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Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht

A. Inleiding
Aanbieding
Het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht biedt u hierbij het "Rapport Inzake de jaarrekening" over de
periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009 aan. Het "Rapport Inzake de jaarrekening" bestaat
uit een balans per 31 december 2009 en een exploitatierekening over de periode 1 januari tot en met 31
december 2009, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. Het "Rapport
inzake de jaarrekening" maakt onderdeel uit van het "Jaarverslag".
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Bestuursverslaq 2009
Inleiding
Het verslagjaar 2009 is gestart met de verhuizing van de beroepsgerichte leerwegen. Na
jaren in uiterst magere behuizing te hebben gezeten is het nieuwe pand een verademing. De
verbreding van het opleidingsaanbod op de locatie Leerpark met de gemengde en
theoretische leerweg voor leerlingen met een praktische inslag en de start van het
vakcollege heeft de instroom verbeterd.
De huisvesting van de andere locaties is redelijk maar op termijn is gedeeltelijke renovatie
noodzakelijk.
Het beleid om de eisen aan de opleidingen enigermate te verscherpen heeft een positief
effect op de instroom op de diverse opleidingen. Het marktaandeel is gegroeid ondanks de
terugloop van de basisgeneratie in Dordrecht.
De ontwikkeling van het aantal leerlingen in de algemeen vormende opleidingen is goed. Het
vwo-gymnasium is stabiel. De verwachte groei in de beroepsgerichte leerwegen is
gerealiseerd. Ook in de komende jaren is groei in de beroepsgerichte leerwegen
noodzakelijk om deze opleiding bedrijfseconomisch gezond te exploiteren.
De leeftijd van het personeel ligt boven het landelijk gemiddelde. Het verschil met de
landelijk cijfers wordt minder, maar de personeelslasten blijven hoog in vergelijking met
referentiescholen. Ondanks de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt is de school erin
geslaagd om voldoende bevoegd personeel aan te trekken. Tevens is positief dat zowel de
kosten voor vervanging als het verzuim wegens ziekte zelf, relatief laag zijn.
Op alle locaties is, na de visitatie door de Nederlandse Dalton vereniging, gestart met een
revitalisering van de daltonwerkwijze. De beroepsgerichte leerwegen hebben een ambitieus
verbeterplan ontwikkeld om de, door de inspectie negatief beoordeelde opbrengsten te
verbeteren.
In dit bestuursverslag legt het bestuur van Stedelijk Dalton Lyceum verantwoording af
conform de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Het verslag schetst een zo volledig
mogelijk beeld van de stand van zaken en beschrijft de interne en externe factoren, die
invloed hebben gehad op de ontwikkelingen.

drs. FT. Beuvens,
rector

1.0 Algemene informatie

LJ

1.1

Schooltype
Hat Stedelijk Dalton Lyceum is een algemeen toegankelijke openbare
scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Dordrecht. Het onderwijs wordt
gegeven op drie locaties in de sectoren Vwo, Havo en Vmbo. Daarnaast verzorgt de
school de Eerste Opvang van Anderstaligen (EOA)

1.2

Bestuur
Het Stedelijk Dalton Lyceum valt onder het bevoegd gezag van de Stichting voor
Openbaar Onderwijs in Dordrecht. Het adres luidt:
Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht
Postbus 8007
3301 CA Dordrecht
Het bestuur per 31 december 2009:
De heer L. Hokke, voorzitter.
De heer drs. G.H. van Duin, penningmeester.
De heer ing. T.P.G. Tiebosch, secretaris.
Mevr. A. Goos, mevr. mr. F.G. Evenboer, dhr. E.G. Visser.
Het stichtingsbestuur is samengesteld uit vrijwilligers die voor hun inspanningen een
vacatievergoeding krijgen.
Het bestuur van het Stedelijk Dalton Lyceum heeft gekozen voor besturen op afstand.
De schoolleiding heeft een uitgebreid mandaat. De besturingsfilosofie en de strategie
voor de komende jaren, wordt momenteel, in het kader van de "Code Goed
Onderwijsbestuur", nader uitgewerkt. In het verlengde hiervan wordt, om de
horizontale verantwoording vorm te geven, deelgenomen aan "Vensters voor
Verantwoording'Van de VO-raad. Het komende verslagjaar zal naast de
bestuursvorm vooral het integriteitbeleid worden beschreven. De school geeft in het
schoolplan de ontwikkelingen aan waarover tenminste één keer per jaar wordt
gerapporteerd aan het bestuur. In de praktijk spreekt het bestuur zes keer per jaar
met de schoolleiding over de hoofdlijnen van beleid.

1.3

Directie
De heer drs. F.T. Beuvens, rector
Mevrouw M.C. Luyten, locatiedirecteur locatie Leerpark
De heer drs. P.J. van de Steenoven, locatiedirecteur locatie Kapteynweg
De heer J. Vlot, directie locatie Overkampweg
De heer H. Mooij, directeur bijzondere projecten
Het management van de school wordt gevormd door de rector samen met de
locatiedirecteuren. Zij vergaderen tweewekelijks over locatie overstijgende zaken. Het
locatiemanagement bestaat uit de locatiedirecteur met de locatie adjunct-directeuren
en teamleiders/coördinatoren

1.4

Schoolgrootte
Aantal leerlingen op 1 oktober 2009:
Locatie Leerpark (ISK)
Locatie Leerpark (Vmbo-beroepsgericht)
Locatie Overkampweg (Vwo en Havo)
Locatie Kapteynweg(Vmbo-tl en Havo)
Totaal

76
469
997
948
2490

1.5

Medewerkers op 1 oktober 2009
Aantal medewerkers onderwijzend personeel
Aantal medewerkers onderwijsondersteunend
personeel
Aantal directieleden

215
77

185,1258 fte
57,5579 fte
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2.0

Visie en Missie

2.1

Algemeen
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft visie en missie geformuleerd. Hierin is vastgelegd wat
de organisatie als streefrichting wil hanteren. Dit betekent dat de directie voortdurend in
gesprek is met het personeel, ouders en leerlingen over de strategische keuzes. Naast
de horizontale verantwoording achteraf wordt in de startfase van de schoolontwikkeling
gewerkt aan participatie van alle betrokkenen. De missie geeft ons een kader voor
strategische beleidsontwikkeling.

2.2

Visie
Het Stedelijk Dalton Lyceum biedt een uitdagende en veilige leeromgeving, waarin
alle jongeren zelfstandig en samen met anderen, facetten van hun persoonlijkheid
kunnen ontplooien en ontwikkelen, zodat zij volwaardig en op flexibele wijze kunnen
deelnemen aan de permanent veranderende samenleving.

2.3

Missie
Het Stedelijk Dalton is een ondernemende openbare school waar vernieuwend
onderwijs op basis van de Daltonwerkwijze, leerlingen in een sfeer van openheid
stimuleert om zelfstandig met een groot gevoel voor de eigen verantwoordelijkheid, te
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Door o.a. samenwerking, heldere
communicatie en door het programma cultuur, sport en maatschappij krijgen
leerlingen tevens training in sociale vaardigheden, zodat zij zich als volwaardig lid van
onze multiculturele samenleving kunnen ontplooien.

3.0

Daltononderwijs

3.1

Algemeen
Het Stedelijk Dalton Lyceum is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV)
De NDV visualiseert de drie Daltonbeginselen in onderstaande figuur. Het beginsel
van vrijheid is aan grenzen gebonden. Daltondocenten zijn gewend te handelen
vanuit het vertrouwen in de leerling en dat vertrouwen dient wederzijds te zijn. Er zijn
dus aan alle begrippen twee kanten:
•
Vertrouwen kun je schenken aan, maar ook krijgen van de ander.
•
Verantwoordelijkheid kun je op je nemen, maar ook overdragen,
geven aan de ander.
•
Verantwoording over je handelen dien je af te leggen aan de ander,
maar men kan dat ook van de ander vragen.
In onderstaande figuur is dat weergegeven. De termen vertrouwen, vertrouwelijkheid
en verantwoording omkaderen daarmee de principes vrijheid in gebondenheid,
zelfstandigheid en samenwerking.

Vertrouwen
schenken/vragen
Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van
verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. Het individu wordt gezien in zijn
relatie tot de sociale context.
Uitdagen tot leren is uitdagen tot leven. In een Daltonschool overheerst het respect
voor de leerling als mens. Het kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid
voor zijn eigen ontwikkeling en wordt daardoor ook bij het leren serieus genomen.
Na een uitgebreide visitatie op alle drie de locaties van de school heeft de
Nederlandse Dalton Vereniging de licentie voor vier jaren verlengd.

3.2

Onderwijs op SDL
In het verslagjaar is, naast de verbreding en verdieping van het Daltononderwijs voor
alle locaties, de kwaliteitsverbetering een speerpunt van het beleid geweest. De
onderwijsresultaten en inspectieanalyses hebben geleid tot bezinning op kwaliteit van
onderwijs en organisatie. De randvoorwaarden, zoals geborgenheid in een veilige
thuissituatie, zijn niet meer vanzelfsprekend en vergen van de onderwijsgevenden
een steeds grotere inzet. De zorgtaken vragen veel tijd en energie, maar mogen niet
gerealiseerd worden ten koste van het primaire proces, het onderwijs. Het beleid
wordt meer toegespitst op het onderwijs. De instroom van leerlingen wordt
beoordeeld op de mogelijkheid om een diploma te behalen.
De gelden voor de kwaliteitsagenda VO zijn geïnvesteerd in het verbeteren van de
taaiprestaties, het extra begeleiden van de excellente leerlingen en het verbeteren
van het zeer zwakke schoolimago van de basisberoepsgerichte leerweg.
Het Stedelijk Dalton Lyceum weet de waardevolle didactische daltonprincipes op
adequate wijze vorm te geven, maar is zich bewust van noodzakelijke ontwikkelingen,
die ingegeven worden door de verandering in de samenleving. Het
Daltonontwikkelplan is dit jaar mede uitgangspunt geweest voor de
schoolontwikkeling. De Dalton-visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging heeft
voor alle drie de locaties geleid tot een nieuwe licentie voor de komende vier jaar
Tabel 1
Examen resultaten
Examenjaar 2009
Opleiding

Vwo
havo
Vmbo

Aantal Geslaagd 1e tijdvak
kandidaten
137
95
173

103
71
148

% Geslaagd Totaal
%
2e
geslaagd
tijdvak
75.18
74.74
85.55

10
9
19

113
80
167

82.48
84.21
96.53

Tabel 1 De resultaten zijn volgens verwachting. De ruime kansen die, conform de
schoolfilosofie aan de leerlingen geboden worden, hebben uiteraard invloed op het
absolute resultaat
3.3

Onderwijsevaluatie beroepsonderwijs
Na een intensieve begeleiding van het management is dit verslagjaar het
docententeam geschoold in klassenmanagement en het in de klas werken met,
activerende didactische werkvormen. De directie en het management hebben in
samenwerking met het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum deze noodzakelijke
cultuuromslag gerealiseerd.
De ontwikkeling en invoering in 2009 van een vakcollege is gerealiseerd. De praktijk
en het praktisch werken vormen de basis van het onderwijsprogramma.
Goed taalonderwijs is voor de doelgroep in de beroepsgerichte leerwegen van groot
belang. In taaiprogramma's op maat wordt getracht de achterstanden in te lopen.
Het Dalton Kompas is de basis voor de schoolontwikkeling. Hierin zijn alle elementen
voor schoolverbetering opgenomen. Het verbeterplan voor de onderwijsinspectie
geeft specifieke, smart geformuleerde acties, om tot optimalisering te komen.
De leerwerktrajecten blijven een belangrijke alternatieve leerroute voor de groep
leerlingen met gerichte praktische capaciteiten. Deze vorm van passend onderwijs zal
uitgebreid worden.

3.4

Onderwijsevaluatie Mavo - Havo
Deze locatie heeft de implementatie van het Daltonontwikkelplan vrijwel volledig
uitgevoerd. De vorig verslagjaar opgeleide coaches functioneren in de organisatie» De
examenresultaten voor havo zijn verbeterd. Bij de Mavo leerlingen blijkt de
taalvaardigheid soms een struikelblok te zijn, Om de resultaten ook hier op het
geprognosticeerde niveau te krijgen is het carrouselprogramma, met betrekking tot de
ontwikkeling van lees- en taalvaardigheid, verbreed.
Het Tweetalig Onderwijs op de havo is ter discussie gesteld, omdat te weinig havisten
deze extra mogelijkheid benutten. Uit economische oven/vegingen is het programma
aangepast. Het vervolg in het 4e jaar is facultatief. Het programma cultuur, sport en
maatschappij is dit verslagjaar integraal onderdeel van het curriculum.

3.5

Onderwijsevaluatie Vwo - Gymnasium
In deze opleiding zijn de opbrengsten achtergebleven bij de prognoses. Naast
de onderwijsinhoudelijke aanpassing is ook de toelating en doorstoom
aangescherpt. Ook de resultaten van de onderbouw moeten zorgen voor een
degelijker fundament zodat het behalen zonder vertraging van het diploma,
een reële optie is. Het door de onderwijsinspectie gehanteerde
afstoomcriterium bij het vaststellen van de opbrengsten is niet te beïnvloeden,
maar werkt wel negatief op het rendement.

3.6

Kwaliteitsagenda VO
De school heeft in het kader van de kwaliteitsagenda VO gekozen voor continuering
van de eerder gekozen doelen; excellente leerlingen, focus op bèta, taalontwikkeling
en de doorontwikkeling van het vakcollege. Het voor deze doelen ontwikkelde
programma is uitgevoerd. Bij de taalontwikkeling was een goede nulmeting
voorhanden, zodat daar het resultaat aantoonbaar positief was.

4.0

Kwaliteitszorg
"Vensters voor Verantwoording" gaat voor het komende jaar geïntroduceerd worden.
. Dit door de VO-Raad ontwikkelde systeem voor verantwoording kan een goede
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de externe verantwoording afgezet tegen de
gegevens van vergelijkbare scholen. Voorjaar 2010 worden de "vensters"
operationeel. In de aanloopfase heeft de school in het verslagjaar al de criteria
gehanteerd om deze verantwoording te kunnen uitvoeren.
In dit perspectief heeft de school gekozen om zich voor de kwaliteitszorg en ontwikkeling aan te sluiten bij Kwaliteitsscholen.nl. Dit digitale systeem levert een
groot aantal toetsen om kwaliteit van diverse onderdelen van de organisatie te
analyseren. De gegevens vormen de basis om de beleidsontwikkeling te
onderbouwen. De kwaliteitszorg wordt herkenbaar voor de medewerkers, maar ook
voor ouders en leerlingen. Om het gesprek richting te geven wordt gebruik gemaakt
van de analyse-instrumenten van Kwaliteitscholen.nl. en de PDCA- kwaliteitscirkel.
"Kwaliteitscholen.nr levert o.a. de input voor "Vensters voor verantwoording die de
basis vormen voor het hanteren van de "Code goed onderwijsbestuur"
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4.1

Uitwerking
Het systematisch nagaan of de school waarmaakt, wat in plannen en
beleidsvoornemens wordt beloofd, is in essentie het kwaliteitsbeleid. Het
kwaliteitsbeleid van het Stedelijk Dalton Lyceum is tevens van belang vanwege de
horizontale verantwoording en externe legitimatie, naar ouders, inspectie, bedrijven,
afleverende en afnemende scholen, de eigen medezeggenschapsraad etc. Vensters
voor Verantwoording lijkt een goed platform voor de school om de interne en externe
verantwoording vorm te geven.

4.2

Betrokkenen
De school is een onderdeel van de samenleving, die recht heeft op een transparant
beeld van de kwaliteiten. Betrokkenen moeten dan ook een rol spelen in het proces
van kwaliteitsanalyse.
Medewerkers kunnen evenals de inspectie voor het onderwijs en de Nederlandse
Dalton Vereniging een oordeel geven over de kwaliteit van leren en onderwijzen. Het
oordeel van de leerlingen en hun ouders over onderwijs en onderwijsgevenden is een
peiler bij de kwaliteitsontwikkeling. De toeleverende basisscholen, vervolgscholen en
het bedrijfsleven koppelen regelmatig hun bevindingen terug via visitaties en
enquêtes.
Het bestuur zorgt ervoor dat de school over een deugdelijk systeem van kwaliteitszorg beschikt en ziet erop toe dat dit naar behoren wordt uitgevoerd.

4.3

Samenwerkingsverbanden
De school participeert in diverse samenwerkingsverbanden. Afhankelijk van de
doelstellingen binnen de samenwerkingsverbanden vindt de kwaliteitstoetsing plaats.
• De school neemt deel in het Samenwerkingsverband ROOZZ (Regionaal Overleg
Openbare Scholen Zuid-Holland-Zuid). In dit overleg worden
onderwijsinhoudelijke, organisatorische en personele zaken besproken. Waar
mogelijk wordt in gezamenlijkheid beleid geformuleerd.
• In Dordrecht hebben de drie scholen voor Voortgezet Onderwijs, in
samenwerkingsverband 40.02, de zorg vorm gegeven door de Hans Petrigroep
op te richten. Deze groep draagt zorg voor schooloverstijgende typen van in-,
door,- en uitstroomonderwijs. Tevens is de Hans Petrischool voor
praktijkonderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid van dit
samenwerkingsverband.
• Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft samen met de beroepsgerichte leerwegen van
het Insulacollege een samenwerkingsgebouw op het Leerpark in Dordrecht, waar
o.a. bij techniek en consumptieve technieken onderwijsinhoudelijk wordt
samengewerkt. (Stichting tot gebruik, beheer en onderhoud
Samenwerkingsgebouw Leerpark Dordrecht) Het DaVincicollege participeert in de
ontwikkeling van de doorgaande leerlijnen.
• In de leerparksetting vindt samenwerking plaats met het ROC DaVinci. Het betreft
samenwerking op diverse niveaus. Vooral het onderwijs, de zorg en de
ontwikkeling van de relaties met het bedrijfsleven vormen de kernactiviteit van de
samenwerking inde vereniging Servicepunt Leren.
• Met het ROC DaVinci is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om onderwijs
uit te besteden. De overeenkomst is gebaseerd op de wijziging van de wetten
(Stb, 2006, 642) voor Voortgezet onderwijs en Educatie en Beroepsonderwijs. Bij
het Stedelijk Dalton Lyceum ingeschreven leerlingen kunnen onderwijs volgen op
het Da Vinci College. Het uitbestede onderwijs wordt vergoed door het Stedelijk
Dalton Lyceum aan DaVinci. Het doel van de samenwerking is leerlingen met
bijzondere kenmerken in staat te stellen hun VO-diploma te laten behalen en het
doelmatiger omgaan met onderwijsvoorzieningen voor o.a. risicoleerlingen en
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•
•
•
•
•
•

deelnemers VAVO. Op 1-10-2008 waren er 51 VAVO-Ieerlingen ingeschreven bij
het Stedelijk Dalton Lyceum.
Op 1-10-2009 waren er 49 VAVO-Ieerlingen ingeschreven bij het Stedelijk Dalton
Lyceum.
Met de Hogeschool Rotterdam worden nieuwe leerkrachten opgeleid in de
ROOZZ-projecten "vissen in eigen vijver" (rekruteren eigen leerlingen voor de
lerarenopleiding ) en "Opleiden op schoor.
In het kader van de Risicoregio Rijnmond wordt samengewerkt om leerkrachten te
rekruteren, coachen en begeleiden o.a. naar het eerstegraads gebied.
Samenwerking met de regionale scholen en de Technische Universiteit Delft in
"Focus op bèta", om het onderwijs in de exacte vakken te verbeteren en
stimuleren.
De school participeert in het regionale samenwerkingsverband voor "Voortijdig
Schoolverlaten". In dit verband is ook de "plusvoorziening voor overbelaste
jongeren" ondergebracht.
Om de maatschappelijke stage adequaat te organiseren hebben de Dordtse
scholen voor Voortgezet Onderwijs gezamenlijk in samenwerking met de
Gemeente en de organisatie "Yes I Care" een leerbedrijf stage opgericht.
Scholen zijn vaak de vindplaats van jongeren die veel zorg nodig hebben en
risico's lopen. In de regio is de samenwerking tussen betrokken maatschappelijke
organisaties (GGD, Jeugdzorg, politie,), de gemeente Dordrecht en de scholen
het digitale signaleringssysteem "Zorg voor Jeugd" geïntroduceerd. Deze
samenwerking tracht te voorkomen dat risico leerlingen niet de zorg krijgen die zij
nodig hebben.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

Horizontale verantwoording
De school vindt de communicatie met alle belanghebbenden een wezenlijk
onderdeel van het instellingsbeleid. Op diverse niveaus wordt hieraan vorm
gegeven, waarbij de inbreng vanuit de belanghebbenden mede richting geeft
aan de beleidsontwikkeling en de invulling van het strategisch beleid op de
lange termijn.
Medezeggenschap
In een zeswekelijkse cyclus heeft de bestuursvertegenwoordiger overleg met
het dagelijks bestuur van de medezeggenschapsraad, de personeelsgeleding
en de algemene vergadering van de medezeggenschapsraad. In de
overleggen worden alle zaken, die ook in het bestuur aan de orde zijn,
besproken. De financiële positie van de school, het onderwijs en de
samenwerking in de regio waren belangrijke bespreekpunten
Leerlingenraden
Deze locatieraden hebben overleg met de directie over
locatieaangelegenheden en activiteiten
Om een breed beeld te krijgen van zaken die spelen bij de belanghebbenden (
leerlingen, ouders, personeel) worden op alle niveaus in een driejarige cyclus
enquêtes gehouden.
Ouderraden
De ouderraden vergaderen afhankelijk van de locatie zes tot acht keer per
jaar. Bespreekpunten zijn meestal locatiegebonden zaken. Roosters,
webportalen, excursies en knelpunten in het onderwijs. Eén keer per jaar
vergaderen de gezamenlijke ouderraden met de rector van de school
Personeelsraden
De locatiedirecties voeren regelmatig overleg met het personeel, dat
afhankelijk van de locatie in een afzonderlijke raad is vertegenwoordigd. De
diverse domeinen van het beleid worden besproken en toegelicht.
De personeelsraden kunhen hun vertegenwoordiging in de
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medezeggenschapsraad informeren over hun standpunten.
4.4.5. Informatie
De informatievoorziening wordt momenteel met name digitaal geregeld via de
website, specifieke wegportalen en het programma It's learning. Daarnaast
vindt communicatie met de belanghebbenden plaats via de ouderbulletins,
nieuwsbrieven brochures en schoolgids.

5.0

5.1

Personeel

Het personeelsbeleid kenmerkt zich door het afstemmen van de strategische en
inhoudelijke doelen van de organisatie en de ontwikkelings-mogelijkheden van de
individuele personeelsleden. In het personeelsbeleidsplan is een samenhangend
geheel van diverse instrumenten gepresenteerd, waarvan gebruik gemaakt wordt bij
de ontwikkeling van personeel en organisatie. Kwaliteitsverbetering door gerichte
scholing wordt op individueel en groepsniveau separaat op de locaties aangeboden.
De verplichtingen uit de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO) worden jaarlijks per
medewerker door de locatiedirecties geïnventariseerd.
Leeftijdsopbouw
Het beleid is erop gericht om de groep jongere collega's uit te breiden. De verjonging
van het team is een ambitie die al in eerdere verslagjaren is geformuleerd. Ook dit
jaar is de gemiddelde leeftijd dichter bij het landelijk gemiddelde gekomen.
Ondanks de uitstroom aan FPU-gerechtigden is de gemiddelde leeftijd nog 1.2 jaar
hoger dan het landelijk gemiddelde.
Tabel leeftijdsopbouw
leeftijd 2005

2006 2007

2008 2009

< 23
24-33

34-43
\$mmMmsBimmsmm
44 - 53 i!Q5!Üi8s!iÉ94S
54-58
59-99

Tabel bevoegdheden

Het opvullen van vacatures met bevoegde en bekwame jonge collega's, lukt goed.
Het percentage onbevoegde collega's was het verslagjaar vergelijkbaar met de
landelijke cijfers. De verwachting is dat het tekort aan bevoegde leerkrachten zal
verminderen door de conjuncturele ontwikkelingen.
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5.2

Formatie
Het afgelopen verslagjaar heeft de school opnieuw alle vacatures kunnen vervullen.
Zelfs is het aantal onbevoegde en onderbevoegde collega's verminderd. Ondanks de
groei van het leerlingaantal zijn er formatief geen problemen geweest.
De krapte op de onderwijsarbeidsmarkt heeft niet geleid tot onvervulbare vacatures.
De invulling met hoog opgeleide eerstegraads docenten wordt door het magere
aanbod problematisch. Dit is ook een gevolg van de hoge uitstroom aan hoog
opgeleide pensioengerechtigden. De introductie van de functiemix kan deze
problemen verminderen. De eerste T graders, die een eerstegraads opleiding
volgen, is van start gegaan.

5.3

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim kan een graadmeter zijn voor het welbevinden van de
medewerkers in de organisatie. Het afgelopen verslagjaar is het totale verzuim licht
gestegen 0.15 %. Het beleid wordt meer gericht op gezondheidsmanagement in
plaats van ziekteverzuimbeleid. Deze benaderingswijze lijkt effectiever te zijn en
tevens het algemeen welbevinden van het personeel te verhogen,
Tabel ziekteverzuimpercentages
Ziekteverzuim %
totaal

2005
6.05

2006
4.38

2007
4.31

2008
4.03

2009
4.18

Een uitgebreide analyse van de personele ontwikkelingen wordt gegeven in het Sociaal jaarverslag

6.0

Informatie en communicatietechnologie

De ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie gaat razendsnel. De
behoefte aan directie verbindingen met het internet voor leerlingen groeit sterk. De
visie op de ontwikkeling, waarbij laptops voor leerlingen, draadloze verbindingen en
webapplicaties sleutelbegrippen zijn, is dit verslagjaar uitgewerkt in een kadernotitie
ICT-beleid. De investeringen die noodzakelijk zijn worden door de zwakke financieel
economische positie van de school getemporiseerd.
De vorig verslagjaar gemelde ontwikkeling van een Shared Service Center Onderwijs
is door het ROC DaVinci beëindigd. De dienstverleningovereenkomst met het ROC
biedt vooralsnog garanties voor een bedrijfszeker netwerk,
In de kadernotitie informatie- en communicatietechnologie wordt veel aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de Elektronische Leeromgeving. It's learning werkt
momenteel op alle locaties. Omdat de oude gebouwen niet ingericht zijn op een
steeds intensiever gebruik in de lessituatie van computer en internet, is gestart met
het installeren van mobiele units. De draadloze infrastructuur zal de volgende stap in
de ontwikkeling zijn.
Het afgelopen verslagjaar heeft de school, moeten investeren in huisvesting. De
ingebruikneming van het basisgebouw en het samenwerkingsgebouw in leerpark
vergde een substantiële investering, vooral in ICT-voorzieningen. Het bestuur heeft
daarom het komende jaar een investeringsstop ingesteld om de liquide positie te
herstellen. Vernieuwingen in ICT worden daardoor getemporiseerd. Alleen uitgaven
binnen de begroting worden gehonoreerd. Extra investeringen zijn niet mogelijk.
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7.0

8.0

Huisvesting

De in gebruikneming van de Vmbo-locatie in het leerpark is, na 12 jaar voorbereiding,
een belangrijke mijlpaal.
De opleidingen voor mavo en havo zijn redelijk gehuisvest maar onderdelen van
gebouw en inventaris zijn gedateerd. De ventilatie was bij de stichting van het
gebouw geen onderdeel van de bouw. De veranderde visie en gewijzigde normen
vragen om inrichting van een adequaat ventilatiesysteem.
De Vwo -Gymnasium opleidingen beschikken over huisvesting die op hoofdlijnen
voldoet. Ook hier zijn de ventilatiesystemen ontoereikend.

Planning en Control
Verkorte balans per 31 december 2009 (x € 1.000,-)
activa
Vaste activa
Vlottende
activa
totaal

31 december 2009
5.116
487

31 december 2008
5.494
1.409

5.603

6.903

passiva
Eigen
vermogen
Voorzieningen
Kortlopende
schulden

31 december 2009
1.527

31 december 2008
1.793

31 december 2007
4.892
2.894
7.786
31 december 2007
2.713

1.448
2.628

1.689
3.421

2.470
2.603

5.603

6.903

7.786

Verkorte exploitatierekening over het jaar 2009 (x € 1.000,-)
Exploitatie
rekening
Baten
Lasten
Saldo baten
en lasten
Financiële
baten en
lasten
Saldo
exploitatie

2009

2008

2007

19.305
19.561
256-

17.662
18.652
990-

17.063
17.734
671-

3-

26

44

259-

964-

627-
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9.0

Resultaten en analyses

Het boekjaar 2009 is met een negatief resultaat afgesloten
(€ 258*704). In de begroting is rekening gehouden met een exploitatieoverschot van
€ 57.635.
De belangrijkste afwijkingen aan de baten zijde zijn :
Rijksbijdragen OCW
Een hogere rijksbijdrage van het ministerie ter grootte van € 729.340 als gevolg
van:de bijstelling van de personele vergoeding (€550.000) na het opstellen van de
begroting, extra inkomsten voor nieuwkomers (€140.000) en het overgangsbudget
leerplus arrangement (€ 70.000)
Daarnaast zijn er bijdrage ontvangen ter grootte van € 250.000 voor beleid dat nog
niet vastgesteld was bij het opstellen van de begroting zoals de invoering van gratis
lesmateriaal, bijdrage functiemix en de bijdrage voor de maatschappelijke stage.
Tevens kwam er als gevolg van de veranderde regelgeving een vrijval van de
personele verplichtingen ter grootte van € 120.000.
Hier tegenover staat een vermindering van de rijksbijdragen met ongeveer € 400.000
als gevolg van het activeren van een deel van de bijdrage voor het gratis
lesmateriaal.
Overige baten
Aangezien bij de opstelling van de begroting de bijdrage voor het lesmateriaal geheel
toegerekend was aan de bijdrage van OCW komt 7/12 deel van deze in 2008
ontvangen bijdrage (€ 450.000) bij deze post als inkomsten. De overige belangrijke
posten met extra ontvangsten bij overige baten zijn extra inkomsten reisjes/excursies
(€270.000), bijdrage voortijdige schoolverlaten (€ 150.000) en lesgelden TTO
(€ 60.000) die niet begroot waren.
In totaal meer baten ter grootte van krap € 1.700.000.
De belangrijkste afwijkingen aan de lasten zijde zijn :
Personele lasten
Als gevolg van extra rijksmiddelen die ontvangen zijn voor nieuwkomers en het
leerplus arrangement en de extra uitgaven als gevolg van de gewijzigde CAO zijn de
personeelslasten € 760.000 hoger dan begroot. De personeelslasten voor iet
(€ 250.000) waren in de begroting aan overige instellingslasten toegeschreven. Het
effect van de niet begrote CAO wijziging in 2008 is geraamd op € 200.000 (1,5% van
de loonsom). Daarnaast is als gevolg van ongunstige groepssamenstelling € 200.000
meer aan personeel ingezet dan begroot.
In totaal leidde dit tot een overschrijding van de personele lasten met € 1.400.000
Afschrijvingslasten.
De nog openstaande afschrijvingen voor het gebouw Eulerlaan van voor 2004 ter
grootte van € 137.000 zijn in zijn geheel ten laste van dit boekjaar gebracht.
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Huisvestingslasten.
Voor het huren van de sporthallen is € 160,000 meer uitgegeven dan begroot, deels
voor het huren voor de locatie Leerpark en anderzijds door een achterstallige
rekening voor de Overkampweg.
Voor energie incl. onderhoud en schoonmaak is € 200.000 meer uitgegeven dan
begroot. Tenslotte bleek de rekening voor het samenwerkingsgebouw, waarvan de
kosten bij het opstellen van de begroting nog onbekend waren € 50.000 hoger uit te
komen dan geraamd was. In zijn totaliteit een overschrijding van € 410.000 aan
huisvestingslasten.
Overige instellingslasten
De posten voor administratie en beheer alsmede de accountantskosten zijn € 60.000
hoger dan begroot. Tegenover de extra inkomsten voor excursies en reisjes staan
uiteraard ook hogere kosten voor de uitgevierde excursies en reizen (€ 160.000).
Hogere uitgaven dan begroot waren er verder voor overige onderwijskosten.
Uiteraard zijn de personele uitgaven voor iet niet zoals begroot bij deze post
opgenomen zodat er in zijn totaliteit sprake is van een marginale overschrijding
(€ 500)
In totaal meer lasten ter grootte van krap € 1.930.000.
Tenslotte is door de verminderde liquiditeit het resultaat van de financiële baten en
lasten nadelig beïnvloed ter grootte van € 40.000
Tabel kengetallen
2008
2007
2006
2009
26.2
38.5
42.3
solvabiliteit
27,3
Liquiditeit
0,19
0.40
1.11
1.81
10%
18%
weerstandsvermogen 8%
21%
Om de cijfers van het Stedelijk Dalton Lyceum in het juiste perspectief te zien hierbij
de landelijk gemiddelden voor het VO 2008:
Solvabiliteit
50 %
Liquiditeit
2.19 %
Weerstandsvermogen
24,9 %
Kapitalisatiefactor
Dit getal drukt de verhouding uit tussen het balanstotaal en de opbrengsten (incl.
financiële baten) en dient ter beoordeling van het vermogensbeheer.
Een te hoge kapitalisatiefactor zou er op kunnen duiden dat een deel van het kapitaal
niet of niet efficiënt wordt benut voor de vervulling van taken. Er wordt rekening
gehouden met de grootte van de instellingen. Voor scholen in het PO en VO zonder
gebouwen en terreinen op de balans adviseert de commissie Don een boevengrens
van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen. Als groot gelden
instellingen vanaf € 12 min ((VO) jaarlijkse baten, als kleine instellingen tot € 6 min
(VO)
Kapitalisatiefactor
Waarde 2009 Waarde 2008 Waarde 2007
29,0%

38,7%

17

45,5%

9.1

Treasury
In het kader van het vastgestelde financierings- en beleggingsstatuut heeft het
bestuur het verslagjaar geen activiteiten ondernomen. De liquide positie is kwetsbaar
door o.a. de investeringen in de huisvesting en de fluctuerende leerlingaantallen. Ook
het in stand houden van de beroepsgerichte leerwegen vergt al jaren een
substantiële extra investering, uit de eigen reserves. Het komende verslagjaar is door
de groei van het leerlingenaantal in de beroepsgerichte leerwegen enig herstel
mogelijk. Beleggingen zijn door de liquide positie geen bespreekpunt.

9.2

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de school bestaat uit een aantal componenten die samen een
indicatie geven over het totale risico, dat de school, in financiële zin, loopt. Daarom
zal er een zekere buffer moeten zijn om de organisatie de gelegenheid te geven in te
spelen op veranderende situaties. Deze buffer is het weerstandsvermogen van de
school. Afhankelijk van het risicoprofiel heeft de school een groter of minder groot
weerstandsvermogen nodig. Bij de inventarisatie is gebruikt gemaakt van het VOraad-model voor risico-inventarisatie.

9.3

Risicoanalyse
Leerlingen
Leerlingen vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor de school. De
basisgeneraties en doorstroompercentages geven een goede indicatie van de
instroom in komende jaren. Het blijkt dat de Dordtse populatie de komende jaren
gestaag afneemt.
Het absolute leerlingenaantal van onze school is het verslagjaar met 103
leerlingen gestegen. De opleidingen Gymnasium - Vwo, Havo en Mavo
stabiliseren. Door de nieuwe Vmbo locatie en de introductie van het vakcollege
op het leerpark lijkt de explosieve groei van de mavo op de Kapteynweg iets
gedempt te worden. De beroepsgerichte leerwegen vertoonden in de afgelopen
verslagjaren een veel te lage instroom, om bedrijfeconomisch gezond te
functioneren. Het verslagjaar hebben deze beroepsopleidingen een sterke groei
van de instroom weten te realiseren. De totale in-, door- en uitstroom gegevens
vertonen een stabiel, licht stijgend beeld. De kwaliteit van het leerlingenpotentieel
in de beroepsgerichte leerwegen is een risico. Er is meer zorg nodig om voortijdig
schoolverlaten te voorkomen en de groepen zijn uit veiligheidsoverwegingen
kleiner dan de bekostiging toelaat. Het percentage leerlingen met
doorstroommogelijkheden op niveau drie en vier van het MBO neemt af. De
overblijvende groep, met een hoog Lwoo-karakter, verlaat de opleiding regelmatig
met certificaten, maar zonder diploma. De instroomselectie is verscherpt om in de
toekomst aan de opbrengstcriteria van de inspectie te kunnen voldoen.
Door de kleine aantallen leerlingen per opleiding is verbreding noodzakelijk.
Geconstateerd kan worden dat de leerlingen een middelhoge risicofactor vormen.
Onderwijskwaliteit
Het Vwo en de basisberoepsgerichte leerweg zijn in de inspectieanalyse zwak.
Naast de onderwijsinhoudelijke verbeteringen zijn de toelatingseisen verscherpt.
Het bieden van kansen als schoolfilosofie is sterk onder druk komen te staan door
de maatschappelijke wens om de opbrengsten te verbeteren.
Onderwijs en organisatie zijn verbeterd en zorgen voor betere resultaten, een
grotere veiligheid en minder lesuitval. Ook voortijdige schooluitval is marginaal.
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Het Daltononderwijs spreekt veel Dordtse scholieren en hun ouders aan en is
mede door de gevarieerdheid van de opleidingen, sterk wervend. Voor het
risicoprofiel moeten we de onderwijskwaliteit als een gemiddeld risico
kwalificeren. De relatief mindere opbrengsten van enkele opleidingen van het
Stedelijk Dalton Lyceum ten opzichte van het landelijk gemiddelde betekent dat
leerlingen minder kansen krijgen om een hogere opleiding te volgen. De school
moet de kans op succes reëel inschatten. Dit heeft geleid tot strengere eisen voor
toelating op een bepaalde opleiding.

i'l

> Personeel
Ondanks een daling van de gemiddelde leeftijd is de gemiddelde leeftijd van ons
personeel hoog.(51.1% = ouder dan SOjaar) Ons onderwijspersoneel is gemiddeld
1.2 jaar ouder dan het landelijk gemiddelde, wat als risicovol wordt geschat. De
personele lasten per leerling zijn o.a. daardoor hoger (13.4% bron: CFI) in
vergelijking met de landelijke cijfers. Daarnaast kunnen we constateren dat het
ziekteverzuim beneden het landelijk gemiddelde ligt. Ook de deskundigheid is van
een gemiddeld niveau. Risico's, met betrekking tot mogelijke uitkeringen of
andere personele claims zijn goed in beeld. Gezien de leeftijd van ons personeel
en de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt is het personeel, zeker de komende
jaren, een middelgroot risico.
Organisatie
De toename in 2009 van het aantal leerlingen in de brugklassen is een goede
indicator voor het succes van het beleid. De controle- en beheersinstrumenten
zijn door de school geprofessionaliseerd door delen daarvan uit te besteden aan
deskundigen. De eerdere voornemens met betrekking tot het financieel beheer en
de afstemming met betrekking tot de managementrapportages zijn gerealiseerd.
Op de locaties wordt momenteel gewerkt met kwaliteitsmeting van het onderwijs.
Deze metingen passen in het cyclische proces van beleidsanalyse waarvan de
kwaliteitsanalyse er één is. Met betrekking tot de organisatie zit het Stedelijk
Dalton Lyceum met een laag tot gemiddeld risicoprofiel.
>

Huisvesting
De huisvesting is redelijk tot goed en zal de komende jaren vrijwel geen middelen
vergen. De locatie Kapteynweg moet op onderdelen gerenoveerd worden. Echter
de uitvoering van de plannen hiervoor is getemporiseerd en gefaseerd, omdat de
financiële positie van de school geen ruimte biedt voor extra uitgaven. Huisvesting
is geen groterisicofactor.Wel lijkt de exploitatie van het indrukwekkende nieuwe
gebouw voor de beroepsgerichte leerwegen hoger dan geprognosticeerd. Er is
een subsidieaanvraag gedaan voor het verbeteren van het binnenklimaat van
twee locaties.

> Inventaris
De totale inventaris is in beeld gebracht en voorzien van afschrijvingstermijnen.
De school heeft op alle locaties een toereikende, maar niet altijd eigentijdse
inventaris. De vervanging van inventaris is opnieuw, in het kader van de sobere
bedrijfsvoering, uitgesteld. Ook de investeringen in ICT zijn uitgesteld.

> Politiek
De landelijke politieke besluitvorming, is niet altijd voorspelbaar. Beslissingen over
continuering van de middelen voor functiemix en vele additionele vergoedingen
zijn onzeker. Ook de werkgeversafspraken rond de CAO zijn maar gedeeltelijk
terug te vinden in de Rijksbekostiging. Deze factoren zijn onvoorspelbaar en
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brengen de school in een kwetsbare positie, die een hoog risico met zich
meebrengen.
9.4

Tabel risicoanalyse (samenvatting)
Bij de kwantificering van de risico's is gebruik gemaakt van een intersubjectieve
analyse. Hierbij zijn door bestuur en management op een 5-puntschaal de
hoofdcategorieën uit de risicoanalyse beoordeeld, waarna de resultaten per
risicogroep zijn gemiddeld en getotaliseerd. Dezelfde werkwijze is gehanteerd voor
de berekening van de kans dat het risico zich voordoet. Op grond van deze eerste
kwantificering zal in de komende jaren ontwikkeld worden, wat de mogelijke effecten
zijn, op de financiële positie van de school. Momenteel heeft de school op grond van
deze kwantificering een iets meer dan gemiddeld risicoprofiel. Het
weerstandsvermogen is 10 %. Het landelijk gemiddelde voor het VO was in 2007
49,3%
Risico

Risico

Risico Kans

Kans

Kans

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Leerlingen

3.30

3.90

4.05

4.0

3.80

4.00

onderwijskwaliteit

2.30

3.10

3.60

1.6

2.55

3.50

personeel

2.40

2.60

2.10

2.4

2.30

2.25

organisatie

2.30

2.70

1.90

1.2

2.05

1.90

Huisvesting

1.40

1.80

1.00

4.2

1.75

1.00

inventaris

2.20

2.30

2.25

1.0

2.10

3.30

Categorie

financiën

2.50

2.20

3.15

2.90

3.80

4.4

3.80

4.20

Totaal/gemiddeld 2.65

2.76

2.65

2.75

2.62

2.79

politiek

2~

2
3.5

= gemiddeld

3.5-

5

-hoog

1-

-laag

Het totale gemiddelde risico voor de school lijkt in de beleving van de schoolleiding
en bestuur te zijn toegenomen. Daarentegen wordt de kans op risicovolle
ontwikkelingen een fractie lager ingeschat.
9.5

Weerstandsvermogen
In het algemeen heeft de school met betrekking tot de diverse componenten van de
risicoanalyse een gemiddeld tot hoog risicoprofiel. Wel kan geconstateerd worden dat
het afgelopen verslagjaar diverse onderdelen verbeterd zijn hoewel de inschatting is
dat het totale risico nog niet verminderd is. De belangrijkste financiële component,
personeel, blijft zowel kwantitatief als kwalitatief, door de te verwachten tekorten, een
relatief hoog risico. De prognoses met betrekking tot de leerlingen zijn risicovol,
omdat enerzijds de leerling-populatie van het basisonderwijs in Dordrecht daalt en
anderzijds de keuze van ouders onvoorspelbaar is. De politiek is de grootste
risicofactor. Het blijft volstrekt ongewis wat de besluitvorming rond bezuinigingen gaat
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opleveren voor het onderwijs. Ook de gemeentelijke additionele middelen staan ter
discussie. Door de investeringstop loopt de school een reëel risico op een verouderde
inventaris die vervolgens versneld zal moeten worden vervangen. Met name rond ICT
kan dit een groot risico met een grote kans op voorkomen zijn. De onderwijskwaliteit
staat onder druk op grond van de rendementscriteria van de onderwijsinspectie.
Publiciteit hierover kan een negatief effect hebben op aanmelding van nieuwe
leerlingen. De school heeft in een brief naar de onderwijsinspectie kritische
kanttekeningen geplaatst bij een tweetal gehanteerde criteria.
j

De hoogte van het minimaal benodigde weerstandsvermogen (=buffer) wordt bepaald
op 10% -15% van het eigen vermogen / totale baten * 100% . Gezien de
risicoanalyse wordt het risicoprofiel van de school ongeveer als gemiddeld ingeschat
en het bestuur acht voor een éénpitter een reserve als weerstandsvermogen nodig
van minimaal 15%.

-1
!

Het weerstandsvermogen is momenteel 9%. (Landelijk gemiddelde voor het VO was
in 2008 24,9%) Het is duidelijk dat we de door ons gehanteerde kritische grens
overschreden hebben. De komende verslagjaren moet het weerstandsvermogen
verbeterd worden.
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9.6

Samenvatting risicoanalyse
• Het Stedelijk Dalton Lyceum is een grote, brede school voor openbaar onderwijs
en bedient een diversiteit aan doelgroepen. De instroom was de afgelopen
verslagjaren door fluctuaties moeilijk te prognosticeren. Momenteel lijkt er een
stabielere situatie te zijn ontstaan. De Vwo-locatie is al enkele jaren redelijk
stabiel. De Mavo-Havo groep, die vorig verslagjaar nog sterk groeide, is
gestabiliseerd. De instroom in de beroepsgerichte leerwegen was zorgwekkend,
maar is het afgelopen verslagjaar gegroeid. .De prognose voor de komende jaren
is gematigd positief. Wel zal ook onze school de effecten van de slinkende
basisgeneratie gaan merken. De komende 5 jaar wordt een daling van 14% van
het leerlingenaantal in het Dordtse VO verwacht. Dit betekent voor het Stedelijk
Dalton Lyceum op basis van het deelnemingspercentage, een daling van 350
leerlingen. Ook de schoolkeuze blijft een ongewisse factor.
• Het personeelsbestand is groter dan in verhouding met het aantal leerlingen mag
worden verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door de VMBO-poot en in mindere
mate door het Vwo. De situatie op de onderwijsarbeidsmarkt heeft het afgelopen
verslagjaar nog niet tot problemen geleid maar kan de komende periode risicovol
zijn. De gemiddelde leeftijd van het personeel is nog steeds relatief hoog
De school geeft hierdoor meer uit per leerling aan personeel dan vergelijkbare
scholen. Herstructurering van het onderwijsaanbod is noodzakelijk. De
samenwerking binnen het totale aanbod beroepsgericht in Dordrecht kan leiden
tot een bedrijfseconomisch gezonde opleidingssector.
• De huisvesting is redelijk goed. De oudere schoolgebouwen moeten gedeeltelijk
gerenoveerd worden, waarbij vooral de klimaatbeheersing en ventilatie
belangrijke aandachtspunten zijn. De ingebruikneming van het leerpark is positief
wat betreft het imago, maar negatief wat betreft de exploitatie.
• De organisatiestructuur is het verslagjaar helderder er sterker geworden. Het
beleid tot inhoudelijke verbetering en kwaliteitsverhoging is met kracht ingezet.
Gezien de eerste resultaten lijkt de koers succesvol. Implementatie van
vernieuwende en kwaliteitsverbeterende inzichten zijn van belang voor de
doorontwikkeling van de organisatie. Het risico voor de organisatie lijkt overigens
te overzien en van een laag tot gemiddeld niveau.
• De inventarisheeft dit verslagjaar gezien de gehanteerde systematiek geen
onoverzienbare risico's opgeleverd, maar kan door de zwakke liquide positie en
de investeringsstop momenteel niet worden aangepast.
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De onderwijskwaliteit is, mede door de verscherpte toelating, voor wat betreft het
reguliere primaire proces een gemiddelde risicofactor. De introductie van het
vakcollege op het leerpark zal de opbrengsten verbeteren. Wel blijft de school
voor diverse afdelingen iets achter op het landelijk gemiddelde. De factoren die
hier invloed op hebben liggen deels buiten de eigen organisatie
Politiek is ook dit jaar niét alleen voor het Stedelijk Dalton Lyceum een ongewisse
factor, die forse invloed kan hebben op de te lopen risico's.

i
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10.0 Voornemens 2010
> Algemeen
De ontwikkelingen op de diverse terreinen, vooral met betrekking tot de
leerlingaantallen, personeel en financiën, moet het komende jaar gestreefd
worden naar continuering en consolidatie van het strakke bezuinigingsbeleid
beleid. Het onderwijs en de kwaliteitsverbetering hebben prioriteit. Naar
aanleiding van de inspectieanalyses zal hard gewerkt moeten worden aan de
verbetering van de opbrengsten. De afgelopen 5 jaar heeft de school door sterk
wisselende omstandigheden fors in de financiële reserves moeten tasten. Het
afgelopen verslagjaar is de weg naar herstel ingezet. Vooral omdat de school
stabieler is geworden.
>

Onderwijs
De gestarte ontwikkelingen in het Vmbo zijn grotendeels geïmplementeerd. Het
komende jaar wordt dit verder afgerond en zullen de uitwerkingen van het
vakonderwijs samen met het Insulacollege uitgewerkt en geïmplementeerd
worden. Het streven van de doorgaande leerlijn Vmbo-Mbo krijgt daarmee
gestalte.
De locatie Kapteynweg vervolgt de facultatieve ontwikkeling ook in de bovenbouw
van het tweetalig onderwijs op de Havo-locatie.
De onderwijsontwikkeling op het VWO wordt gecontinueerd. Uiteindelijk doel is de
examenopbrengsten op het landelijk gemiddelde te realiseren. Het komende
verslagjaar zal het Daltonkarakter van de school en de kwaliteitsverbetering van
het onderwijs speerpunt van beleid zijn. Het streven is erop gericht om de
opbrengsten voor alle afdelingen minimaal op het landelijk gemiddelde te krijgen.

> Huisvesting en inventaris.
Door de substantiële investeringen in voorgaande verslagjaren Kunnen gezien de
financiële positie van de school slechts marginale aanpassingen gerealiseerd
worden. Het dagelijks onderhoud zal worden uitgevoerd. Uitgebreide
investeringen worden uitgesteld
>

Financieel
Om de reserves weer op een aanvaardbaar peil te brengen zal het exploitatie
resultaat de komende jaren met een positief saldo van minimaal 300.000 euro
moeten worden afgesloten. Dit vereist dat zowel de personele als materiële
uitgaven lager zullen moeten zijn dan de bekostiging vanuit het ministerie.
Daarnaast zal om de liquiditeit weer op het gewenste niveau te brengen de
investeringsruimte beperkt moeten worden. De investeringen dienen in ieder
geval ruim onder de kosten voor afschrijvingen moeten komen te liggen.
Deze opgave geldt niet alleen voor het SDL als geheel maar ook voor iedere
locatie afzonderlijk. Een strikte begrotingsbewaking moet een onderdeel zijn van
het te voren financiële beleid.
Maandelijks rapportage naar locaties alsmede naar het CDO en het bestuur
maken hiervan onderdeel uit.
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Verkorte exploitatiebegroting voor het jaar 2009 (x € 1.000,-)
Exploitatie
rekening
Baten
Lasten
Saldo baten en
lasten
Financiële baten
en lasten
Saldo exploitatie
>

2010

2009

2008

18.987
18.971
16

17.609
17.589
20

16.221
16.607
386-
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37

39

40

57

347-

Personeelsbeleid
De verantwoordelijkheid voor scholing, die voortkomt uit de wet Bio, ligt steeds
nadrukkelijker bij het personeel zelf. Het blijkt ook dat steeds meer
personeelsleden aankloppen om gebruik te mogen maken van
scholingsfaciliteiten. Belangrijk voor het komende verslagjaar is de scholing van
personeelsleden die een eerstegraads bevoegdheid willen gaan halen. Ook de
trajecten met duale studenten en Lio's blijven voor de school van belang. De
individuele kwaliteit wordt door scholing beter en de arbeidsmarktproblematiek
wordt, gedeeltelijk, opgelost.
Voor de school belangrijke competenties zoals de vaardigheid om
Daltononderwijs te geven blijven onderdeel van het scholingsaanbod.
Het beleid met betrekking tot het gezondheidsmanagement wordt gecontinueerd,
zodat het relatief lage ziekteverzuim gehandhaafd zal kunnen worden. Daarnaast
is het streven erop gericht om de totale personele lasten per leerling te brengen
op het niveau van het landelijk gemiddelde. Het terugbrengen van de gemiddelde
leeftijd door het aannemen van jong personeel is een effectieve mogelijkheid.

> Organisatie
Wat niet verandert zijn de kernactiviteiten van de school, namelijk onderwijs en
zorg. Deze activiteiten blijven ook het komende verslagjaar de hoogste prioriteit
krijgen. Dit impliceert dat noodzakelijke nevenactiviteiten, die niet direct te maken
hebben met de kernactiviteiten en waarvoor in de organisatie onvoldoende
expertise aanwezig is, extern worden ondergebracht. Financiële en personele
administratie worden rees in belangrijke mate uitgevoerd door de Onderwijs
Servicegroep (OSG). Het functioneren van de administratieve organisatie is
sterker geworden. Het komende jaar wordt gewerkt aan een grotere
gebruiksvriendelijkheid, zodat complexe financiële en personele stukken leesbaar
worden voor de betrokkenen bij school.
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11.0 Besluit
Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft een jaar van opbouw achter de rug. De
uitgangspunten die vorig verslagjaar zijn geformuleerd zijn nog steeds actueel.
Onderwijsinhoudelijke reorganisaties en impulsen in het Daltonkarakter zullen ook dit
jaar verder worden ontwikkeld om de strategische positionering van de school te
verbeteren. In zijn algemeenheid zal het beleid van het afgelopen verslagjaar
gecontinueerd moeten worden. Enerzijds omdat de gekozen routes met betrekking tot
personeel, onderwijs en organisatie nog steeds actueel zijn, anderzijds omdat de
financiële positie van de school nog steeds kwetsbaar is. Het herstel van een stabiele
financiële positie heeft voor ook het komende verslagjaar hoge prioriteit.
De afgelopen jaren is gebleken dat vitaliteit en veerkracht van de school groot zijn.
Het komende verslagjaar zal een nieuw strategisch meerjarenplan de hoofdlijnen van
het beleid uitzetten. Het herstel van de financiële positie is daarbij een richtinggevend
element voor het beleid.
Het beleid voor het komende verslagjaar is erop gericht om de risico's te
minimaliseren. Dit betekent praktisch de totale lasten per leerling terug te brengen.
De komende jaren wil het bestuur investeringsruimte creëren om noodzakelijk
kwaliteitsverbeterende onderwijskundige impulsen te kunnen geven, die noodzakelijk
zijn om de Dordtse Daltonleerlingen optimaal voor te bereiden op de toekomst.

FB29042010
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FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit
de balans;
Vergelijkend balansoverzicht

31-12-2009

31-12-2008
%

ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

4.087.235
1.028.882
191.352
295.641

73,0
18,4
3,4
5,3

4.557.314
936.723
853.718
556.006

66,0
13,6
12,4
8,1

5,603.110

100,0

6.903.761

100,0

1.526.594
1.448.275
2.628.241

27,3
25,9
46,8

1.792.622
1.689.601
3.421.538

26,0
24,5
49,5

5.603.110

100,0

6.903.761

100,0

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
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3

RESULTAAT

Het nettoresultaat over 2009 bedraagt negatief € 259.000 tegenover negatief € 964.000 over 2008. De
nettoresultaten over belde jaren kunnen als volgt worden samengevat:
Realisatie
2009

Begroting
2009

Realisatie
2008

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Baten
Rijksbijdragen Ministerie van OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten

17.402
197
1.705

16.673
195
742

15.575
264
1.823

Totaal baten

19.304

17.610

17.662

Personeelslasten
Afschrijvingen
Overige materiële lasten

14.834
1.094
3.633

13.442
958
3.189

14.057
1.121
3.474

Totaal lasten

19.561

17.589

18.652

-257

21

-990

-2

37

26

-259

58

-964

Lasten

Saldo baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Nettoresultaat
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KENGETALLEN
2QQ9

2008

Liquiditeit
(Vlottende activa/kortlopende schulden)
0,19
0,41
De liquiditeit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen, De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.
Quick ratio
Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden

0,19

0,41

Solvabiliteit 1
(eigen vermogen (excL voorzieningen) / totaal passiva * 100%)
27,25
25,97
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen
(rente en aflossing) te voldoen, De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus
sprake van een momentopname.
Solvabiliteit 2
(eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%)

53,09

50,44

Rentabiliteit
(netto-resultaat/ totale baten * 100%)

-1,34

-5,45

De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan. Bij dit kengetal wordt
gekeken naar de verhouding tussen het netto-resultaat en de totale opbrengsten.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie.
Naarmate de reserves groter zijn zal het weerstandsvermogen groter zijn.
(Eigen vermogen / Totale baten * 100%)

7,91

10,13

75,80

75,33

24,20

24,67

Personeelslasten / totale lasten
Materiële lasten / totale lasten
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TOELICHTING
ALGEMEEN
!
, j

• 1

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het
resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de nominale waarde.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de cijfers opgenomen de realisatiecijfers van het
voorgaande jaar, alsmede van de goedgekeurde begroting over het huidige jaar.
ALGEMEEN
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2 titel 9) en de
richtlijnen voor de jaarverslaggevlng en de ministeriële regeling Jaarverslaggeving Onderwijs specifiek de
bepalingen inzake de voorziening Bapo.

1
J
1

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het
resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de nominale waarde.
Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar,
alsmede van de (goedgekeurde) begroting over het huidige jaar.
De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de
richtlijnen van de Raad van Jaarverslaggeving en de ministriële regeling Jaarverslaggeving Onderwijs
specifiek de bepaling inzake de voorziening BAPO.

1

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
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Materiële vaste activa
!

J

r j
J

!
J

De materiele vaste activa wordt gewaardeerd tegen de historische verkrijgings- of vervaardigingsprijs
verminderd met de afschrijvingen. Op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs worden eventueel specifiek
daartoe bestemde gemeentelijke of andere overheidsbijdragen in mindering gebracht. Afschrijving
geschiedt lineair, per kalenderjaar, op basis van de economische levensduur en start in maand volgend op
de maand van verkrijging. Er wordt uitgegaan van restwaarde nihil. De activeringsgrens bedraagt EUR
500.
De post "leermiddelen" betreft de voorraad boeken. Deze worden gewaardeerd tegen de historische
verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving geschiedt per schooljaar waarbij wordt
uitgegaan van een economische levensduur van vier schooljaren. Afschrijving start in augustus van het
kalenderjaar van aanschaf. In de eerste drie schooljaren wordt steeds 30% per schooljaar afgeschreven en
in het laatste schooljaar 10%. De restwaarde is nihil. Ten aanzien van de activeringsgrens geldt dat alle
boeken die worden aangeschaft in het kader van het boekenfonds worden geactiveerd.

I

1

De hoogte van de afschrijvingslasten voor gebouwen wordt beinvloed door de in 2003 uitgevoerde
bouwkundige aanpassingen aan de locatie Eulerlaan. Deze investering wordt vervroegd afgeschreven (5
jaar) in verband met de toekomstige verhuizing naar het Leerpark. De afschrijvingslasten zijn hierdoor
aanzienlijk hoger.

Financiële vaste activa
De vordering ministerie OCW is opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen reële waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een
voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene en bestemmingsreserves.
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en
wordt opgebouwd uit resultaatbestemming.
De bestemmingsreserves bestaan uit een reserve boekenfonds en Fonds ouderraad Leerpark.
De reserve boekenfonds betreft een reserve voor een eventueel negatief resultaat van het boekenfonds en
wordt opgebouwd uit de resultaat bestemming van het boekenfonds.
Het Fonds Ouderraad Leerpark is in het leven geroepen omdat het Leerpark geen zelfstandige Ouderraad
heeft en wordt opgebouwd uit de resultaat bestemming van het boekenfonds,
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Voorzieningen
De voorzieningen zijn gevormd voor op balansdatum concrete bestaande verplichtingen, verliezen en
risico's op te verwachten verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op balansdatum onzekere maar
redelijke is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Toevoegingen
aan de voorzieningen geschieden door middel van dotaties ten laste van de exploitatierekening. Uitgaven
betrekking hebbende op de voorziening worden rechtstreeks als onttrekking uit de voorziening verwerkt.
Een eventuele vrijval wordt ten gunste van de exploitatierekening gebracht.
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd om de uitgaven voor groot onderhoud van materiële vaste
activa die telkens na een langere gebruik periode plaatsvinden te verdelen over meerdere jaren. De
toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van geschatte bedragen van het groot
onderhoud over de periode die tussen de werkzaamheden verloopt. De basis voor de benodigde jaarlijkse
toevoegingen aan de voorziening vormt een actuele lange termijn onderhoudsplan.
De voorziening BAPO (Bevordering Arbeid s Participatie Ouderen) wordt gevormd voor de op balansdatum
bestaande verplichtingen jegens personeelsleden die reeds gebruik maken van de BAPO-regeling, of
hiervan al gebruik konden maken maar dat nog niet hebben gedaan (de zogenoemde uitgestelde BAPO).
De voorziening spaarverlof is een voorziening voor opgebouwde aanspraken op spaarverlof van de
werknemers. De voorziening wordt berekend door de gespaarde verlofuren ultimo boekjaar te
vermenigvuldigen met de op dat moment geldende bruto salariskosten van de werknemers. (Inclusief
werkgeverslasten)
De voorziening jubileum is gevormd op basis van een gemiddelde intrede leeftijd in het onderwijs van 25
jaar en een uitkering bij 25 en 40-jarig jubileum conform de CAO. In de berekening is rekening gehouden
met een blijfkans en daarnaast is er een rentepercentage gehanteerd van 4%.
De voorziening jubileum wordt opgenomen tegen de contante waarde.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar en worden gewaardeerd
tegen reële waarde.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop
deze betrekking hebben.
Rijksbijdragen OCW
Onder de Rijksbijdragen OCW worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen. De Rijksbijdragen
worden toegerekend aan het verslagjaar.
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Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde en -datum van de desbetreffende immateriële
en materiële vaste activa.
Financieel resultaat
n

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rentebaten en
-lasten van de liquide middelen.
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BALANS PER 3 1 DECEMBER 2009

31 december 2009

31 december 2008

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa

d)

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

Financiële vaste activa

1.271.183
2.114.794
690.725
10.533

1.445.024
2.475.345
608.355
28.590

1

4.087.235

4.557.314

1.028.882

936.723

5.116,117

5.494.037

(2)

Overige vorderingen

j

Vlottende activa
Vorderingen

(3)

Debiteuren
Ministerie van OCW
Debiteuren/leerlingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

85.740
16.942
76.242
12.428

(4)
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22.839
510.583
277.950
42.346

• 'S

191.352

853.718

295.641

556.006

5.603.110

6.903.761

31 december 2009

31 december 2008

PASSIVA
Eigen vermogen

(5)

Eigen Vermogen
Voorzieningen

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

1.792.622

1.448.275

1.689.601

(6)

Overige voorzieningen
Kortlopende schulden

1.526.594

(7)

184.985
41.145

388.035
56.589

660.789
199.792
170.996
1.370.534

551.322
188.066
158.094
2.079.432
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2.628.241

3.421.538

5.603.110

6.903.761
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

Realisatie
2009

Begroting
2009

Realisatie
2008

Buten
Rijksbijdragen Ministerie van OCW
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Overige baten

17.401.879
196.606
1.706.636

16.672.539
195.225
741.558

15.574.716
263.928
1.823.561

Totaal baten

19.305.121

17.609.322

17.662.205

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten

14.834.250
1.094.363
1.345.780
2.286.984

13.442.099
957.800
936.300
2.252.563

14.056.950
1.120.935
1.169.162
2.305.216

Totaal lasten

19.561.377

17.588.762

18.652.263

-256.256

20.560

-990.058

-2.448

37.075

25.978

Resultaat

-258.704

57.635

-964.080

Totaal resultaat

-258.704

57.635

-964.080

Lasten

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
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KASSTROOMOVERZICHT 2009
Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het
nettoresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor
verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven.
2008

2009
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Resultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen
- Mutaties voorzieningen
Veranderingen in de vlottende middelen
- Vorderingen
- Schulden

Ontvangen interest
Betaalde interest

-256.256

-990.058

1.094.363
-241.326

1.120,935
-780.644

662.366
-793.297

170.040
819.228

465.850

339.501

5.640
-8,088

33.991
-8.013
-2.448

25.978

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Terugname afschrijvingen materiële vaste
activa
Overige investeringen in financiële vaste
activa

-624.284

-1.815.214
137,499
1.086

-92.159

-46.535
-716.443

-1.723.164

-7.324

43.373

-260.365

-1.314.312

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nog te splitsen eigen vermogen
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

556.006
-260.365

Eindstand liquide middelen

1.870.318
-1.314.312
295.641
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Samenstelling liquide middelen
2008

2009
Liquide middelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen boekjaar

1.870.318
■1.314.312

556.006
-260.365

Liquide middelen per 31 december

295.641

i
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 3 1 DECEMBER 2 0 0 9

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2008

31-12-2009
1. Materiële vaste activa

1

, ,,ï

]
;>-„,.,

|

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Leermiddelen
Overige materiële vaste activa

1.271.183
2.114.794
690.725
10.533

1.445.024
2.475.345
608.355
28.590

Totaal materiële vaste activa

4.087.235

4.557.314

Aanschafprijs
t/m2008

Cum.
afschrijvingen t/m
2008

Gebouwen
3.256.027
Terreinen

1.811.004
-

1.445.023
-

84.704
17,503

3.256.027

1.811.004

1.445.023

3.084.378

Inventaris en
apparatuur
5.559.724
Leermiddelen
1.733.244
Overige
materiële
vaste activa
90.285

Boekwaarde
31-122008

Investeringen
2009

Desinvesteringen
2009

Afschrljvingen
2009

Aanschafprijs
31-122009

Cum.
afschrijvingen
31-12-

Boekwaarde
31-12-

2009

2009

276.047

3.340.731
17.503

2.087.051
-

1.253.680
17.503

j.02.207

276.047

3.358.234

2.087.051

1.271.183

2.475.346

137.575

498.127

5.697.299

3.582.505

2.114.794

1.124.889

608.355

384.502

302.132

2.117.746

1.427.021

690.725

61.695

28.590

18.057

90.285

79.752

10.533

-

Totaal
materiële
vaste activa
10.639.280

6.081.966 4.557.314

624.284

-

1 . 0 9 4 . 3 6 3 1 1 . 2 6 3 . 5 6 4 7.176.329 4.087.235

Afschrijvingspercentages
%
Overige materiele vaste activa
Grond
Inventaris
ICT hardware
Leermiddelen

2,50
6,67
25,00
10,00
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20,00
33,33
30,00
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31-12-2009

31-12-2008

2. Financiële vaste activa
1.028.882

Vordering Ministerie OCW

Boekwaarde
31-12-2008

p-ï

Vordering Ministerie OCW

Mutaties 2009
+

936.723

Mutaties 2009
-

936.723

Boekwaarde
31-12-2009

1.028.882

92.159

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2009
€

31-12-2008
€

€

€

3. Vorderingen
Debiteuren
Ministerie van OCW
Debiteuren/leerlingen
Overiae vorderinaen
Bijdrage gemeente inzake huisvesting
Detachering
Nog te ontvangen bedragen
Nog te declareren schades gemeente
Dordrecht
Rekening-courant personeel
Overige vorderingen

-/-

22.839

-

510.583

2.484
62.643

159.118
48.905
39.275

12.183
3.900

14.388
16.178
86

Totaal overige vorderingen
Overiae overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Ouderraad
Overlopende activa
Voorschotten

85.740
16.942

-

277.950

7S A1

ll

10.182
816
1.430

1.581
29.170
11.095
500

Totaal overlopende activa

_12.428

42.346

Totaal vorderingen

191.352

853.718

Door het verstrekken van gratis lesmateriaal met ingang van het schooljaar 2009/2010 is de post
debiteuren leerlingen per 31 december 2009 (overloop van het schoolgeld) niet meer van toepassing.
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31-12-2009
€

31-12-2008
€

4. Liquide middelen
ABN AMRO Bank N.V. - schoolbankrekeningen
ABN AMRO - zakenrekening
ABN AMRO Bank N.V. - deposito's
Kas

72.070
203.595
3.964
16.012

62.430
425.006
53.918
14.652

Totaal liquide middelen

295.641

556.006

ABN AMRO Ondernemers deposito
ABN AMRO Ondernemers top deposito

3.964
-

3.918
50.000

Totaal deposito's

3.964

53.918

Deposito's

Voor een verloop van de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht 2009.
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PASSIVA
31-12-2009

31-12-2008

5. Eigen vermogen

I;IË

Algemene reserve
Bestemmingsreserves

1.234.361
292.233

1.493.065
299.557

Totaal eigen vermogen

1.526.594

1.792.622

Stand per
31-12-2008

Overige
mutaties

Resultaat

Stand per
31-12-2009
1.234.361

1.493.065

-258.704

256.184
43.373

-

-7.324

256.184
36.049

299.557

-

-7.324

292.233

Totaal eigen vermogen

1.792.622

-258.704

-7.324

1.526.594

Totaal Eigen vermogen

1.792.622

-258.704

-7.324

1.526.594

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Boekenfonds
Fonds ouderraad Leerpark

31-12-2009

31-12-2008

€

€

6. Voorzieningen
Overige voorzieningen

1.448.275
Stand per
31-12-2008
€

Overige voorzieningen
Voorziening BAPO
Personele voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
Overige voorzieningen

Dotaties 2009
€

Onttrekkingen 2009
€

Vrijval 2009
€

1.689.601
Stand per
31-12-2009
€

1.118.731
119.135
88.386
363.349

12.472
200.000
-

17.100
148.959
94.657

174.360
18.722

944.371
114.507
139.427
249.970

1.689.601

212.472

260.716

193.082

1.448.275
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31-12-2009

31-12-20C

€

€

184.985

388.C

41.145

56.!

Belastingen en premies sociale verzekeringen

660.789

551.1

Schulden terzake van pensioenen

199.792

188.C

7. Kortlopende schulden
Crediteuren

j

Ministerie van OCW

Qy§rm HQftlQpenctQ schulden
Overige schulden
Ouderraad
Spaarregelingen leerlingen
Excursies
Af te dragen BTW
Lonen en salarissen
Nog te betalen bedragen

7-

Overlopende passiva
Personeel vakantietoeslag
Huisvestingskosten
Afschrijving praktijkgerichte leeromgeving
Overloop te betalen facturen
Accountantskosten
Boekenfonds
Overloop gratis lesmateriaal

Totaal kortlopende schulden

42-

38.728
21.902
24.309
81.694
15.912 -/113
20.162

26.:
24.:
118.C
!0.<

170.996

158.(

572,470
58.157
340.718
10.413
388.776

717.<
558.<
101.:
566.<
5.<
129.:

1.370.534

2.079.<

2.628.241

3.421.!
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Er zijn geen geoormerkte subsidies/niet van toepassing»
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Deze post heeft betrekking op de maand december 2009 en betreft de nog af te dragen loonheffing.
Schulden ter zake van pensioenen
Deze post heeft betrekking op de nog af te dragen pensioenlasten over de maand december 2009.
Overlopende passiva
Personeel vakantietoeslag
Dit betreft de door het personeel op 31 december 2009 opgebouwde rechten aan vakantie uitkering. De
vakantietoeslag wordt in mei 2010 uitbetaald. In 2008 viel onder het bedrag een cao-nabetaling van
ongeveer € 216.000.
Overloop gratis lesmateriaal
Door de verstrekking van gratis leermiddelen met ingang van het schooljaar 2009/2010 ontstaat per 31
december 2009 de post overloop gratis lesmateriaal.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Voorwaardelijke verplichtingen
De voorziening BAPO is In de balans opgenomen overeenkomstig de door het Ministerie van OCW
vastgestelde Ministeriele regeling waarin specifiek is opgenomen hoe om te gaan met de Bapo-voorziening.
Deze regeling betekent dat de in de balans per 31 december 2008 opgenomen voorziening uitsluitend de
uitgestelde Bapo rechten omvat.
Wanneer RJ 660 Integraal zou zijn toegepast zou de voorziening per 31 december 2009
€ 5.820.042 bedragen, terwijl de contante waarde van de toekomstige Rijksbijdragen personele lumpsum
(voor zover toe te rekenen aan Bapo-kosten, de zogenaamde 2% component)
€ 3.473.314 bedraagt.
Per saldo zou dan een voorziening Bapo opgenomen dienen te worden tot een bedrag van
€ 2.346.728.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd;
- Basisverlof 170 uur
- Bonusverlof 170 uur
- Referte - eis 5 jaar
- Eigen bijdrage max.schaal 1 t/m 8 tot 61 jaar 25%
61 jaar en ouder 10%
- Eigen bijdrage max.schaal 9 en hoger tot 61 jaar 35%
61 jaar en ouder 20%
- Werktijd per jaar op basis van 100% 1659 uur
- Extra werkgeverslasten 27%
- Marktrente 4%
- Schatting deelname basisverlof 70%
- Schatting deelname bonusverlof 70%
- Opbouw recht baslsverlof 47 tot 52 jaar
- Opbouw recht bonusverlof 51 tot 56 jaar
- Einde BAPO 65 jaar
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATiN EN LASTEN OVER 2009
Baten
Realisatie
2009

Begroting
2009

Realisatie
2008

€

€

€

Rijksbijdragen Ministerie van OCW

n

Rijksbijdrage Ministerie van OCW
Overige subsidies Ministerie van OCW
Geoormerkte subsidies Ministerie van OCW
Niet-geoormerkte subsidies Ministerie van OCW

16.169.837

Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW

-

13.945.570
363.117

1.232.042

15.500
1.399.055

1.266.029

17.401.879

16.672.539

15.574.716

196.606

195.225

263.928

188.381
762.455

42.500
168.000

-126.630
979.103

950.836

210.500

852.473

Opbrengst kantine
Verhuuropbrengsten
Ouderbijdragen schoolactiviteiten
Overige baten

162.322
83.823
439.686
69.969

190.000
55.060
182.498
103.500

184.867
55.701
295.794
434.726

Totaal overige baten

755.800

531.058

971.088

1.706.636

741.558

1.823.561

-

15.257.984

-

Overige overheidsbijdragen en - subsidies
Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Overige baten
Detachering personeel
Reguliere ouderbijdragen

Totaal overige baten
Lasten
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Realisatie
2009

Begroting
2009

Realisatie
2008

€

€

€

Personeelslasten
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

12.003.889
1.165.068
1.460.071

10.560.999
1.039.000
1.276.000

11.447.141
881.456
1.411.432

14.629.028

12.875.999

13.740.029

12.472
109.557
-191.460
327.730

180.000
119.100
2.800
264.200

69.486
112.687
-283.982
418.730

Totaal overige personele lasten

258.299

566.100

316.921

Af: Uitkeringen (-/-)

-53.077

-

-

14.834.250

13.442.099

14.056.950

276.047
498.127
18.057
302.132

115.000
454.700
44.100
344.000

332.155
445.261
23.890
319.629

1.094.363

957.800

1.120.935

Dotatie personele voorzieningen
Uitzendkrachten, deciaranten, e.d.
Vrijval personele voorzieningen
Overige

Totale personeelslasten
Afschrijvingen
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Overige materiële vaste activa
Leermiddelen
Totaal afschrijvingen

De andere vaste bedrijfsmiddelen bestaan uit: meubilair, inventaris/apparatuur, machines/installaties en
hardware. De overige materiële vaste activa betreft het breedband-netwerk van de gemeente Dordrecht.
Huisvestingslasten
Huur
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen

171.675
200.000
123.565
379.595
382.622
36.301

15.700
200.000
91.100
260.000
290.500
35.000

90.651
201.787
87.666
355.853
350.009
41.042

1.293.758

892,300

1.127.008

Tuinonderhoud
Bewaking / beveiliging
Overige huisvestingslasten

5.861
33.180
12,981

41.000
3.000

2.244
37.727
2.183

Totaal overige huisvestingslasten

52.022

44.000

42.154

1.345.780

936.300

1,169.162

Totaal huisvestingslasten
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Realisatie
2009

Begroting
2009

Realisatie
2008

€

€

€

Administratie en beheer
Accountantskosten*
Telefoon- en portokosten e.d.
Overige administratie en beheer

285.313
39.699
33.772
111.933

208.500
22.000
50.900
73.100

218.710
23.800
49.885
194.077

Totaal administratie- en beheerslasten

470.717

354.500

486.472

Inventaris
Apparatuur
Leermiddelen
Bibliotheek / mediatheek
Reproductiekosten
Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen

20.192
10.393
482.492
7.470
45.231
366.991

28.750
22.000
482.795
6.000
70.000
630.618

35.937
16.517
431.120
5.909
79.633
160.087

Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen

932.769

_1.240.163

729.203

Totaal dotaties overige voorzieningen

-18.722

-

19.940

Representatiekosten
Kantinekosten
Excursies / werkweek
Buitenschoolse activiteiten
Contributies
Medezeggenschapsraad
Verzekeringen
PR & marketing
Overige instellingslasten * *

38.743
135.981
310.637
56.114
12.267
13.376
10.472
68.191
256.439

26.250
160.000
153.700
72.500
8.000
10.000
12.000
70.000
145.450

37.488
116.727
339.042
42.136
11.054
27.696
8.749
98.515
388.194

Totaal overige lasten

902.220

657.900

1-069.601

2.286.984

2.252.563

2.305.216

Overige lasten

Totaal overige lasten

* De accountantskosten hebben betrekking op de controle van de jaarrekening 2009 en een klein deel
nagekomen kosten over 2008. Daarnaast zijn er nog controles uitgevoerd voor de afrekening van
akoestische plafonds, een verantwoording GOA/VSV over het schooljaar 2007/2008 en voor een
verantwoording additionele bekostiging ISK.
* * Onder de overige instellingslasten bevinden zich afrekeningen van vavo-leerlingen (2009 € 183.190,
2008 € 158.383).
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Financiële baten en lasten

Financiële baten
Rentebaten
Rente spaarrekening

g
Financiële lasten
Rentelasten
Overige financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
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Realisatie
2009

Begroting
2009

Realisatie
2008

€

€

€

176
5.464

1.500
40.000

729
33.262

5.640

41.500

33.991

464
7.624

75
4.350

481
7.532

8.088

4.425

8.013

-2.448

37.075

25.978
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

q

Bestuursnummer
Naam instelling

41397
Stedelijk Dalton Lyceum

Postadres
Postcode / Plaats
Telefoon
Fax
E-mail
Internet-site

postbus 8007
3301 CA Dordrecht
078 - 652 65 65
078 - 652 65 60
centraal@dalton-dordrecht.nl
www.dalton-dordrecht.nl

Contactpersoon
Telefoon
Fax
E-mail

Mevr. PJJ. Pronk-Visser
010 - 210 21 55
010 - 210 26 06
p.pronk@osg.nl

Brin»
nummer
24PY

Naam

Sector

Stedelijk Dalton Lyceum

VO
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Aantal
leerlingen
2009
2.490

Aantal
leerlingen
2008
2.382
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VERMELDING OP BASIS VAN DE WOPT
In het verslagjaar heeft de Stichting geen medewerkers in dienst die vallen onder de regeling WOPT.
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BEZOLDIGING BESTUURDERS
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Realisatie
2009
€

n

Dhr. E. Visser
Dhr. G. H. van Duin
Dhr. L. Hokke
Dhr. T.P.G. Tiebosch
Mevr. A. Goos
Mevr. F.C. Evenboer-Nijham
Mevr. C. Roemers

Begroting
2009
€

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
750
2.275

1.500
1.500
2.250
1.500
1.500
1.500

9.750

Realisatie
2008
€

10.000
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10.525

Deloitte

Deloitte Accountants B.V.
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam
Postbus 2031
3000 CA Rotterdam
Tel: (088) 2882088
Fax:(088)2889530

mw^lp(tfó,nJ

Aan het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs Dordrecht
t.a,v. de heer F, Beuvens
Postbus 8007
3301 CA DORDRECHT

Datum

Behandeld door

23 juni 2010

Kenmerk

10R0686/ta/5501

Accountantsverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de door ons gewaarmerkte jaarrekening 2009 van Stichting voor Openbaar
Onderwijs Dordrecht bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de staat van baten en
lasten over 2009 met de toelichting gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
Het bevoegd gezag van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het
jaarverslag» beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Tevens is het bevoegd gezag van de stichting verantwoordelijk voor definanciëlerechtmatigheid
van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving
opgenomen bepalingen.
Deze verantwoordelijkheden omvatten onder meer; het ontwerpen, invoeren en in stand houden
van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de
jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang
als gevolg vanfraudeof fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving,
het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het
maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaardin Dienstverlening Deloitte
Nederland, Juni 2009' gedeponeerd WJ de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing.
Deloitte Accountants 8.V. Is Ingeschreven In het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer 24362653.

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte
2
23 juni 2010
10RO686
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle, als bedoeld in artikel 18, derde lid van het Bekostigingsbesluit WVO. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder het
onderwijscontroleprotocol OCW 2009. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de
voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit
te voeten dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening gem
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het
opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat alsmede het
voor de naleving van de betreffende wet- en regelgeving relevante interne beheersingssysteem,
teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de
gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over
de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle
onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bevoegd gezag van de stichting
heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel.
Onderbouwing van het oordeel
In de jaarrekening zijn de uitgaven opgenomen die samenhangen met de aanschaf van
schoolboeken en lesmaterialen. Op grond van de wettelijke verplichting voor scholen in het
voortgezet onderwijs om met ingang van schooljaar 2009/2010 lesmateriaal om niet ter
beschikking te stellen aan de leerlingen heeft de Stichting voor Openbaar Onderwijs Dordrecht
schoolboeken en lesmaterialen aangeschaft. Onze controle heeft uitgewezen dat deze uitgaven
via een jaarlijkse, stilzwijgende verlenging tot stand zijn gekomen, evenwel niet via Europese
aanbesteding. Dit laatste had volgens de regelgeving wel gemoeten.
De contractwaarde van het lopende contract in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31
december 2009 bedraagt € 547.777. Op 1 maart 2010 is de Europese aanbesteding afgerond,
waardoor de aanschaf van schoolboeken tot dat moment plaatsvindt in afwijking van de
Europese aanbestedingsrichtlijnen.
Hierdoor is sprake van onrechtmatig tot stand gekomen lasten van € 547.777.

Deloitte.
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Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van
het vermogen van Stichting voor Openbaar Onderwijs Dordrecht per 31 december 2009 en van
het resultaat over 2009 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Voorts zijn wij van oordeel, gelet op hetgeen is gemeld in de paragraaf "Onderbouwing van het
oordeel", dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2009
niet voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen niet in
overeenstemming zijn met de in het onderwijscontroleprotocol OCW 2009 opgenomen relevante
wet- en regelgeving, zoals opgenomen in paragraaf 2.2,2* referentiekader.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van
regelgevende instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393, lid 5f onder f BW melden wij
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 BW.
Deloitte Accountants B.V.
was getekend:
F.A.J. van Kuijck RA RO EMIA

Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht

(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT
Het nettoresultaat volgens de Staat van Baten en Lasten over 2009 bedraagt negatief € 258.704.
Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het verlies over 2009 ad € 258.704,- overeenkomstig het
voorstel van de directie, In mindering gebracht op de algemene reserve. Dit voorstel is, onder voorbehoud
van goedkeuring door het bestuur, In de jaarrekening van 2009 verwerkt.
r^
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
!

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