

   1.091.511    1.060.096

 Totaal eigen vermogen  3.447.582 -54.619 -  3.392.963

2.2 Voorzieningen Stand per Dotatie Ontrekkingen Vrijval Rente Stand per Kortlopend Langlopend

  1-1-15    mutaties 31-12-15 deel < 1 jaar deel > 1 jaar

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

2.2.1 Personeelsvoorzieningen           

 Jubileumgratificaties 126.474 23.000 26.490 - - 122.984 25.994 96.990

  126.474 23.000 26.490 - - 122.984 25.994 96.990

2.2.3 Overige voorzieningen           

 Onderhoud - -  - - - - -

 Overige - -  - - - - -

  - - - - - - - -

 Totaal voorzieningen 126.474 23.000 26.490 - - 122.984 25.994 96.990
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2.4 Kortlopende schulden 2015 2014  

  EUR EUR  

2.4.3 Crediteuren  156.119  187.239

2.4.4 OCW kortlopende schulden  21.591  21.591

 Loonheffing 461.881  425.143     

 Premies sociale verzekeringen 301  -396  

 BTW -  -

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen  462.182  424.747

2.4.8 Schulden ter zake van pensioenen  115.255  145.637

 Overige overheden -  -

 Netto lonen 4.003  5.512

 Overige 57.677  55.979

2.4.9 Overige kortlopende schulden  61.680  61.491

 Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt -  -

 Vooruitontvangen subsidies OCW niet-geoormerkt -  -

 Vooruitontvangen subsidies overige 3.687  8.286

 Vooruitontvangen investeringssubsidies 112.107  113.552  

 Vooruitontvangen termijnen -  -  

 Vakantiegeld 367.364  373.015 

 Accountants- en administratiekosten 15.025  15.025    

 Vooruitontvangen bedragen 184.482  4.866    

 WAO-gelden -  -    

 Overige -6.422  -2.769    

2.4.10 Overlopende passiva  676.243  511.975 

Totaal kortlopende schulden  1.493.070  1.352.680
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Huur kantoorruimte

Uit hoofde van het huurcontract voor kantoorruimte was tot en met 2014 een meer-

jarige overeenkomst afgesloten. De huurovereenkomst wordt sinds 2015 per jaar  

verlengd. De huurverplichting kantoorruimte voor 2016 bedraagt € 39.030,-.

Kopieercontracten

Uit hoofde van leasecontracten voor kopieerapparatuur zijn meerjarige overeenkomsten 

afgesloten met een einddatum van 30 september 2017. De leaseverplichting voor 2016 

bedraagt € 22.652,-.

Contracten buitenschilderwerk 

Uit hoofde van de contracten voor buitenschilderwerk is een overeenkomst afge-

sloten. De verplichting voor het buitenschilderwerk voor 2015 bedraagt € 10.490,-.

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  2015 Begroting 2015 2014    

  EUR EUR EUR

3.1 Rijksbijdragen       

3.1.1 Rijksbijdrage OCW  12.410.252  12.054.924  12.152.253

 Geoormerkte OCW-subsidies -  -  88.553  

 Niet-geoormerkte OCW-subsidies 267.687  285.902  252.883  

 Toerekening investeringssubisdies OCW -  -  -  

 Overige 51.977  60.000  28.178  

3.1.2 Overige subsidies OCW  319.664  345.902  369.614

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV  305.213  290.480  109.941

Totaal rijksbijdragen  13.035.129  12.691.306  12.631.808 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies         

 Bruidschat -  -  -  

 OBD -  -  -  

 Loonsubsidie -  -  -  

 Overige 234.787  236.711  263.646  

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen  234.787  236.711  263.646

 Vervangingsfonds -  -  -  

 Weer Samen Naar School 67.636  75.000  -  

 Inkomsten REC -  -  -

 Overige -  -  -  

3.2.2 Overige overheidsbijdragen  67.636  75.000  -

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies  302.423  311.711  263.646

3.5 Overige baten       

3.5.1 Verhuur  41.963  50.000  42.125

3.5.2 Detachering personeel  19.813  10.486  41.095

3.5.3 Schenking  486  -  493

3.5.4 Sponsoring  -  -  500

3.5.5 Ouderbijdragen  -  -  -

3.5.6 Overige  139.803  -  113.546

Totaal overige baten  202.065  60.486  197.759
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 Lasten 2015 Begroting 2015 2014    

  EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten       

 Brutolonen en salarissen 8.102.896  7.541.210  7.931.735  

 Sociale lasten 1.949.003  1.926.278  1.970.870

 Pensioenpremies 1.015.645  1.120.540  1.161.697

4.1.1 Lonen en salarissen  11.067.544  10.588.028  11.064.302

 

 Dotaties personele voorzieningen 23.000  -  5.000  

 Personeel niet in loondienst -  -  -  

 Overige 629.607  599.551  649.887  

4.1.2 Overige personele lasten  652.607  599.551  654.887

4.1.3 Af: Uitkeringen  452.905  -  459.690

Totaal personeelslasten  11.267.246  11.187.579  11.259.499

4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa        

 Gebouwen  2.809  6.273  221

 Inventaris en apparatuur  289.081  307.980  302.875

 Andere vaste bedrijfsmiddelen  -  -  -

Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa  291.890  314.253  303.096
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  2015 Begroting 2015 2014    

  EUR EUR EUR

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur  38.797  38.797  38.458

4.3.2 Verzekeringen  -  -  -

4.3.3 Onderhoud  300.015  125.200  204.035

4.3.4 Energie en water  144.909  180.200  160.772

4.3.5 Schoonmaakkosten  217.566  202.550  206.994

4.3.6 Heffingen  15.335  13.850  14.447

4.3.7 Overige  344.798  292.089  257.489

4.3.8 Dotatie voorziening onderhoud  -  -  -

Totaal huisvestingslasten  1.061.420  852.686  882.195

4.4 Overige lasten       

4.4.1 Administratie- / beheerslasten  385.070  383.100  330.312

4.4.2 Inventaris / apparatuur / leermiddelen  500.867  481.406  504.492

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen  -  -  -

4.4.4 Overige lasten  98.147  92.174  84.935

Totaal overige lasten  984.084  956.680  919.739

5 Financiële baten en lasten        

5.1 Rentebaten  12.773  20.000  20.840

5.2 Resultaat deelnemingen  -  -  -

5.3 Waardeveranderingen financiële vaste activa  -  -  -

5.4 Overige opbrengsten financiële vaste activa  -  -  -

5.5 Rentelasten  2.368  -  1.682

Totaal financiële baten en lasten  10.405  20.000  19.158
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Model G Verantwoording subsidies

41772 Stichting Talent

G1A Subsidies zonder verrekeningsclausule, beknopt    

Omschrijving Toewijzing      Prestatie afgerond

  Kenmerk Datum     

Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 09-17  DL/B/110284 21-09-2015 nee    

        

G1B Subsidies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid

Omschrijving Toewijzing  Bedrag van Ontvangen Lasten Saldo Ontvangen Lasten Niet besteed Afgerond

  Kenmerk Datum  toewijzing t/m t/m 01-01-2015   31-12-2015 31-12-2015

     EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

- 

        

Totaal     0 0 0 0 0 0 0 

G2A Subsidies met verrekeningsclausule aflopend per ultiomo verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  Bedrag van Ontvangen Lasten Saldo Ontvangen Lasten Te verrekenen 

  Kenmerk Datum  toewijzing t/m t/m 01-01-2015   31-12-2015 

     EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

-        0   0 

     

Totaal     0 0 0 0 0 0 0 

G2B Subsidies met verrekeningsclausule doorlopend tot in volgend verslagjaar

Omschrijving Toewijzing  Bedrag van Ontvangen Lasten Saldo Ontvangen Lasten Saldo Saldo nog te

  Kenmerk Datum  toewijzing t/m t/m 01-01-2015   31-12-2015 besteden 31-12-2015

     EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

-        0   0 0 

     

Totaal     0 0 0 0 0 0 0 0 
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Toelichting vordering OCW  

Personeel PO 2015/2016 PO/FENV/

   813493     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2015 2015 31-12-15 totaal 

Personele instandhouding 2015/2016  EUR EUR EUR EUR 

16GN Windvaan 2015/2016 696577 1.402.444 484.593 584.352 99.759

16HV Jules Verne 2015/2016 698172 876.920 303.006 365.383 62.377

16KL De Zonnewijzer 2015/2016 698177 1.056.578 365.084 440.241 75.157

16WW KlimOp 2015/2016 698152 345.933 119.532 144.139 24.607

16YA Het Ooievaarsnest 2015/2016 698170 1.391.872 480.940 579.947 99.007

16YT De Bussel 2015/2016 698066 482.702 166.790 201.126 34.336

16ZH De Wereldwijzer 2015/2016 698109 574.777 198.605 239.490 40.885

16ZY Montessori 2015/2016 698107 1.279.591 442.143 533.163 91.020

23PY De Klipper 2015/2016 697636 1.549.634 535.452 645.681 110.229 

    8.960.451 3.096.145 3.733.521 637.376 637.376

Personeel PO 2015/2016 PO/FENV/

   813493     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2015 2015 31-12-15 totaal  

Impulsgebieden 2015/2016  EUR EUR EUR EUR 

16GN Windvaan 2015/2016 692200 120.700 41.706 50.292 8.586

16HV Jules Verne 2015/2016 692153 136.675 47.226 56.948 9.722

16KL De Zonnewijzer 2015/2016 691906 94.075 32.506 39.198 6.692   

    351.450 121.438 146.437 24.999 24.999
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Toelichting vordering OCW  

Personeel PO 2015/2016  PO/FENV/

   813493        

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2015 2015 31-12-15 totaal   

Prestatiebox 2015/2016  EUR EUR EUR EUR EUR

16GN Windvaan 2015/2016 718068 33.504 9.449 13.960 4.511

16HV Jules Verne 2015/2016 718083 15.776 4.449 6.573 2.124

16KL De Zonnewijzer 2015/2016 717997 24.315 6.857 10.131 3.274

16WW KlimOp 2015/2016 717922 7.237 2.041 3.016 974

16YA Het Ooievaarsnest 2015/2016 717930 35.699 10.068 14.875 4.807

16YT De Bussel 2015/2016 717955 12.279 3.463 5.116 1.653

16ZH De Wereldwijzer 2015/2016 717969 11.222 3.165 4.676 1.511

16ZY Montessori 2015/2016 717849 30.170 8.509 12.571 4.062

23PY De Klipper 2015/2016 718917 39.684 11.192 16.535 5.343     

    209.887 59.194 87.453 28.259 28.259

Personeel PO 2015/2016 DL/FCA/

   197112     

Omschrijving Jaar Kenmerk Bedrag van Ontvangen Opbrengst Saldo Saldo 

    toewijzing 2015 2015 31-12-15 totaal   

Subsidie Effectmeting 

InnovatieImpuls Onderwijs 2015 2015/2016  EUR EUR EUR EUR EUR

16KL Zonnewijzer 2015/2016 723333 2.500 2.500 0 -2.500

16WW KlimOp  723314 2.500 2.500 0 -2.500

16ZH Wereldwijzer  723322 2.500 2.500 0 -2.500

16ZY Montessori  723315 2.500 2.500 0 -2.500  

    10.000 10.000 0 -10.000 -10.000

Totaal vordering Ministerie OCW       680.635

 



Jaarstukken 2015 Talent

66

WNT Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen

Bestuur:     41772

WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevend topfunctionaris Bedragen: x 1

01-01-2015 t/m 31-12-2015

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voor- Tussen- Achternaam Functie(s) Aanvang Einde Taakomvang Beloning Belast. Beloning Totale Herrekend Motivering
  letters voegsel   functie functie (fte)  Onkosten- betaalbaar bezoldiging WNT-max overschrijding
          vergoedingen op termijn   bezoldigingsnorm

Ja, (fictieve) dienstbetrekking De heer G.J.P.J.  Nelson Directeur-bestuurder 01-01 31-12 0,94 € 90.561   € -    € 13.542   € € 104.103   € € 155.947  Niet van toepassing

Ja, (fictieve) dienstbetrekking Mevrouw C.M.H.  Stadhouders Adj. Alg Directeur 01-01 31-03 1,00 € 21.320   € -    €   2.400   € €   23.720   € €   40.907  Niet van toepassing

Leidinggevend topfunctionaris Bedragen: x 1

01-01-2015 t/m 31-12-2015

Echte of fictieve dienstbetrekking Aanhef Voor Tussen- Achternaam Functie(s) Aanvang Einde Taakomvang Beloning Belast. Beloning Totale Herrekend Motivering
  letters voegsel   functie functie (fte)  Onkosten- betaalbaar bezoldiging WNT-max overschrijding
          vergoedingen op termijn   bezoldigingsnorm

Nee, 1 of meer contracten, 

langer dan 6 uit 18 maanden De heer L.  Jorritsma Voorzitter 01-01 31-12   € € 5.000   € -     € -     € € 5.000   € € 24.885  Niet van toepassing

Nee, 1 of meer contracten, 

langer dan 6 uit 18 maanden De heer G.  Mos Lid 01-01 30-11   € € 3.164   € -     € -     € € 3.164   € € 15.181  Niet van toepassing

Nee, 1 of meer contracten, 

korter dan 6 uit 18 maanden De heer P.  Westenberg Lid 01-12 31-12   € € 400   € -     € -     € € 400   € € 1.409  Niet van toepassing

Nee, 1 of meer contracten, 

langer dan 6 uit 18 maanden De heer N.  Fijma Lid 01-01 31-12   € € 1.500   € -     € -     € € 1.500   € € 16.590  Niet van toepassing

Nee, 1 of meer contracten, 

langer dan 6 uit 18 maanden Mevrouw M.J.  Rövekamp Lid 01-01 31-12   € € 1.500   € -     € -     € € 1.500   € € 16.590  Niet van toepassing

Nee, 1 of meer contracten, 

langer dan 6 uit 18 maanden De heer W.H.  Karsemeijer Lid 01-01 31-12   € € 1.500   € -     € -     € € 1.500   € € 16.590  Niet van toepassing
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Overige gegevens

Bestemming van het resultaat   

  Resultaat  

  EUR  

        

2.1.1 Algemene reserve     -23.204

        

2.1.2 Bestemmingsreserves (publiek)

 Bestemmingsreserve algemeen    36.677 

 Bestemmingsreserve 1e waardering    -41.559  

 Bestemmingsreserve huisvesting    -  

 Bestemmingsreserve personeel    -

 Bestemmingsreserve transitie/kwaliteit    -26.533   

      -31.415

               

Totaal resultaat     -54.619

Gebeurtenissen na balansdatum 
De controle van de gewichtenadministratie heeft na balansdatum plaatsgevonden. De 

financiële consequenties hiervan worden geëffectueerd in het jaarverslag 2016. Ook de 

administratieve fusie vindt in 2016 plaats; namelijk per 1 augustus 2016
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Formatie per school (in fte)

School 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Windvaan 24,6 24,0 24,0 24,0 24,9 23,9

Jules Verne 20,4 19,6 18,3 16,8 16,4 15,6

Zonnewijzer 21,5 21,7 19,0 19,0 18,3 17,4

KlimOp 8,3 7,2 6,3 5,6 6,7 5,9

Ooievaarsnest 15,2 13,7 12,7 11,7 11,9 10,9

Bussel  12,0 11,0 10,2 10,0 9,6 7,8

Wereldwijzer 12,3 12,1 11,2 10,5 9,5 8,9

Montessori 21,5 20,0 19,6 18,5 19,6 19,9

Klipper 37,0 34,5 30,7 28,3 24,5 23,0

Socrates  6,9 8,6 8,8 9,5 13,2 14,7

totaal  179,7 172,5 160,8 153,9 154,4 148,0

Bestuursbureau/    

bovenschools*  7,1 6,9 6,1 6,9 7,1 8,4

* De toename van het aantal fte’s bij het bestuursbureau/bovenschools wordt veroorzaakt doordat 

de aanstelling van een personeelslid werkzaam op een school voor 0,9300 fte bovenschools wordt  

bekostigd en de aanstelling van een lid van het ICT-kernteam is voor 0,5000 meegenomen. De inzet en 

structuur van het ICT-kernteam zal dit jaar bekeken worden. 
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Verdeling man / vrouw per school   

 Man % Vrouw % Totaal  

De Windvaan 6 18% 27 82% 33  

Jules Verne 3 20% 12 80% 15  

De Zonnewijzer 3 14% 18 86% 21  

KlimOp 2 25% 6 75% 8  

Het Ooievaarsnest 3 17% 15 83% 18  

De Bussel 4 33% 8 67% 12  

Wereldwijzer 2 13% 13 87% 15  

Montessori 1 3% 28 97% 29  

De Klipper 4 11% 34 89% 38  

Socrates 4 19% 17 81% 21  

Bestuursbureau Talent  2 40% 3 60% 5  

Bovenschools 1 33% 2 67% 3  

 

Totaal 35 16% 183 84% 218  

Ziekteverzuimpercentage per school   

School 2012  2013 2014 2015

De Windvaan 11,90 7,80 2,70 4,50

Jules Verne 5,10 2,90 3,20 2,35

De Zonnewijzer 5,70 7,70 9,90 6,81

KlimOp 16,50 21,50 7,30 0,70

Het Ooievaarsnest 12,10 4,80 6,80 4,55

De Bussel 12,50 2,80 6,00 0,50

Wereldwijzer 10,90 6,00 6,20 2,10

Montessori 7,60 10,30 14,00 10,45

De Klipper 7,60 6,10 4,70 9,05

Socrates  7,60 11,70 2,80 2,60

Bestuursbureau 1,50 0,50 0,70 0,00

Bovenschools 29,20 1,40 0,40 0,40

     

totaal  8,80 7,10 6,10 5,33

landelijk gemiddeld  6,46 6,44 6,60 6,10
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Ziekmeldingsfrequentie per school     

School 2012  2013 2014 2015

De Windvaan 0,70 1,00 0,80 0,60

Jules Verne 1,40 1,30 1,60 1,06

De Zonnewijzer 1,20 1,10 0,90 0,70

KlimOp 0,60 0,70 0,90 3,60

Het Ooievaarsnest 1,00 1,20 1,60 1,00

De Bussel 0,60 0,50 0,50 0,60

Wereldwijzer 0,80 0,50 0,60 0,40

Montessori 0,50 0,80 0,90 0,41

De Klipper 0,80 1,00 1,30 0,84

Socrates  0,80 0,70 0,90 1,00

Bestuursbureau 0,50 0,70 0,30 0,00

Bovenschools 0,50 1,00 0,50 0,80  

   

totaal  0,80 1,00 1,00 0,73

landelijk gemiddeld  1,00 1,05 1,20 1,10
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Leeftijdsopbouw per school      

School 15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar Totaal 

De Windvaan 0 9 8 4 12 33 

Jules Verne 0 4 1 4 6 15 

De Zonnewijzer 0 4 3 4 10 21 

KlimOp 0 0 5 3 0 8 

Het Ooievaarsnest 1 4 3 3 7 18 

De Bussel 0 2 4 1 5 12 

Wereldwijzer 0 4 2 3 6 15 

Montessori 0 4 10 7 8 29 

De Klipper 0 5 9 10 14 38 

Socrates 0 8 6 3 4 21 

Bestuursbureau Talent  0 1 0 4 0 5 

Bovenschools 0 0 0 2 1 3 

Totaal 1 45 51 48 73 218 
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Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding     

 Directie Locatiemanagement

 Man Vrouw Man Vrouw

De Windvaan 0 1 0 1

Jules Verne 0 0 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

Wereldwijzer 0 1 0 0

Montessori 0 1 0 0

De Klipper 1 0 0 1

Totaal 4 4 0 3 
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Overzicht leerlingenaantallen periode 01-10-2006 t/m 01-10-2015     

School 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Windvaan 404 380 372 377 370 389 400 414 412 394

  Troubadour 105 93 85 87 74 90 88 93 83 81

  Tweemaster 142 140 151 164 170 174 183 184 185 184

  Fluitschip 157 147 136 126 126 125 129 137 144 129

Jules Verne 179 177 184 184 187 183 177 176 194 170

De Zonnewijzer 296 303 299 318 307 298 314 303 299 308

KlimOp 126 110 117 104 105 87 79 72 89 99

Ooievaarsnest 308 297 305 275 266 246 223 224 217 188

De Bussel 202 207 204 213 203 189 174 169 151 146

Wereldwijzer 138 135 137 140 146 147 147 129 138 150

Montessorischool 343 352 362 365 359 353 363 361 371 344

  Binnenstad 221 243 256 258 263 262 277 282 283 259

  Kersenboogerd  122 109 106 107 96 91 86 79 88 85

De Klipper 659 675 647 661 634 585 546 508 488 449

  Bres 276 304 303 310 306 278 303 322 339 308

  Hanebalk  185 167 161 175 132 78 55   

  Dubloen  198 204 183 176 196 229 188 186 149 141

Socrates    41 95 114 139 151 177 222 280

Totaal 2655 2636 2668 2732 2691 2616 2574 2533 2581 2528
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Bijlage Adviezen groep 8 2015  
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De Bussel
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De Klipper

0 5 10 15 20 25

vmbo-b

vmbo-b / vmbo-k

vmbo-k

vmbo-k / vmbo-(g)t

vmbo-(g)t

vmbo-(g)t / havo

havo

havo / vwo

vwo

1,6%

1,6%

13,1%

13,1%

21,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

School             Vergelijkingsgroep 

18%

3,3%

24,6%

3,3%

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).
• Voor OBS Socrates waren de gegevens niet uit Vensters beschikbaar, vandaar de afwijkende vorm van presentatie.
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Organogram 2015
Stichting Talent

Voorzitter RvT
Dhr. L.S.M. Jorritsma/  
Dhr. P.M. Westenberg

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 2015 t.b.v. het Jaarverslag Talent 2015

Bestuur / Raad van Toezicht
De heer L.S.M. Jorritsma voorzitter

De heer P.M. Westenberg voorzitter per 1 december 2015  

De heer G. Mos bestuurslid  

De heer W.H. Karsemeijer bestuurslid 

Mevrouw M.J. Rövekamp bestuurslid 

De heer N. Fijma bestuurslid

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad
De heer N.J. Schilder voorzitter personeelsgeleding OBS De Windvaan

Mevrouw E. Bentvelzen / mevrouw S. Roemer  personeelsgeleding OBS Het Ooievaarsnest

Mevrouw K. Polderman / mevrouw M. Dernison  personeelsgeleding OBS De Zonnewijzer

De heer M.J. Soeters  personeelsgeleding OBS KlimOp

Mevrouw A. Klinkhamer, de heer N. Hoogeveen  personeelsgeleding OBS De Bussel

Mevrouw P. van Lunteren  personeelsgeleding OBS De Klipper

Mevrouw B. Nieuweboer, mevrouw C. Dienaar, mevrouw W.R. van der Gragt personeelsgeleding OBS Socrates

Mevrouw P.M.M. Hollander  personeelsgeleding OBS Wereldwijzer

Mevrouw J.G.M. van den Hof  personeelsgeleding OBS Jules Verne

Mevrouw Th. Heijdenrijk  oudergeleding OBS De Windvaan

De heer D. Fris  oudergeleding OBS Het Ooievaarsnest

De heer J.E. Bruin / mevrouw N. Othman  oudergeleding OBS De Zonnewijzer

De heer G. Hekman  oudergeleding OBS Klimop

Mevrouw M. Messer / mevrouw W. Visser  oudergeleding OBS De Bussel

Mevrouw N. Huijsman / mevrouw L. Mica  oudergeleding Openbare Montessorischool

De heer J. Spelbrink  oudergeleding OBS De Klipper

Mevrouw A. Kok / de heer D. Schagen  oudergeleding OBS Socrates

De heer C. Bakker  oudergeleding OBS Wereldwijzer

Mevrouw C. van Daalen / de heer H. Wokke  oudergelding OBS Het Ooievaarsnest

Mevrouw A. Genc  oudergeleding OBS Jules Verne
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Bezoldiging van bestuurders

Uit te betalen aan RvT-leden Talent december 2015.

Naam, adres, woonplaats Bedrag

Dhr. L.S.M. Jorritsma

 € 7.260,00

Dhr. G. Mos

 € 2.625,00

Dhr. N. Fijma

 € 1.000,00

Dhr. W.H. Karsemeijer

 € 1.000,00

Mw. M.J. Rövekamp             

 € 1.000,00

Dhr. P.M. Westenberg (per 1 december 2015)

 € 400,00

Totaal:  € 13.285,00
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