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Inleiding 

Algemeen 
Het bestuursverslag van de Stichting Scholengemeenschap Montessori Lyceum Rotterdam 

(RML) geeft u inzicht in de missie en visie, juridische structuur en interne organisatie van de 

school. Het bestuur van de stichting neemt in haar handelen het belang van het RML als 

ijkend uitgangspunt. Onder dit belang verstaat zij in ieder geval de continuïteit van goed en 

vormend Montessorionderwijs. Het bestuursverslag maakt deel uit van de wijze waarop het 

RML verantwoording aflegt aan de overheid en overige belanghebbenden. 

Het bestuursverslag wordt opgesteld door het bestuur, de schoolleiding en de administratie 

van de school. Na bespreking en goedkeuring in het bestuur wordt deze door het bestuur 

vastgesteld. Vervolgens wordt het bestuursverslag opgestuurd naar de inspectie en het 

ministerie en wordt het ter kennis gebracht van de medezeggenschapsraad. Tevens kunnen 

medewerkers, ouders, leerlingen en andere belanghebbenden en geïnteresseerden er 

kennis van nemen, o.a. door publicatie van een pdf-versie van het verslag op de website 

van de school. 

Op de website van het RML staat uitgebreide informatie over de school. Om het verslag niet 

te uitgebreid te maken wordt op een aantal plaatsen verwezen naar de website www.rml.nl 

voor meer informatie. 

 

Onderwijs 
In de afgelopen periode is gewerkt aan het versterken van de Montessori identiteit van de 

school. Er is een Montessori Academie opgericht, er zijn speciale Montessori-uren 

geïntroduceerd en de rapportage is verrijkt met een leerlingbegeleidingskaart. Voorts is er 

geïnvesteerd in rekenonderwijs en vakoverstijgende projecten. Deze ontwikkelingen werden 

mede mogelijk gemaakt en ondersteund door een subsidie vanuit de gemeente Rotterdam. 
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Financieel 
In het hoofdstuk jaarrekening worden de financiën van het RML toegelicht. Het resultaat 

over 2019 is € 869.630. Een positief resultaat was ook noodzakelijk nadat in de voorgaande 

jaren ca. 417.000 verlies is geleden. 

Verschillen t.o.v. begroting 

Totaal baten: € 435.955 
Lasten 
Personeelslasten € 200.080 - 
Afschrijvingen € 9.832 - 
Huisvestingslasten € 188.212 - 
Overige lasten € 38.753 
Financiële baten en lasten € 1.114 
Resultaat € 794.212 
 
Bijzondere posten: 
Aanvullend 2019 incidenteel € 164.722 
Dotatie voorziening onderhoud € 186.000 
Resultaat excl. bijzonderheden € 443.490 
 

Dit positieve resultaat is vooral veroorzaakt door aanvullende bekostiging die niet in alle 

gevallen structureel is. De doorgevoerde bezuinigingen op het taakbeleid hebben een 

positief effect op de personeelslasten. In schooljaar 2019/2020 kwam de groepsindeling 

gunstig uit waardoor er optimaal geformeerd kon worden. Dit zal echter niet altijd zo 

uitkomen. 

De aanname van extra leerlingen heeft een positief effect op het resultaat. Ten opzichte van 

2018 zijn er 69 leerlingen meer. Dit betekent € 538.200 extra rijksbijdragen. Deze extra 

leerlingen maken de optimale verdeling over klassen mogelijk. Bovendien kunnen de 

overhead kosten over meer leerlingen verspreid worden. 

In december is € 164.722 aanvullende bekostiging ontvangen ter besteding in 2020 en 

2021. Deze post beïnvloedt het resultaat. 

Naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) over het 

vormen van een voorziening groot onderhoud heeft het RML er voor gekozen gebruik te 

maken van de overgangsregeling (RJ 2019-14) en aan te sluiten bij de richtlijnen van de RJ. 

Het RML zal overstappen van de ‘voorzieningen-methode’ naar ‘componentenbenadering’ 

op retrospectieve wijze vanaf huidig boekjaar. Om deze reden is er niet gedoteerd aan de 

voorziening groot onderhoud. Dit heeft een positief effect van € 186.000 op het resultaat. De 

dotatie van 176.000 per jaar in de voorziening vervalt voor de komende jaren. Dit geeft 

tijdelijk extra ruimte in de begroting. Dit financieel voordeel zal echter afnemen wanneer de 

groot onderhoudsposten allemaal geactiveerd zijn en er op afgeschreven wordt. Het zal 
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ongeveer 10 jaar duren voordat de afschrijvingen op niveau zijn. Omdat de werkelijke 

(kas)uitgaven niet wijzigen is dit slechts een boekhoudkundig effect en ontstaat er geen 

extra ruimte voor uitgaven. 

Nadat het cumulatieve resultaat over de voorgaande jaren ca. € 417.000 negatief bedroeg 

waardoor het eigen vermogen steeds verder daalde, is het weerstandsvermogen hersteld en 

is er ruimte om onvoorziene risico’s op te vangen.  

Tegen de school loopt een aantal rechtszaken die een maximale impact van € 480.000 

zouden kunnen hebben. Wij zijn echter van mening dat deze zaken ongefundeerd zijn. 

Derhalve zijn geen voorzieningen getroffen. 

 

Vooruitkijken 
De continuïteitsparagraaf geeft een inzicht in de plannen van het RML voor de komende 

jaren en de gevolgen hiervan voor de financiën. 

Een deel van de in 2019 ontvangen gelden leidt tot additionele uitgaven in de komende 

jaren die in de begroting niet voorzien zijn. Er is een bestemmingsreserve gevormd voor 

deze posten. 
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Algemeen 

Missie en visie van de school 
Het Montessori Lyceum Rotterdam (RML) verzorgt voortgezet Montessorionderwijs op havo- 

atheneum- en gymnasiumniveau. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat leerlingen zichzelf 

leren kennen en hun talenten leren ontwikkelen, waardoor ze als zelfstandige, kritische en 

eigentijdse burgers een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Het RML biedt 

daartoe een inspirerende leeromgeving, een breed onderwijsaanbod en een uitstekende 

begeleiding. 

Het RML wil haar missie realiseren door het creëren van een pedagogisch-didactisch 

klimaat dat gebaseerd is op enkele voor de school fundamentele waarden. Deze 

uitgangspunten laten zich samenvatten in de volgende woordparen: 

1 Vrijheid en gebondenheid 
2 Zelfstandigheid en geborgenheid 
3 Brede ontwikkeling en verdieping 
4 Realisme en resultaatgerichtheid 
5 Verantwoordelijkheid en betrokkenheid 
 
Op onze website www.rml.nl staat onder het kopje Montessori Visie uitgebreidere informatie 

over de missie en visie van de school. 

 

Juridische structuur 

Delegatie 

In het bestuurstatuut wordt gekozen voor een licht toezichthoudend model, met een 

delegatie van uitvoerende taken aan de schoolleiding en met eindverantwoordelijkheid voor 

het bestuur. 

Vergaderingen bestuur 

Het bestuur heeft in 2019 zes keer samen met de schoolleiding vergaderd: 

18 februari 2019 
8 april 2019 
3 juni 2019 
23 september 2019 
11 november 2019 
9 december 2019 
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Daarnaast komt het bestuur jaarlijks minimaal éénmaal samen in afwezigheid van de 

schoolleiding. Dit overleg wordt gebruikt om het functioneren van het bestuur (intern 

toezicht) te evalueren. Bovendien voert het bestuur éénmaal per jaar overleg met de MR. 

Het bestuur heeft een drietal speerpunten geformuleerd waarop zij haar aandacht met name 

zal richten, te weten: 

 Kwaliteit van leerlingen 
 Kwaliteit van de financiën 
 Kwaliteit van het personeel 
 

Zoals gebruikelijk heeft het bestuur met de schoolleiding overleg gevoerd over de periodieke 

financiële rapportages, begroting en meerjaren-prognose. Daarnaast zijn vele andere 

onderwerpen de revue gepasseerd, waaronder: 

 Werving leerlingen en PR 
 Belangrijke personele mutaties 
 Aanmeldingen en examenresultaten 
 Alternatieve bronnen van inkomsten 
 Profiel en lange termijnvisie van de school 
 Onderwijsvernieuwing 
 Ontwikkelmogelijkheden personeel 
 Digitalisering in het onderwijs 
 Huisvesting en investeringen 
 
 
De samenstelling van het bestuur is in 2019 gewijzigd, deze is: 
 Patrick van de Coolwijk, voorzitter  
 Eduard Molkenboer, penningmeester t/m 3 juni 2019 
 Ernst Jan Broer, penningmeester v.a. juni 2019 
 Martine Schey, secretaris 
 Evert van Santbrink, lid 
 Lot Nicolaï, lid 
 Joris Juttmann, lid 

 
Het schema van aantreden ziet er als volgt uit: 

 Eduard Molkenboer, penningmeester en lid sinds 16 april 2012 
 Martine Schey, secretaris sinds 15 april 2013 
 Patrick van de Coolwijk, voorzitter sinds 12 december 2016, lid sinds 2 oktober 

2014 
 Evert van Santbrink, 15 februari 2016 
 Lot Nicolaï, 19 november 2016 
 Ernst Jan Broer, penningmeester, 18 februari 2019 
 Joris Juttmann, 8 april 2019 
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Bestuursleden worden door het bestuur benoemd voor een periode van vier jaar en zijn 

eenmaal hernoembaar. Een bestuurslid vertrekt uiterlijk één jaar nadat diens kinderen de 

school verlaten. De werkzaamheden van het bestuur voor de school zijn onbezoldigd. 

Het bestuur heeft onder meer door periodiek overleg met de schoolleiding en jaarlijks 

overleg met de accountant de naleving van wettelijke voorschriften en de rechtmatige 

verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen bewaakt. Het bestuur 

heeft Van Ree Accountants benoemd als controlerend accountant. Deze benoeming heeft 

plaatsgevonden met ingang van de jaarrekening 2014. Er hebben zich in 2019 geen 

situaties met (potentieel) tegenstrijdig belang voorgedaan. 

Interne organisatiestructuur 

Schoolleiding 

De schoolleiding bestaat per uit de rector, de heer drs. J.W. Koning en twee conrectoren; 

te weten de heer drs. P.J. Sloover, conrector organisatie, en de heer drs. R. Zandvliet, 

conrector leerlingenzaken. Rector en conrectoren vormen samen de dagelijkse leiding van 

de school. 

Medezeggenschapsraad 

Het RML kent een goed functionerende medezeggenschapsraad waarin de diverse 

geledingen van het RML vertegenwoordigd zijn. De schoolleiding en het bestuur hebben 

open contact met de medezeggenschapsraad en hebben tenminste eenmaal per jaar een 

gemeenschappelijke vergadering. 

Gevoerd beleid 

Het bestuur is van mening dat het gevoerde beleid op de benoemde speerpunten op dit 

moment duidelijk progressie laat zien.  

Om de sterkste leerlingen in een vroeger stadium meer uitdaging te bieden is besloten om 

vanaf schooljaar 2016/2017 een vwo-brugklas te introduceren. Deze lijn is de afgelopen 

jaren doorgetrokken naar de bovenbouw. Daarnaast is geëxperimenteerd met flexibilisering 

van het lesrooster. Na een pilot van anderhalf jaar is besloten om de pilot te stoppen en in 

2019 een plan van aanpak te maken voor het schoolbreed invoeren van een flexibel 

lesrooster. 

Een goede voorbereide omgeving is een randvoorwaarde voor een succesvolle 

Montessorischool. Met de opkomst van nieuwe media en de digitalisering van het onderwijs 

zien we ons genoodzaakt te investeren in ICT. In 2017 is de infrastructuur klaar gemaakt 

voor digitaal onderwijs. Voorts zal de school verder investeren in het opleiden van haar 

personeel en het outilleren van de leslokalen met slimme borden. 
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Zaken met politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten) 

De vrijwillige ouderbijdrage staat onder druk en Ministerie OCW en VO-raad zijn hierover in 

discussie. Het is lastig om met de bekostiging voor leermiddelen al het benodigde 

lesmateriaal te betalen. Digitaal onderwijs wordt steeds verder doorgevoerd bij het RML. Er 

is echter geen ruimte om ook devices ter beschikking te stellen aan alle leerlingen om het 

digitaal onderwijs optimaal door te kunnen voeren. Leerlingen kunnen hun eigen laptop 

meenemen, maar scholen kunnen leerlingen niet verplichten om zelf een laptop aan te 

schaffen volgens de minister.  

 

Ouder thema-avond “Verslaving” 

Op 15 mei 2019 is een ouderavond gehouden met als thema “Verslaving”. Hierbij zijn de 

volgende aspecten besproken: signaleren van verslaving, het bespreekbaar maken en 

hulpverlening, waarin de vraag “Wanneer is het een probleem?” centraal stond. De 

ouderraad heeft in samenspraak met de schoolleiding voor dit thema gekozen.  

Projecten 

Activiteiten voor leerlingen die jaarlijks terugkeren zijn: 

- Bezoek herinneringskamp Westerbork; 
- Het project Rotterdam; 
- Het Arts-project. 
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Governance 
Code Goed Onderwijsbestuur 

Het beleid van bestuur en schoolleiding is gericht op het bevorderen van een cultuur waarin 

professionaliteit en kwaliteit hoog in het vaandel staan, en waarin personeelsleden 

verantwoordelijkheid kunnen nemen voor (de kwaliteit van) hun werk. De ontwikkeling van 

de deskundigheid van het personeel is daar mede op gericht. Het bestuur functioneert vanaf 

2010 als een bestuur op afstand. Ter invulling van de Code Goed Onderwijsbestuur is in 

2012 een, in overleg met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad, door het bestuur 

van het RML vastgesteld bestuursstatuut en schoolleidingstatuut ingevoerd. In deze twee 

statuten is het onderscheid vastgelegd en zichtbaar gemaakt tussen het handelen van de 

bestuurders en de schoolleiding. 

Het Montessori Lyceum Rotterdam heeft bij de keuze ‘code goed onderwijsbestuur’ gekozen 

voor een mandateringsmodel. De dagelijkse leiding van de school wordt krachtens een 

mandaat van het bestuur door de schoolleiding vormgegeven. De begroting, het 

meerjarenplan, en het bestuursverslag met daarin de jaarrekening worden door de 

schoolleiding opgesteld en door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld. 

Het bestuur komt jaarlijks minimaal éénmaal samen in afwezigheid van de schoolleiding om 

een zelfevaluatie uit te voeren. Het bestuur voelt zich adequaat toegerust om deze evaluatie 

zelfstandig te doen.  Minimaal twee maar per jaar is er een gesprek tussen bestuur en 

rector. Aanvullend vindt verantwoording van schoolleiding richting bestuur vindt plaats door 

managementrapportages die tijdens de bestuursvergaderingen besproken worden. De 

rector stuurt de conrectoren en coördinatoren aan conform schoolleidingsstatuut.  

Het bestuur ontvangt voor hun werkzaamheden geen vergoeding van het RML. Overige 

functies van de bestuurders en toezichthouders zijn: 

 

 Patrick van de Coolwijk, Voorzitter,  
Werkzaam als General Manager van Dell bv 
Bestuurslid van NLDigital 

 Eduard Molkenboer, penningmeester, Werkzaam als Managing Director bij Lips 
Plus 

 Martine Schey, Werkzaam als Adjunct-secretaris Examencommissie 
Rotterdam School of Management,  
Voorzitter marathonreiscommissie van de Rotterdam Running Ambassadors   
Bestuurslid ‘Kunst aan de Maas’   

 Lot Nicolaï,  
Zelfstandig ondernemer, advocaat 

 Evert van Santbrink,  
Werkzaam als Gynaecoloog Reinier de Graaf Groep, Delft. 
Directeur Fertiliteitscentrum Voorburg (SMVV) 
Bestuurslid beroepsbelangen commissie (NVOG) 
Bestuurslid Stichting Donorregistratie Kunstmatige Bevruchting (min. VWS) 
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 Ernst Jan Broer, 
Directeur eigenaar Clearwood 
Lid Stichting Lustrum Minerva 
Penningmeester Stichting Open Rotterdam 

 Joris Juttmann, 
Partner KPMG, consultancy partner voor Digital Process Excellence 
Docent bij de Nederlandse beroepsvereniging voor accountants  
Gast -docent bij de Universiteit van Amsterdam. 
Secretaris van de Sociëteit ‘’Eendragt Maakt Magt’’ 
 

 

Als lid van de VO-raad heeft het bestuur van het RML zich gecommitteerd aan de door deze 

sectororganisatie opgestelde code. De horizontale verantwoording t.o.v. belanghebbenden 

is geregeld door de wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad. Daarnaast heeft de 

schoolleiding geregeld overleg met vertegenwoordigers van de ouders via de Ouderraad en 

vindt ook structureel overleg plaats met leerlingen. De klassenvertegenwoordigers van de 

diverse leerjaren komen regelmatig bijeen en een door hen gekozen afvaardiging (de 

Senaat) is gesprekspartner voor de schoolleiding. In het overleg met ouders en leerlingen 

worden de geledingen betrokken bij de totstandkoming van voor hen relevant beleid en 

bestaat de gelegenheid voor deze geledingen om wensen, ideeën en klachten kenbaar te 

maken.  

 

Ondertekening 

 

 

P.H.R. van de Coolwijk,  

Voorzitter     9 april 2020 
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Onderwijs 

Ontwikkelingen van het afgelopen jaar 
In 2017 is gestart met een experiment in vwo 5. Dit experiment heeft als doel om te 

onderzoeken of het mogelijk is om de keuzevrijheid van leerlingen te versterken en ons 

onderwijs meer op maat te kunnen aanbieden. Dit willen we bereiken door het aanbrengen 

van een aantal onderwijskundige, maar ook organisatorische wijzigingen. Wij denken daarbij 

aan wijzigingen in de structuur van het lesrooster om ondermeer de flexibiliteit van het 

lesrooster te vergroten. Na evaluatie is het experiment in vwo 5 gestopt. Er is een nieuw 

tweejarig traject ingezet, waarbij in het eerste jaar een werkgroep de randvoorwaarden voor 

het nieuwe rooster in kaart brengt en een voorstel doet. In schooljaar 2020/2021 zullen de 

vaksecties hun lesplannen hierop gereedmaken en wordt ook de administratieve organisatie 

klaar gemaakt voor de nieuwe structuur. 

De school heeft daarnaast gewerkt aan het verbeteren van de rapportage, de montessori 

didaktiek, het kunstonderwijs, havo-didaktiek en culturele diversiteit. Verder zijn er 

vakoverstijgende projecten neergezet, is het nieuwe vak Academisch Denken en Doen 

vervolmaakt en is er extra aandacht besteedt aan het rekenonderwijs. 

De ontwikkeling van het Kunstonderwijs en het verbeteren van de rapportage zijn punten die 

meer tijd hebben gevraagd dan vooraf ingeschat. De introductie van het nieuwe 

geïntegreerde vak Kunst is daardoor met een jaar vertraagd en zal vanaf schooljaar 

2020/2021 aangeboden worden. 

De verbetering van de rapportage naar leerlingen zal nog een vervolg krijgen. De cijferlijst 

wordt aangevuld met een portfolio waarin de leerling feedback krijgt op zijn/haar 

competenties en persoonlijke ontwikkeling. De verankering hiervan vraagt een meerjarige 

aanpak. Het docententeam is gevraagd om van leerjaar tot leerjaar activiteiten gekoppeld 

aan een aantal specifieke competenties en deze onder te brengen in het portfolio van de 

leerling. Hiervoor is vanaf schooljaar 2019/2020 een digitaal platform (Peppels) in gebruik 

genomen.  

Het project Licht is dit jaar verder verfijnd en omgedoopt tot project Rotterdam. Leerlingen 

hebben onderzoek gedaan naar (o.a. de historie van) hun eigen stad. Dit programma sloot 

beter aan bij de belevingswereld van de leerling en op de visie van de school. 

Het Montessori kent al jarenlang een breed aanbod aan extra curriculaire activiteiten. Deze 

activiteiten zijn bijeen gebracht onder de Montessori Academie. Leerlingen zijn verplicht om 

tijdens hun loopbaan aan een of meer activiteiten binnen de academie deel te nemen. Na 

afloop ontvangen de leerlingen een certificaat van deelname en bij het verlaten van de 

school wordt naast het diploma ook een Montessori Certificaat uitgereikt. 
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Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
Er is gewerkt aan een nieuw schoolplan voor de komende 4 jaar. De drie centrale ambities 

uit het schoolplan zijn: 

- Het RML is een sterk merk in Rotterdam; 
- Het RML onderscheidt zich met excellent montessorionderwijs; 
- De school en zijn medewerkers zijn constant in ontwikkeling. 

 

Aandachtspunten uit het schoolplan zijn o.a.: 

- Zelfleiderschap van elke docent versterken; 
- De verantwoordelijkheid van de huidige coördinatoren om het primair 

proces zo dichtbij mogelijk aan te sturen wordt duidelijker ingevuld op 
organisatorisch, onderwijskundig en personeelsgebied; 

 

Ontwikkeling leerlingenaantal 

In onderstaande figuur een overzicht van de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Voor de 

jaren 9/10 tot en met 19/20 betreft het de gerealiseerde aantallen. De waarden voor 20/21 

tot en met 21/22 zijn op basis van een statische prognose. Daarbij wordt uitgegaan van een 

gelijkblijvende instroom in brugklas (174) en overige leerjaren (25). De omvang van de 

uitstroom (tussentijds en examengroepen) is geschat op basis van een gewogen 

gemiddelde over de gegevens van de afgelopen 5 jaar. 
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Per 1 oktober 2018 bedroeg het aantal leerlingen 1.063 inclusief 3 vavo leerlingen. Per 1 

oktober 2019 zijn er 1.117 leerlingen, inclusief 8 vavo leerlingen.  

Binnen de gemeente Rotterdam is vanaf 2016/2017 gekozen voor een nieuwe werkwijze bij 

de inschrijving. Voor 2017/2018 en 2018/2019 is er geloot voor de inschrijving in de 

brugklassen. De introductie van de vwo-brugklassen heeft zichtbaar bijgedragen aan de 

instroom. Voor de cursusjaren 2018/2019 en 2019/2020 is er een extra vwo-brugklas 

gevormd en zijn we gestart met 7 volle brugklassen. Verdere groei van de school is niet 

mogelijk zonder een uitbreiding van het gebouw. De school heeft in 2019 tijdelijke 

huisvesting geplaatst en is in gesprek met de gemeente over groei. 

Ontwikkelingen 2020 

Direct na de voorjaarsvakantie is het RML geconfronteerd met het coronavirus door 

leerlingen die in de vakantie in besmet gebied zijn geweest. Hierop is actie ondernomen 

door deze leerlingen te verzoeken niet meer naar school te komen maar thuis het onderwijs 

te volgen. Vanaf 16 maart zijn de scholen landelijk gesloten voor leerlingen. Het RML is 

gestart met digitaal onderwijs op afstand. Leerlingen krijgen minimaal 1 uur per vak per 

week digitaal les. De overige lesuren worden gevuld met opdrachten aangevuld met 

instructiefilmpjes, die leerlingen zelfstandig uit kunnen voeren.  

Voor de schoolexamens is een toetsweek ingepland in april. De centrale examens zijn 

inmiddels vervallen. 

Onderwijsprestaties 
De school gebruikt enkele indicatoren om de kwaliteit van het onderwijs te meten. De 

gegevens hierover worden jaarlijks verzameld, bestudeerd en meegenomen in de 

activiteiten in het kader van het jaarplan. De school maakt periodiek analyses (Magister 

Management Platform) van de prestaties van de leerlingen, waardoor we al op voorhand 

kunnen vaststellen hoe het inspectie oordeel eruit komt te zien. 

Om de kwaliteit van de schoolexaminering te bevorderen is het programma van toetsing en 

afsluiting (PTA), mede op de adviezen van de inspectie van het onderwijs, door de docenten 

kritisch bekeken en aangepast. Hieruit kwam onder meer naar voren dat het afsluitende 

karakter van het schoolexamen meer tot uitdrukking kon worden gebracht door een 

koppeling naar de eindtermen te maken. Verder is gewerkt aan het versterken van de 

inhoudelijke onderbouwing bij het PTA t.a.v. de gekozen toetsvormen, toetsinhoud en 

doelstelling van zowel het vak als de school (Montessoriaans onderwijsconcept). Tot slot is 

de herkansingsregeling aangescherpt en is er een begin gemaakt aan het afschaffen van 

het onderscheidt tussen zogenaamde E- en P-cijfers. 
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Examenresultaten en doorstroom: HAVO 

De resultaten over de afgelopen drie jaar zijn positief. De onderbouwsnelheid (havo en vwo 

samen) is met een gemiddelde over de laatste drie schooljaren van 97,6% boven de norm 

(93,7%). Het gemiddelde bovenbouwsucces gebaseerd op de laatste drie schooljaren ligt 

met 78,9% eveneens boven de norm (76,9%). Alertheid is echter geboden. De resultaten 

van de havo bovenbouw en met name de examenresultaten zijn onder de maat. Begin 

schooljaar 2019 is daarom een plan van aanpak geschreven en ten uitvoer gebracht voor 

het verbeteren van de resultaten op de havo-afdeling. 

 

Examenresultaten en doorstroom: VWO 

De resultaten op het vwo schommelen de laatste drie jaar rond die van het landelijk 

gemiddelde. De gemiddelde scores op het CSE tonen, evenals op de havo, een lichte 

fluctuatie maar liggen op of net boven het landelijk gemiddelde. Het bovenbouwsucces op 

het vwo is gemiddeld over drie jaar ruim 90,1 % en ligt daarmee boven de norm van 79,2%.  

 

Invoering Wet Passend Onderwijs 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking gegaan. In het kort komt het 

erop neer dat de middelen die aan zorgleerlingen gekoppeld waren (“rugzakjes”) nu naar 

de scholen komen via de Samenwerkingsverbanden. Ons samenwerkingsverband is Koers 

VO. 

Naast financiële middelen voor de zorg in het kader van Passend Onderwijs is aan de 

school een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) toegewezen voor 4 uur per week. Deze 

ondersteunt de school met raad en daad bij zorgvraagstukken. De financiële middelen 

worden besteed aan begeleiding vanuit schoolmaatschappelijk werk, facilitering van 

remedial teaching op school, hulpmiddelen voor leerlingen bij het maken van toetsen en een 

interne zorgcoördinator. 
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Gemeentelijke subsidie 

In de schooljaren 2014/2015 tot en met 2018/2019 ontving de school een subsidie die door 

de gemeente is toegekend om bij te dragen aan het integrale beleidsplan van de gemeente.  

Op onze school betalen we in 2019 met deze subsidie de volgende activiteiten: 

 Betekenisvolle rapportage; 
 Concrete ontwikkeling van de (Montessori)didactiek; 
 Vakoverstijgende projecten en activiteiten; 
 Montessori Academie; stimuleren van brede ontwikkeling van excelleren 

tot leerling participatie; 
 Rekenonderwijs; 

 

Vanaf schooljaar 2019/2020 is de subsidie van de gemeente Rotterdam gewijzigd. Het doel 

van de subsidie is “Gelijke kansen voor elk talent”. Het RML organiseert de volgende 

activiteiten vanuit deze subsidie.  

 Ondersteuning op taal en rekenen 
 De Kunsten 
 Dag van de kunst 
 Tutoring 
 Digitaal leerling portfolio 
 Project Rotterdam 
 Project culturele diversiteit 
 Project havo/vwo-determinatie (2 cijfers) 
 Projectgroep dagritme 
 Herziening lesprogramma onderbouw 
 The 7 habits of highly effective people 
 Stewards op school 

 

Aanvullend is er subsidie voor de lerarenbeurs en begeleiding startende docenten 

beschikbaar voor 2019/2020. 

Ontvangsten samenwerkingsverband 81.263
Bestedingen zorg:
Schoolmaatschappelijk werk 20.286
Steunlessen remedial teacher 636
Screening brugklassen 6.270
Diatoetsen 423
Decanaat 31.716
Kurzweil licentie 1.855
Zorgcoördinator 12.867

74.053
7.210
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Aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2019-2020 voor 

het eerste leerjaar. 
Om uw zoon of dochter aan te melden voor de brugklas van het Montessori Lyceum zijn de 

volgende dingen nodig: 

1. Een ingevuld aanmeldingsformulier; 

2.  Een adviesformulier van de basisschool; 

3.  Een kennismakingsgesprek. 

 

Voor nadere informatie verwijzen we u naar de site van het RML: www.rml.nl/aanmelden/ 

hier vindt u alle actuele informatie met betrekking tot de aanmeldprocedure. 

 

Toelaatbaarheid: 

Leerlingen die beschikken over een havo-, havo/vwo- of vwo-advies zijn automatisch 

toelaatbaar. Zij ontvangen na inlevering van hun adviesformulier schriftelijk een bevestiging 

van de aanmelding en een aanmeldnummer. Dit aanmeldnummer wordt gebruikt indien er 

sprake is van een loting. Ouders/verzorgers die meerdere kinderen tegelijk inschrijven voor 

het Montessori Lyceum wordt gevraagd aan te geven of beide kinderen een eigen 

aanmeldnummer willen ontvangen (waardoor ze ieder apart loten), of hetzelfde 

aanmeldnummer (met toevoeging a of b, waardoor ze samen loten). 

Indien er geen sprake is van overaanmelding ontvangen alle ouders/verzorgers van 

leerlingen op 13 maart 2020 via een automatische mail uit Onderwijs Transparant bericht of 

hun zoon/dochter wel of niet is toegelaten tot de school/brugklas van voorkeur. Indien er wel 

sprake is van overaanmelding zal er eerst geloot moeten worden. De loting vindt plaats op 

19 maart 2020. In dat geval ontvangen de ouders/verzorgers van de leerlingen bericht uit 

Onderwijs Transparant op 20 maart 2020. Naast deze automatische berichtgeving van uit 

Onderwijs Transparant ontvangen alle ouders/verzorgers van de leerling per mail bericht 

over de plaatsing van hun kind. Indien er geloot moet worden, is de uitslag van de loting op 

20 maart 2020 vanaf 10 uur te zien op de website van de school en kunt u aan de hand van 

het aanmeldnummer van uw kind zien of hij/zij geplaatst is. 

Leerlingen die niet zijn toegelaten worden automatisch aangemeld bij de school/brugklas 

van tweede voorkeur. Op 3 april 2020 (en als er geloot moet worden in de tweede ronde op 

uiterlijk 14 april 2020) ontvangen deze leerlingen bericht of ze geplaatst zijn. Voor meer 

informatie over het tijdpad van de aanmeldingsprocedure, zie De OverstapRoute van 

Koers/VO. 
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Overaanmelding: 

De hoeveelheid nieuwe leerlingen die we kunnen aannemen is beperkt. We zijn een kleine 

school, niet alleen vanwege de fysieke beperkingen die het gebouw aan ons oplegt, maar 

vooral omdat we vinden dat we alleen op die manier een optimale zorg en aandacht voor 

leerlingen kunnen waarborgen. Dit betekent dat we maximaal 177 nieuwe leerlingen 

toelaten, waarvan 90 leerlingen voor de vwo-klassen en 87 leerlingen voor de havo/vwo-

klassen. In het geval er meer toelaatbare leerlingen zijn dan plaatsen hebben de volgende 

leerlingen voorrang (mits zij voldoen aan de toelatingseisen zoals hierboven vermeld): 

- leerlingen afkomstig van traditioneel vernieuwend basisonderwijs  (Montessori, 

 Dalton, Jenaplan, Vrije School) 

- leerlingen met (half/stief-)broer of zus op het Montessori Lyceum Rotterdam op het 

moment van aanmelding 

Onder de toelaatbare leerlingen wordt bij overaanmelding geloot volgens de afspraken uit 

De OverstapRoute van Koers/VO. Voor meer informatie over de aanmelding- en 

plaatsingsprocedure voor het voortgezet onderwijs in Rotterdam verwijzen we u naar dit 

document (klik hier om De OverstapRoute van Koers/VO te downloaden) 

In de afgelopen jaren hebben we na loting slechts een klein aantal leerlingen niet kunnen 

plaatsen. 

 

Bezwaar: 

Indien ouders bezwaar willen maken tegen het besluit van de toelatingscommissie kunnen 

zij dat schriftelijk kenbaar maken bij de rector van de school, de heer J.W. Koning of 

rechtstreeks richting de klachtencommissie van de plaatsingswijzer. 

 

Kinderen met een ondersteuningsprofiel. 

Leerlingen die naar verwachting extra ondersteuning nodig hebben en/of die op de 

basisschool al ondersteund worden d.m.v. afspraken in een OPP hebben naast een 

kennismakingsgesprek zoals hierboven vermeld een extra gesprek met een van de leden 

van het zorgteam om te bespreken of de gewenste extra ondersteuning overeenkomt met 

wat de school kan bieden. Kijk voor meer informatie over de ondersteuningsmogelijkheden 

op het Montessori Lyceum Rotterdam op www.koersvo.schoolprofielen.nl. Vragen over 

ondersteuningsmogelijkheden op het Montessori Lyceum Rotterdam kunnen worden gesteld 

aan de heer Van Beek (mbk@rml.nl), zorgcoördinator. 

Meer informatie over aanmelding is terug te vinden op de website van het RML. 
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Kwaliteitszorg 

Ontwikkelingen interne en externe kwaliteitszorg 
 

Bevoegdheden 

De school hecht erg veel belang aan goed en gediplomeerd personeel voor de klas. Het 

personeels- en scholingsbeleid is hierop ingericht. De school merkt dat het in toenemende 

mate moeilijk is om voor bepaalde vakken eerstegraads docenten aan te trekken. Het is 

moeilijk, maar ook in 2019 is het wederom gelukt om in alle ontstane vacatures te voorzien. 

Bij uitval blijkt het echter vrijwel onmogelijk om vervanging te organiseren. 

Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 zijn 6 bevoegde docenten met pensioen 

gegaan. In onderstaand overzicht is een verschuiving te zien van bevoegd naar 

overbevoegd (v.b.: een 1e graads docent verzorgt lessen in de onderbouw). Onderbevoegd 

betekent in de meeste gevallen niet dat docenten niet bevoegd zijn. In 2019 heeft de school 

9 docenten in dienst die in opleiding zijn (onderbevoegd).  

Overzicht 

bevoegdheden 14-15 

 

15-16 

 

16-17 

 

17-18 

 

18-19 

 

19-20 

Bevoegd  63% 63% 58% 63% 63% 64% 

Overbevoegd 22% 18% 23% 19% 22% 22% 

Onderbevoegd 16% 19% 19% 18% 15% 14% 

 

Klachten- en klokkenluidersregeling 
In het bestuursstatuut wordt onder meer invulling gegeven aan een klachtenregeling voor 

leerlingen, ouders, voogden en verzorgers van leerlingen, personeelsleden en medewerkers 

van het RML. In 2012 is een klokkenluidersregeling ingevoerd op grond van het 

bestuursstatuut en de Code goed onderwijsbestuur. Het bestuur zal handelen langs de lijnen 

van het bestuursstatuut, waarin bepalingen omtrent haar samenstelling en handelen zijn 

bepaald. In 2019 zijn geen klachten ingediend bij het bestuur die betrekking hadden op 

bovengenoemde klachtenregeling. 

  



Pg. 18  Kwaliteitszorg 
   

 

Feedback VMO 
Het Montessori Lyceum Rotterdam is lid van de Vereniging voor Voortgezet Montessori 

Onderwijs (VMO). De rector van de school zit sinds 2011, als penningmeester, in het 

bestuur van deze vereniging.  

De rector is tevens bestuurslid binnen de NMV: de Nederlandse Montessori Vereniging. 

Hierin zijn het Jonge Kind, het primair montessorionderwijs en het voortgezet 

montessorionderwijs vertegenwoordigd.  

Het NMV, waaronder de sectie VMO valt, stelt zich ten doel het bevorderen en ontwikkelen 

van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijze van Dr. Maria Montessori, 

het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs, het behartigen 

van de gezamenlijke belangen van de leden die dit doel nastreven en het verlenen van 

diensten aan de leden. 

 

Visitatie VMO 

Binnen het VMO visiteren verschillende VMO-scholen elkaar. De laatste visitatie op het RML 

vond plaats in maart 2013. 

Op dit moment wordt als uitwerking van het VMO-ontwikkelplan invulling gegeven aan de 

behoefte om de wijze van visitatie en de congruentie tussen de werkwijze en de primaire 

bedoeling tegen het licht te houden” (uit: concept Ontwikkelplan: op weg naar visitatie versie 

2.0.”). In 2018 is een nieuw visitatiemodel opgesteld en in gebruik genomen Het doel van de 

vernieuwde visitatie is gerichte aandacht te besteden aan de 6 omschreven karakteristieken 

voor voortgezet montessori- onderwijs, met het docentprofiel, de deskundigheidsbevordering 

en de omschreven brede ontwikkeldoelen voor voortgezet montessorionderwijs. 

In 2017-2018 is een pilot uitgevoerd. Zoals het er nu naar uitziet zal het Montessori Lyceum 

volgens het rooster ‘visitatie-volgorde’ in het schooljaar 2020-2021 binnen de nieuwe 

werkwijze gevisiteerd worden.  
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RABS 
De vereniging Federatie van Rotterdamse Algemeen Bijzondere Scholen vertegenwoordigt 

het algemeen bijzonder onderwijs in het lokale onderwijsoverleg met de gemeente 

Rotterdam; binnen het zgn. FOKOR1 

De RABS is door de bij de vereniging aangesloten schoolbesturen gemandateerd tot het op 

overeenstemming gericht overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente Rotterdam (het 

FOKOR). 

De doelstellingen van de RABS zijn: het versterken van het algemeen bijzonder onderwijs, 

het bevorderen van onderlinge samenwerking tussen de leden, het bewerkstelligen van een 

gezamenlijk beleid van de leden met betrekking tot de aan de vereniging toegekende taken 

en bevoegdheden, het uitvoeren van beheerstaken ten behoeve van de leden binnen het 

kader van de aan de vereniging toegekende taken en bevoegdheden en de 

belangenbehartiging ten behoeve van de leden. 

De RABS wil deze doelstellingen verwezenlijken door het bevorderen en organiseren van 

onderling contact tussen de scholen en besturen, het verstrekken van voorlichting en het 

geven van adviezen. 

De rector is bestuurslid (penningmeester) van de RABS en wordt vanuit die hoedanigheid 

van dichtbij geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen het Rotterdamse onderwijsveld, te 

weten: huisvestingsbeleid, subsidies Gemeente, aanname beleid (de zgn. Plaatsingswijzer 

PO-VO, etc.). 

  

                                                      
 

 

1 FOKOR is de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor (speciaal) basis- en 

(speciaal) voortgezet onderwijs in Rotterdam. 
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Onderzoek 

Leerlingbegeleidingskaart en leerlingportfolio 
Door een leerlingbegeleidingskaart toe te voegen aan onze rapportage wordt een completer 

beeld van de leerling gegeven. Niet alleen het cijfer wordt gemeld, ook enkele essentiële 

vaardigheden worden belicht. Deze vaardigheden heeft de leerling nodig om het eigen 

leerproces te ontwikkelen. Hiermee wordt beoogd het inzicht in de leervaardigheid van de 

leerlingen te vergroten. 

De totstandkoming van deze leerlingbegeleidingskaart is een onderzoekstraject geweest 

van een kleine groep docenten die hiervoor instrumenten hebben ontwikkeld, getest en 

geëvalueerd. 

De volgende fase in het traject is inmiddels gestart. Per leerjaar worden binnen de 

verschillende vakken leeractiviteiten geselecteerd (of aangepast) en gekoppeld aan de 

competenties van de leerlingbegeleidingskaart. Er is een set met rubrics in gebruik genomen 

om ervoor te zorgen dat er op relatief eenvoudige en consistente (en onderling 

vergelijkbare) wijze feedback gegeven wordt op de ontwikkeling van de leerling. 
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Personeel 
 

Personeelsbeleid in relatie tot de onderwijskundige visie van het RML 

De externe ontwikkelingen rondom de school vragen om meer aandacht en werktijd van een 

schoolleiding en bestuur. Dit maakt dat de aansturing van de school, die nu dateert van 

2010 hierop aangepast dient te worden. Meer gedeeld leiderschap is wenselijk in de verdere 

ontwikkeling van de school. Dit kan door de verantwoordelijkheden op de goede plaats in de 

organisatie te leggen en expertise (eventueel ook van buiten) in te zetten waar nodig. 

De onderwijskundige koers van het RML is uitgezet. Deze koers vraagt om aansturing die zo 

dicht mogelijk op het primaire proces georganiseerd wordt. Op specifieke onderwerpen doen 

werkgroepen onderzoek en deze werkgroepen formuleren aanbevelingen voor de 

schoolleiding.  

Het document ‘Nieuw besturingsmodel’ wordt ter instemming aan de 

medezeggenschapsraad aangeboden. Hierin is, ingegeven vanuit de bezuinigingsronde, 

inmiddels (op papier) de schoolleiding in formatie gekrompen van 3,8 fte naar 3,0 fte. De 

jaarlaagcoördinatoren worden steviger gepositioneerd in de school, ondersteuning vindt 

plaats door het introduceren van het verzuimcoördinaat. 

Het strategisch HRM beleid is in ontwikkeling maar nog niet volledig.  

Ons RML onderwijs in relatie tot HRM 

Onderwijs staat of valt bij de begeleiding van de leerlingen. Slecht onderwijs wordt gegeven 

door zwakke leraren, goed onderwijs door goede. Daarnaast moeten alle medewerkers zich 

goed realiseren dat zij het verschil kunnen maken, van conciërge tot rector en van 

administratief medewerker tot decaan. Het RML is een empathische werkomgeving. Lief en 

leed krijgen aandacht. Werkdruk is een zorg. 

Zelfleiderschap van elke docent 

Hierbij past een actieve ontwikkelhouding en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen 

deskundigheidsbevordering en taken voortvloeiend uit de eisen die volgens de CAO aan LB, 

LC- en LD-docenten worden gesteld.  

De verantwoordelijkheid van de huidige jaarlaagcoördinatoren om het primair proces zo 

dichtbij mogelijk aan te sturen wordt ingevuld op organisatorisch en onderwijskundig gebied 

De school zoekt naar een evenrediger verdeling van de werkzaamheden en houdt hierbij 

rekening met de belastbaarheid passend bij het functieniveau, de leeftijd en de persoonlijke 

omstandigheden. Niet gelijkheid, maar gelijkwaardigheid is een belangrijk principe. 
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Om alle ambities waar te maken is het nodig dat de school werkt met bevoegde en 

bekwame medewerkers. Deels wordt dit bereikt door de werving en selectie af te stemmen 

op de ambities. Begeleiding in het eerste jaar en scholing op het gebied van montessoriaans 

onderwijs is standaard aanbod voor nieuwe, soms startende, docenten. 

Werving nieuw personeel 

Bij werving van nieuwe collega’s is het docentprofiel uitgangspunt. Daarnaast streeft het 

RML ernaar om ontwikkelingsgericht te selecteren. Dit kan betekenen dat een nieuwe, 

beginnende collega zich binnen het RML kan ontwikkelen, ervaring kan opdoen en kan 

groeien binnen de baan. Soms is het nodig om een reeds ervaren kracht aan te nemen. Bij 

het vertrek of bij pensionering van een ervaren collega kan het evenwicht in de vaksecties 

soms dermate verstoord worden, dat de school een nieuwe ervaren kracht moet vinden 

t.b.v. de continuïteit of de kwaliteit. 

De eisen aan het didactisch handelen van docenten zijn beschreven in de 

functiebeschrijvingen. De competenties uit de wet BIO, aangevuld met Montessoriaanse 

functie-eisen, vormen de basis voor lesobservaties, die regelmatig plaatsvinden. 

Professionaliseringsbeleid is in ontwikkeling. 

Gespreksvoering 

Jaarlijks vinden functioneringsgesprekken plaats. Voortvloeiend uit deze gesprekken voeren 

docenten met de leidinggevende overeengekomen, eigen verbeteracties door en daarop 

wordt gemonitord door in een volgend gesprek deze acties te bespreken. 

Verbetering en vernieuwing, geïnitieerd door docenten en of stafmedewerkers, vinden plaats 

op basis van onderbouwde planvorming die door de schoolleiding wordt beoordeeld. 

Er zijn POP-gesprekken gevoerd met alle medewerkers over ontwikkeling in lijn met de 

schoolambities. Hieruit komen ontwikkelingsactiviteiten voort. 

De kwaliteitscultuur weerspiegelt zich in de gesprekken met de secties over verwachtingen 

en functioneren. 

De voortgangsgesprekken zijn erop gericht dat de medewerker zich bewust is van zijn of 

haar ontwikkeling. De medewerker weet waar hij of zij staat en waar hij of zij naartoe wil. 

Scholing en deskundigheidsbevordering worden zowel intern als extern aangeboden. 

Om het jaar faciliteert de schoolleiding een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). 

Natuurlijk is de overall tevredenheid van het personeel het belangrijkst. Maar het streven is 

ook dat de uitkomsten gelijk zijn aan of beter zijn dan de benchmark met scholen in het 

Rotterdamse. Ook een vergelijking met andere VO-montessorischolen in het land is in dit 

licht interessant. 
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Jaarlijks wordt een docentenscan afgenomen, waarin de leerlingen hun feedback aan 

docenten kunnen geven. In de gesprekkencyclus is o.a. het didactisch handelen onderwerp 

van gesprek. 

Jaarlijks beoordelen leerlingen hun docenten. De input uit deze scan wordt meegenomen in 

de gesprekkencyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken). 

Onbevoegd/krapte arbeidsmarkt 

Op het Montessori Lyceum Rotterdam zijn niet alle docenten die in dienst zijn bevoegd. Met 

deze docenten, ieder afzonderlijk, zijn afspraken gemaakt over het behalen van de 1e of 2e 

graad lesbevoegdheid. De CAO-VO schrijft voor dat docenten binnen 2 jaar (bij uitzondering 

kan dit met 2 jaar verlengd worden) hun bevoegdheid moet behalen.  

De school is tevreden met het feit dat in alle vacatures voorzien kon worden. In vakken 

waarin het in toenemende mate moeilijk wordt om gediplomeerde krachten aan te trekken, 

kiest de school ervoor docenten in opleiding aan te nemen. Vanuit strategisch oogpunt 

stellen wij deze nieuwe docenten in de gelegenheid om werken (op onze school) en 

studeren te combineren, met als doel hen blijvend aan ons te kunnen binden. Voor de 

toekomst overweegt het RML deel te nemen aan een opleidingsschool binnen een koepel 

van kleine schoolbesturen. 

Ontwikkeling verzuim 

De verzuimcijfers over 2019 zijn als volgt: 

 kort verzuim middel verzuim lang verzuim 

jan – juni 2019 1,2% 0,2% 5,3% 

juli – december 2019 0,8% 0,4% 4,3% 

 

Periodiek worden de personeelsleden die langdurig absent zijn binnen Personeelszaken en 

de schoolleiding besproken. Vanuit de (nieuwe) privacywetgeving kan de werkgever niet aan 

de werknemer vragen wat de oorzaak van het verzuim is. In de meeste gevallen weet de 

school of het verzuim werk-gerelateerd is. In 2019 was er – voor zover wij weten – in drie 

gevallen sprake van een relatie tussen langdurig verzuim en het werk. 

Functiemix 

In goed overleg met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad (pMR) is er, in 

het kader van het in 2008 afgesloten Convenant Leerkracht van Nederland, afgesproken dat 

het RML wil komen tot de volgende streefverdeling van de Functiemix: 15% van de 

docenten in een docent LB functie, 35% van de docenten in een docent LC functie en 50% 

van de docenten in een docent LD functie. Op termijn ontstaan er problemen ten aanzien 

van de betaalbaarheid van de uitvoering van het convenant, ook voor het RML. Dit wordt 



Pg. 24  Personeel 
   

 

nog eens versterkt door het feit dat er ook enkele docenten vanwege het entreerecht in de 

docent LD-functie zijn benoemd. In verhouding tot andere scholen heeft het RML relatief 

veel docenten in de LD functie, hetgeen zwaar op de personeelskosten drukt. De 

streefverdeling is in 2019 nog niet gehaald. 

 

Functiemix 1 oktober 2019 

 

 

Met een bepaalde regelmaat zit de schoolleiding met de pMR om de tafel om de (financiële) 

haalbaarheid van de functiemixdoelstellingen met elkaar te bespreken. De schoolleiding zal 

opnieuw met de pMR in gesprek gaan om te komen tot een nieuwe streefverdeling van de 

Functiemix op (de korte) termijn. 

Lesbezoeken en gesprekkencyclus 

In het kader van de beoordeling ‘nieuwe docenten’ heeft de schoolleiding bij elke nieuwe 

docent twee lessen bijgewoond en beoordeeld. Om tot een uiteindelijke beoordeling te 

komen werd de input vanuit de sectie gevraagd en de mening van de coördinatoren. We 

zien een ontwikkeling waarbij de school aan het einde van het eerste jaar van nieuw 

aangetrokken personeel in staat is deze docenten vast aan ons te binden. Dit betekent dat 

we in staat zijn bij de poort een betere selectie te maken en we hen tijdens het eerste jaar 

goed weten te begeleiden.  

Jaarlijks wordt er een leerling enquête gehouden voor alle docenten. Met alle 

personeelsleden wordt er jaarlijks een gesprek gevoerd in het kader van de 

gesprekkencyclus.  

 

Beleid uitkeringen 

Om de kans op het moeten betalen van ontslaguitkeringen te verkleinen wordt in 

voorkomende situaties mediation ingezet. Deze mediation kan als gevolg een herstelde 

arbeidsrelatie hebben of een vaststellingsovereenkomst waarin afspraken worden 

vastgelegd. Onderdeel van deze afspraken is de inzet van een outsourcingsbureau dat de 

medewerker helpt bij het vinden van een andere functie. De kosten van een dergelijk traject 

zijn onderdeel van een eventuele vaststellingsvergoeding.  

Percentage
LB 29,8%
LC 15,3%
LD 55,0%
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Huisvesting 
Het RML is gevestigd in een pand dat onder de gemeentelijke monumenten valt. In 2012 is 

het gerenoveerd en aangepast. Het blijft echter noodzakelijk het pand doorlopend aan te 

passen aan nieuwe ontwikkelingen. Voor de komende jaren staan er een aantal projecten 

gepland. Deze worden in de continuïteitsparagraaf toegelicht. 

Door het grote aantal aanmeldingen zijn er extra leerlingen aangenomen om deze te kunnen 

huisvesten zijn er noodlokalen geplaatst. Het RML onderzoekt de mogelijkheden om deze 

tijdelijke uitbreiding om te zetten in permanente huisvesting. 
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Samenwerkingsverbanden/verbonden 
partijen 

Afters’s Cool 
Leerlingen kunnen tegen vergoeding extra ondersteuning krijgen in de vorm van 

huiswerkbegeleiding en bijles. Vanaf 2016 is de school een samenwerkingsovereenkomst 

aangegaan met After’s Cool. (zie website www.rml.nl schoolinfo/begeleiding voor meer 

informatie)  

Wij Montessorianen 
In 2013 is de Stichting “Wij Montessorianen” opgericht. Deze stichting heeft tot doel het 

onderhouden en verstevigen van de band tussen de oud-leerlingen van het Montessori 

Lyceum Rotterdam onderling en het Montessori Lyceum Rotterdam en zijn leerlingen. Zie 

website: www.wijmontessorianen.nl.  
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Financiën 
Hieronder wordt kort de financiële positie van het RML kort beschreven.  

Balans 

 

Materiële vaste activa 

In 2019 is wederom een aantal krijtborden vervangen door smartboards. In 2018 is het RML 

hiermee gestart. De komende jaren zullen meer borden vervangen worden.  

In 2019 zijn herstelwerkzaamheden aan het dak uitgevoerd. In 2020 zal een eindcontrole 

uitgevoerd worden. Bovendien is er groot schilderwerk aan de gevels uitgevoerd en zijn de 

verwarmingsketels vervangen. De kosten voor dit groot onderhoud zijn geactiveerd bij 

gebouw. 

Door aanname van een extra brugklas voor schooljaren 2018/2019 en 2019/2020 komt het 

RML lokalen te kort. Om dit op te vangen zijn tijdelijk extra noodlokalen geplaatst. Met de 

extra opbrengsten voor de leerlingen kan de huur en plaatsing van de huisvesting betaald 

worden. Er is een verzoek ingediend bij de gemeente om de kosten te vergoeden, dit is in 

februari 2020 toegekend. 

V1947711_20200305142237_oc
w-rpt-jaarverantwoording-

31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Realisatie

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 1.000.946 874.662

Financiële vaste activa

Totaal van vaste activa 1.000.946 874.662

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen 691.089 498.319

Kortlopende effecten

Liquide middelen 2.654.700 2.132.501

Totaal van vlottende activa 3.345.789 2.630.820

Totaal van activa 4.346.735 3.505.482

Passiva

Eigen vermogen 2.732.244 817.213

Voorzieningen 480.626 1.517.043

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 1.133.865 1.171.226

Totaal van passiva 4.346.735 3.505.482
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Bovendien zijn er extra lockers en meubels aangeschaft om alle leerlingen een plek te 

bieden. 

 

Vlottende activa 

Onder de overige vorderingen staat een vordering op Van Dijk Educatie van € 93.717. Dit 

betreft een factuur van schooljaar 2016/2017 waarover het RML en Van Dijk het niet eens 

zijn. Voor de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 is nog geen eindafrekening gemaakt 

door Van Dijk. De vordering is gesaldeerd met de openstaande schuld.  

Onder de overige vorderingen staan twee vorderingen op het UWV met betrekking tot 

uitbetaalde transitievergoedingen van totaal € 87.079. Deze zullen in 2020 op het UWV 

verhaald worden. 

De debiteuren worden in 2020 ontvangen. 

 

Eigen vermogen 

Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. Het weerstandsvermogen stijgt naar 

29,92%, hetgeen boven het vastgestelde minimum van 5% is. Het grootste deel van de 

stijging is veroorzaakt door een stelselwijziging waarbij de voorziening groot onderhoud in 

een bestemmingsreserve is omgezet. De algemene reserve bedraagt € 1.102.029 dit is vrij 

te besteden en biedt voldoende buffer tegen financiële risico’s. 

Het RML heeft in 2016 een financieel risicoprofiel vastgesteld. Hierbij is via een 

risicosimulatie vastgesteld dat een buffervermogen van € 614.000 toereikend is om met een 

gewenste zekerheid van 90% de financiële risico’s af te kunnen dekken. Voor de maximale 

omvang van de risico’s is € 1.050.000 buffervermogen nodig. Met het huidige eigen 

vermogen heeft het RML voldoende ruimte om de risico’s te kunnen dragen. Deze ruimte is 

deels ontstaan door een andere wijze van boekhouden m.b.t. de onderhoudskosten van het 

gebouw. Naar verwachting heeft dit ook effect op het risicoprofiel en is het aannemelijk dat 

de vereiste buffer hoger komt te liggen. In 2020 zal onderzocht worden of het financieel 

risicoprofiel bijgesteld moet worden. 

 

Voorzieningen 

De voorzieningen worden opgebouwd in verband met in de toekomst verwachte kosten. 

Deze voorzieningen hebben betrekking op verlofsparen van personeel, kosten voor 

langdurig zieken, jubileumuitkeringen en kosten aan WW-uitkeringen.  
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Voor het onderhoud aan het pand is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. Voor dit 

onderhoud is in voorgaande jaren een voorziening opgebouwd. RML heeft besloten met 

ingang van 1 januari 2019 een stelselwijziging door te voeren voor de verwerking van kosten 

voor groot onderhoud. In 2019 heeft een aanpassing van de RJ-richtlijn 212 ‘Materiële vaste 

activa’ (RJ-uiting 2019-14) plaatsgevonden, waarbij een overgangsregeling mogelijk is 

gemaakt om door middel van een vereenvoudigde stelselwijziging kosten voor groot 

onderhoud niet langer te verwerken in een voorziening groot onderhoud, maar te activeren 

en af te schrijven (componentenbenadering). Hierbij is gekozen voor verwerkingswijze 

waarbij het saldo van de voorziening groot onderhoud per 1 januari 2019 vrijvalt ten gunste 

van het eigen vermogen en met ingang van 1 januari 2019 kosten voor groot onderhoud 

worden geactiveerd. De vergelijkende cijfers 2018 zijn conform de genoemde 

overgangsregeling niet aangepast.  

Kortlopende schulden 

Er is voldoende liquiditeit om de kortlopende schulden te betalen. Er staan geen schulden 

onder de kortlopende schulden met een lange looptijd. 
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Staat van baten en lasten 

 

 

Baten 

In de begroting is rekening gehouden met aanvullende bekostiging van 1,5% (€ 96.848) voor 

personeel en 1,6% (€ 10.385,04) voor exploitatie over 2019. In juli 2019 is bekend gemaakt 

dat de GPL stijgt met 3,13%. Voor het RML is dit € 210.785. In de voorjaarsnota 2019 is een 

bezuiniging doorgevoerd. De prijsbijstelling op exploitatie wordt, in tegenstelling tot 

voorgaande jaren, dit jaar niet doorgevoerd. De verhoging van het lage btw-tarief van 6% 

naar 9% wordt niet gecompenseerd. 

In 2019 heeft het RML bekostiging (€ 68.094) ontvangen uit het Leerplusarrangement. Dit is 

een extra bekostiging voor leerlingen die uit een bepaald postcodegebied komen. Doel van 

de bekostiging is een aanvulling op de personele bekostiging ten behoeve van de 

vermindering van voortijdig schoolverlaten, het leveren van meer maatwerk aan leerlingen 

en het maximaliseren van de schoolprestaties. Het RML ontvangt deze bekostiging op basis 

van teldata 1-10-2017 en 1-10-2018. Het % voor toekenning zit op het randje voor wel of 

geen extra bekostiging (+/- 1 leerling). 

 

De gemeente Rotterdam heeft voor 2018/2019 de subsidie “leren loont voorlopig vastgesteld 

op € 134.961. De subsidie “leren loont” is vervangen door “Gelijke kansen voor elk talent”. 

V1947711_20200305142237_ocw-rpt-
jaarverantwoording-po_vo-2019-

01-01-2019 t/m 01-01-2019 t/m 01-01-2018 t/m

31-12-2019 31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Baten

Totaal baten 9.149.959 8.714.004 8.091.799

Lasten

Personeelslasten 6.626.641 6.826.721 6.313.140

Afschrijvingen 154.395 164.227 161.219

Huisvestingslasten 404.488 592.700 643.904

Overige lasten 1.099.191 1.054.938 1.024.487

Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten 8.284.715 8.638.586 8.142.750

Saldo baten en lasten 865.244 75.418 -50.951

Gerealiseerde herwaardering

Financiële baten 616 1.500 1.313

Financiële lasten 1.730 1.500 1.743

Resultaat 864.130 75.418 -51.381
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Voor 2019/2020 is deze aangevraagd bij de gemeente Rotterdam. In september hebben we 

de beschikking ontvangen van de Gemeente en is de subsidie voor € 141.061 toegekend. 

De per schooljaar ontvangen subsidie wordt 5/12e deel, 7/12e deel over de boekjaren 

verdeeld. 

Vanuit Samenwerkingsverband Koers ontvangt het RML-ondersteuningsbekostiging voor 

extra zorg en begeleiding aan leerlingen. De bedragen worden over het schooljaar verdeeld. 

 

Landelijk blijft de ouderbijdrage een punt van discussie. Het ministerie en de VO-raad zijn 

bezig met wetgeving rondom de ouderbijdrage. 

Per schooljaar wordt de ouderbijdrage besproken met de oudergeleding van de MR. Er 

wordt een begroting opgesteld en een factuurbedrag vastgesteld. Ouders kunnen hun 

bijdrage aanpassen afhankelijk van hun inkomen.  

 

Verantwoording besteding middelen prestatiebox 

De besteding van de prestatiebox is door het RML niet toegewezen aan specifieke uitgaven. 

De middelen worden voor een deel ingezet om extra leermiddelen, leerling-activiteiten en 

ICT te financieren. Daarnaast wordt de prestatiebox gebruikt om de exploitatie c.q. overige 

lasten van de school te betalen aangezien de bekostiging voor exploitatie niet toereikend is. 

 

Lasten 

Personeelslasten 

In 2019 zijn afspraken gemaakt over een aantal bezuinigingen. De effecten van deze 

bezuinigingen op taakbeleid zijn duidelijk geworden met start schooljaar. Er is voor 

€ 129.491 minder uitgegeven aan taken. Ondanks het aannemen van een extra groep is het 

gelukt om de medewerkers zo optimaal mogelijk in te zetten en daardoor minder fte’s in te 

zetten. Bovendien hebben we afscheid genomen van een aantal zieke medewerkers, zodat 

de kosten voor vervanging lager zijn. 

Per 31-12-2019 is een aantal medewerkers langdurig ziek. De verwachting is echter dat zij 

binnen afzienbare tijd weer aan het werk zullen gaan. Er is geen voorziening langdurig 

zieken gevormd. In de begroting is hier wel rekening mee gehouden. Voor één medewerker 

moet voor 1,5 tot 2 jaar loonkosten voorzien worden. Er is € 55.496 minder gedoteerd aan 

voorzieningen dan begroot. 
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De loonkosten 2019 zijn lager dan begroot. Dit komt door de volgende punten:  

Personeel in dienst komt gemiddeld over 2019 op 73,33 fte in plaats van 76,51 fte begroot. 

Inleen personeel is echter hoger dan begroting: ca. 2,6 fte. Vervanging ziek personeel is via 

detachering gedaan. Totaal is er 0,58 fte minder werkzaam geweest: € 48.720. 

0,8% van de lumpsum ruimte (€ 56.098) voor loonstijging is niet gebruikt omdat er geen 

nieuw cao-akkoord is afgesloten voor 2019/2020. Dit zal bij afsluiting akkoord in 2020 

betaald worden. 

In de begroting is rekening gehouden met € 65.000 voor aanvulling tijdelijke uitbreidingen in 

de 2e helft. Door bezuinigingen op taken zijn deze tijdelijke uitbreiding niet nodig geweest. 

Hier zit bezuiniging € 53.955 voor 5/12e deel in.  

De reservering voor toekomstige WW-verplichtingen wordt verder opgebouwd met € 10.000 

per jaar. Het onderwijs is eigen risicodrager voor de WW. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn in lijn met voorgaand jaar en begroting.  

Huisvestinglasten 

De werkzaamheden met betrekking tot beschadigingen van het kitwerk van de gevels zijn 

uitgevoerd door de BAM. De komende jaren zal gemonitord worden of alles naar behoren 

hersteld is. 

De kosten voor het onderhoud aan het pand en de installaties om het leefklimaat 

aangenaam te houden blijven een punt van aandacht. 

 

Overige lasten 

In verband met de AVG is module geïmplementeerd waarmee vastgelegd kan worden of 

ouders en leerlingen toestemming geven voor gebruik beeldmateriaal. In het kader van de 

AVG en privacywetgeving is gestart met informatievoorziening richting werknemers. 

Technisch is het RML goed op weg. Bewustwording bij medewerkers en leerlingen is een 

aandachtspunt. 
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Er is een aanbesteding gehouden voor vervangende printers gecombineerd met 

printsoftware. De implementatie van de nieuwe machines is afgerond. 

 

Leermiddelen  

In 2018 is een nieuw traject voor Europese aanbesteding gestart voor levering van 

leermiddelen vanaf schooljaar 2019/2020. Dit collectief is er niet in geslaagd een 

overeenkomst te sluiten voor leermiddelen. Reden voor net niet slagen is het 

lumpsumplafond. Begin 2019 is voor schooljaar 2019/2020 is een herenakkoord gesloten. 

Iddink levert de boekenpakketten voor € 305 per leerling. Dit is meer dan de begroting 

(€ 270). Alle aanvullende boeken moeten afgerekend worden. Mede hierdoor is de 

bezuiniging op leermiddelen in 2019 niet gerealiseerd. 

Voor schooljaar 2020/2021 zal het herenakkoord met Iddink voortgezet worden. Een nieuw 

aanbestedingstraject is gestart voor levering vanaf schooljaar 2021/2022. 

 

Adviezen/juridische kosten 

De advies en juridische kosten zijn in lijn met de begroting.  

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn lager dan 2018. In 2018 liep een geschil met de MR en is een musical 

uitgevoerd hetgeen extra kosten met zich meebrengt. 

 

Financiële baten en lasten 

Er wordt geen rente meer ontvangen op de bankrekeningen. Hier is rekening mee gehouden 

in de begroting.  
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Resultaat 

Het resultaat 2019 is. € 869.630 positief. Een positief resultaat was ook noodzakelijk nadat 

in de voorgaande jaren ca. 417.000 verlies is geleden. 

Verschillen t.o.v. begroting 

Totaal baten: € 435.955 
Lasten 
Personeelslasten € 200.080 - 
Afschrijvingen € 9.832 - 
Huisvestingslasten € 188.212 - 
Overige lasten € 38.753 
Financiële baten en lasten € 1.114 
Resultaat € 794.212 
 
Bijzondere posten: 
Aanvullend 2019 incidenteel € 164.722 
Dotatie voorziening onderhoud € 186.000 
Resultaat excl. bijzonderheden € 443.490 
 

Dit positieve resultaat is vooral veroorzaakt door aanvullende bekostiging die niet in alle 

gevallen structureel is. De doorgevoerde bezuinigingen op het taakbeleid hebben een 

positief effect op de personeelslasten. 2019/2020 kwam de groepsindeling gunstig uit 

waardoor er optimaal geformeerd kon worden. Dit zal echter niet altijd zo uitkomen. 

De aanname van extra leerlingen heeft een positief effect op het resultaat. Ten opzichte van 

2018 zijn er 69 leerlingen meer. Dit betekent € 538.200 extra rijksbijdragen. Deze extra 

leerlingen maken de optimale verdeling over klassen mogelijk. Bovendien kunnen de 

overhead kosten over meer leerlingen verspreid worden. 

In december is € 164.722 aanvullende bekostiging ontvangen ter besteding in 2020 en 

2021. Deze post beïnvloedt het resultaat. 

Naar aanleiding van opmerkingen van de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) over het 

vormen van een voorziening groot onderhoud heeft het RML er voor gekozen gebruik te 

maken van de overgangsregeling (RJ 2019-14) en aan te sluiten bij de richtlijnen van de RJ. 

Het RML zal overstappen van de ‘voorzieningen-methode’ naar ‘componentenbenadering’ 

op retrospectieve wijze vanaf huidig boekjaar. Om deze reden is er niet gedoteerd aan de 

voorziening groot onderhoud. Dit heeft een positief effect van € 186.000 op het resultaat. De 

dotatie van 176.000 per jaar in de voorziening vervalt voor de komende jaren. Dit geeft 

tijdelijk extra ruimte in de begroting. Dit financieel voordeel zal echter afnemen wanneer de 

groot onderhoudsposten allemaal geactiveerd zijn en er op afgeschreven wordt. Het zal 

ongeveer 10 jaar duren voordat de afschrijvingen op niveau zijn. Omdat de werkelijke 
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(kas)uitgaven niet wijzigen is dit slechts een boekhoudkundig effect en ontstaat er geen 

extra ruimte voor uitgaven. 

Nadat het cumulatieve resultaat over de voorgaande jaren ca. € 417.000 negatief bedroeg 

waardoor het eigen vermogen steeds verder daalde, is het weerstandsvermogen hersteld en 

is er ruimte om onvoorziene risico’s op te vangen.  

Tegen de school loopt een aantal rechtszaken die een maximale impact van € 480.000 

zouden kunnen hebben. Wij zijn echter van mening dat deze zaken ongefundeerd zijn. 

Derhalve zijn geen voorzieningen getroffen. 
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Financiële kengetallen 

 

In 2019 is niet gedoteerd aan de voorziening groot onderhoud. Hierdoor is de 

huisvestingsratio in 2019 lager. 

Kasstroom 

Uit het kasstroomoverzicht blijkt dat ondanks het negatieve resultaat, de operationele 

kasstroom positief is. Er zijn ruim voldoende middelen aanwezig om de investeringen te 

financieren.  

  

Kengetallen financiële positie 2019  
Enkelvoudig 
Realisatie

2018  
Enkelvoudig 
Realisatie

Huisvestingsratio 5,03% 8,02%

Liquiditeit (current ratio) 2,95 2,25

Liquiditeit (quick  ratio) 2,95 2,25

Personeelslasten / Rijksbijdragen 77,83% 84,02%

Personeelslasten / Totaal baten plus financiële baten 72,42% 78,01%

Personeelslasten / Totaal lasten plus financiële lasten 79,97% 77,51%

Rentabiliteit 9,44% -0,63%

Solvabiliteit I 0,63 0,23

Solvabiliteit II (inclusief voorzieningen) 0,74 0,67

Weerstandsvermogen 29,86% 10,10%

Kengetallen overig 2019  
Enkelvoudig 
Realisatie

2018  
Enkelvoudig 
Realisatie

Kapitalisatiefactor 0,44 0,42

Weerstandsvermogen exclusief materiële vaste activa 20,33% -0,76%

Algemene reserve / Totaal baten plus financiële baten 12,04% 5,04%

Voorzieningen / Totaal baten plus financiële baten 5,25% 18,74%

Rijksbijdragen / Totaal baten plus financiële baten 93,05% 92,84%

Overige overheidsbijdragen en -subsidies / Totaal baten 
plus financiële baten

1,48% 1,68%

Investeringen huisvesting / Totaal baten plus financiële 
baten

2,43% 0,00%

Investeringen inventaris en apparatuur / Totaal baten 
plus financiële baten

0,63% 0,90%

Netto werkkapitaal / Totaal baten plus financiële baten 24,17% 18,04%
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Treasurybeleid 
Het bestuur heeft een treasurystatuut. In dit statuut is in februari 2019 aangepast aan de 

per 1 juli 2016 gewijzigde regeling. De doelstellingen van het beleid zijn als volgt 

geformuleerd: 

 Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde 
geldmiddelen tegen acceptabele condities (beschikbaarheid); 

 Het minimaliseren van de kosten van leningen (kostenminimalisering); 
 Het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen 

binnen de kaders van het treasurystatuut (rentemaximalisering); 
 Het beheersen en bewaken van financiële risico’s die aan de financiële 

posities en geldstromen van de instelling zijn verbonden 
(risicominimalisatie); 

 Het schoolbestuur treedt niet als bankier op. 
 

In het statuut is een treasurycomité ingesteld dat het overleg voert over de uitvoering van 

het treasurybeleid. Dit comité bestaat uit de treasurer (de penningmeester van het 

bestuur), de voorzitter van het bestuur en de rector en conrector organisatie van de 

stichting. In het boekjaar zijn de overtollige middelen belegd in een aantal renterekeningen 

aangehouden bij de ABN-AMRO bank. Er is geen vermogen belegd in effecten of derivaten. 

Gezien de weinige alternatieven voor een verstandige belegging is het treasurycomité in 

het verslagjaar niet bij elkaar gekomen.  
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Continuïteitsparagraaf 
Het rijk verplicht de school om in het bestuursverslag een continuïteitsparagraaf op te 

nemen. De school maakt vanuit de begroting voor het nieuwe jaar een voorspelling van 

de ontwikkeling van baten en lasten voor de komende jaren.  

Kengetallen personele bezetting 
Personele bezetting in FTE 2017 2018 2019 2020 

 Directie 3,90 3,90 3,00 3,00 
 OP 55,15 55,00 53,53 56,00 
 OOP 14,76 14,70 15,00 14,50 

 
Aantal leerlingen 978 991 1.063 1.121 

Er is voor schooljaar 2018/2019 en 2019/2020 gestart met een extra brugklas. Deze 

leerlingen zullen de komende jaren door de jaarlagen lopen. In de bovenbouw zijn ook extra 

leerlingen aangenomen zodat er per 1 oktober 2019 1.121 leerlingen ingeschreven staan. De 

verwachting is dat dit aantal op termijn weer terug zal lopen tot ca. 1.000 leerlingen. Voor de 

komende jaren gaat het RML uit van een constant aantal van 1.100 leerlingen en een 

constant vast personeelsbestand. De extra inzet voor meer leerlingen wordt opgevuld met 

tijdelijke contracten.   

De leerlingenaantallen schommelen enigszins. Deze schommeling wordt veroorzaakt door 

veronderstellingen ten aanzien van de doorstroom van de leerlingen. De instroom hebben wij 

in deze opstelling constant gehouden.  

Begroting 2020 en meerjaren 2020/2024 

Het bestuur is van mening dat, naar aanleiding van de resultaten van de afgelopen jaren, er 

voor ongeveer € 200.000 tot € 250.000 aan onvoorzien in de begroting opgenomen moet 

worden om tegenvallers binnen de begroting op te kunnen vangen. In de huidige begroting 

is rekening gehouden met onvoorziene uitgaven van totaal € 100.000. Deze zijn verwerkt bij 

de kosten waar in voorgaande jaren incidentele kosten gemaakt zijn.  

De afgelopen drie jaar heeft het RML verlies geleden, waardoor het eigen vermogen 

gedaald is. In 2019 is een bezuinigingstraject uitgevoerd om voldoende ruimte voor 

onvoorzien te realiseren en het weerstandsvermogen te herstellen. De ingezette bezuiniging 

en aanname van extra leerlingen hebben geresulteerd in een positief resultaat voor 2019. 

Hiermee is het weerstandvermogen hersteld en is er ruimte om onvoorziene risico’s op te 

vangen. 
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In 2017 is een risicoanalyse uitgevoerd waaruit gebleken is dat het RML een 

buffervermogen nodig heeft van € 1.050.000 om mogelijke risico’s 100% te kunnen 

opvangen. 
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Meerjarenbegroting 

 

  

Balans 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Prognose

Enkelvoudig 
Prognose

Enkelvoudig 
Prognose

Enkelvoudig 
Prognose

Enkelvoudig 
Prognose

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 874.662 1.000.946 1.066.084 1.046.142 858.426 733.828 590.194

Financiële vaste activa

Totaal van vaste activa 874.662 1.000.946 1.066.084 1.046.142 858.426 733.828 590.194

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen 498.319 691.089 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000

Kortlopende effecten

Liquide middelen 2.132.501 2.654.700 3.323.504 2.947.465 3.485.328 3.848.659 4.300.501

Totaal van vlottende activa 2.630.820 3.345.789 3.773.504 3.397.465 3.935.328 4.298.659 4.750.501

Totaal van activa 3.505.482 4.346.735 4.839.588 4.443.607 4.793.754 5.032.487 5.340.695

Passiva

Eigen vermogen 817.213 2.732.244 3.176.499 3.330.432 3.554.579 3.816.821 4.048.030

Eigen vermogen, algemene reserve 407.968 1.102.029 1.546.284 1.700.217 1.924.364 2.186.606 2.417.815

Eigen vermogen, bestemmingsreserves 409.200 1.630.170 1.630.170 1.630.170 1.630.170 1.630.170 1.630.170

Eigen vermogen, overige reserves en fondsen 45 45 45 45 45 45 45

Voorzieningen 1.517.043 480.626 713.089 13.175 289.175 265.666 342.665

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 1.171.226 1.133.865 950.000 1.100.000 950.000 950.000 950.000

Totaal van passiva 3.505.482 4.346.735 4.839.588 4.443.607 4.793.754 5.032.487 5.340.695
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Staat van baten en lasten 01-01-2018 
t/m

01-01-2019 
t/m

01-01-2020 
t/m

01-01-2021 
t/m

01-01-2022 
t/m

01-01-2023 
t/m

01-01-2024 
t/m

31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Prognose

Enkelvoudig 
Prognose

Enkelvoudig 
Prognose

Enkelvoudig 
Prognose

Enkelvoudig 
Prognose

Prognose basis, aantal leerlingen, deelnemers en 
studenten

991 1.060 1.111 1.097 1.107 1.116 1.111

Baten

Rijksbijdragen 7.513.720 8.514.511 8.922.632 8.757.490 8.881.142 8.949.725 8.911.624

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 135.637 135.501 140.665 124.000 120.000 120.000 120.000

College-, cursus-, les- en examengelden

Baten werk  in opdracht van derden

Overige baten 442.442 499.947 462.300 417.300 412.300 402.300 402.300

Totaal baten 8.091.799 9.149.959 9.525.597 9.298.790 9.413.442 9.472.025 9.433.924

Lasten

Personeelslasten 6.313.140 6.626.641 6.886.307 7.014.416 7.050.580 7.082.621 7.103.082

Afschrijvingen 161.219 154.395 184.637 222.942 240.716 224.162 196.633

Huisvestingslasten 643.904 404.488 675.625 680.000 671.000 671.000 671.000

Overige lasten 1.024.487 1.099.191 1.334.773 1.227.500 1.227.000 1.232.000 1.232.000

Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten 8.142.750 8.284.715 9.081.342 9.144.858 9.189.296 9.209.783 9.202.715

Saldo baten en lasten -50.951 865.244 444.255 153.932 224.146 262.242 231.209

Gerealiseerde herwaardering

Financiële baten 1.313 616 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Financiële lasten 1.743 1.730 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Resultaat -51.381 864.130 444.255 153.932 224.146 262.242 231.209
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Balans 

Materiële vaste activa 
Om mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van automatisering, zal er de 

komende jaren geïnvesteerd worden in ICT. Inmiddels is de wifi aangepast en zijn er laptops 

voor docenten en leerlingen aangeschaft, deze gaan gemiddeld 4 jaar mee. 

Vervolgens is RML gestart met vervanging van de krijtborden door smartboards of een 

combinatie whiteboard/smartboards. 

Door deze investeringen kan meer gebruik gemaakt gaan worden van digitale leermiddelen 

en kan op verschillende plekken in het pand gewerkt worden door leerlingen met een door 

hen zelf meegebrachte laptop.  

De huidige server zal naar verwachting in 2020 vervangen moeten worden. 

Voorzieningen 
De personele voorzieningen voor verlof en ziektekosten, worden per jaar beoordeeld en 

aangepast. 

De voorziening groot onderhoud is vervallen met ingang van 2019. Hierin wijkt de balans af 

van de goedgekeurde begroting omdat hierin de voorziening nog opgenomen is. De 

voorziening is opgenomen in de reserves. 

Financieringsstructuur 
Bovenstaande investeringen kunnen gefinancierd worden uit de aanwezige liquide middelen. 

Er zal geen externe financiering aangewend worden. De financieringsstructuur zal dan ook 

niet wijzigen. 
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Staat van baten en lasten 

Het RML gaat uit van een stabiele leerling populatie voor de komende jaren. De baten en 

lasten worden daarmee ook stabiel verondersteld. Voor 2020 is rekening gehouden met de 

verwachte inflatiecorrectie op de bekostiging en een te verwachten cao-loonstijging. In de 

jaren daarna zijn deze gelijk gehouden.  

 

Personeelslasten 
Bij ongewijzigd taakbeleid en een constante leerling populatie blijft het aantal les- en 

taakuren gelijk. Door het gestegen aantal leerlingen zijn er extra tijdelijke uitbreidingen 

uitgegeven. Schoolleiding en MR zijn overeengekomen dat er een nieuw taakbeleid 

opgesteld wordt. De schoolleiding is inmiddels gestart met het uittekenen van de contouren 

van dit nieuwe taakbeleid. Dit zal in 2020 afgerond worden. 

Het formatieplan 2021/2020 dat in overleg met de medezeggenschapsraad wordt 

vastgesteld kan leiden tot aanpassingen in het taakbeleid. Het bestuur heeft het standpunt 

ingenomen dat de taakuren gekoppeld moeten zijn aan de bekostiging vanuit de overheid. 

Uit benchmarks blijkt dat de gerealiseerde verdeling van de functiemix van LB 29,8%, 

LC 15,3% en LD 55,0% relatief hoog en daardoor duur is ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde Randstadscholen van LB 34,4%, LC 40,6% en LD 24,9% in 2016. Hierdoor is de 

ruimte om medewerkers te bevorderen beperkt en moet dit per jaar beoordeeld worden. De 

gemiddelde personele kosten van het RML zijn hierdoor ook hoog ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde. 

Door natuurlijk verloop in de functieschaal LD zal de komende vier jaar naar verwachting 

slechts 1,8 fte uitstromen. Bij gelijk houden van het percentage in loonschaal LD zal er 

derhalve slechts eens per twee jaar een LD-functie vacant gesteld kunnen worden, waarbij 

het nog de vraag is of deze intern of extern vervuld wordt. In functieschaal LC zit de school 

al geruime tijd ruim onder de afgesproken streefwaarde van 35%. De schoolleiding ziet in 

haar personeelsbestand mogelijkheden om dit percentage de komende jaren te laten stijgen. 

Huisvestingslasten 
Onderhoud Begin 2016 is het MJOP volledig herzien. De voorziening groot onderhoud is 

berekend voor 25 jaar en loopt tot en met 2040. Periodiek wordt het MJOP herzien. Per jaar 

is € 176.000 gedoteerd in de onderhoudsvoorziening.  

RML heeft besloten met ingang van 1 januari 2019 een stelselwijziging door te voeren voor 

de verwerking van kosten voor groot onderhoud. In 2019 heeft een aanpassing van de RJ-

richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (RJ-uiting 2019-14) plaatsgevonden, waarbij een 
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overgangsregeling mogelijk is gemaakt om door middel van een vereenvoudigde 

stelselwijziging kosten voor groot onderhoud niet langer te verwerken in een voorziening 

groot onderhoud, maar te activeren en af te schrijven (componentenbenadering). Hierbij is 

gekozen voor verwerkingswijze waarbij het saldo van de voorziening groot onderhoud per 1 

januari 2019 vrijvalt ten gunste van het eigen vermogen en met ingang van 1 januari 2019 

kosten voor groot onderhoud worden geactiveerd. De vergelijkende cijfers 2018 zijn conform 

de genoemde overgangsregeling niet aangepast. De dotatie van 176.000 per jaar in de 

voorziening vervalt voor de komende jaren. Dit geeft tijdelijk extra ruimte in de begroting. Dit 

financieel voordeel zal echter afnemen wanneer de groot onderhoudsposten allemaal 

geactiveerd zijn en er op afgeschreven wordt. Het zal een aantal jaar duren voordat de 

afschrijvingen op niveau zijn. 

 In 2020 zal het MJOP herzien worden. Hierbij wordt rekening gehouden met verwijdering 

van asbest, schilderwerk, luchtbehandeling aula en mediatheek, aanpassen verlichting, 

vervangen hang en sluitwerk, vervangen marmoleumvloeren in het binas- en hoofdgebouw, 

vervangen houten buitenkozijnen, vervangen toplaag sportvloer, vervangen koeling en 

drukverhoging en vervangen elektrotechnische voorzieningen en herinrichting van het 

gebouw zodat het geschikt is voor de toekomst. 

Per jaar wordt bekeken of de in het MJOP opgenomen werkzaamheden ook daadwerkelijk 

uitgevoerd zullen worden of uitgesteld kunnen worden. De kosten voor groot onderhoud 

zullen vanaf 2019 geactiveerd worden. 

De conciërgewoning zal in de toekomst niet meer verhuurd worden aan een medewerker. 

Het gebouw kan dan een andere bestemming krijgen binnen de school. Hiervoor wordt in 

2020 een plan gemaakt.  

Administratie en beheerslasten 
Juridische kosten Het RML verwacht voor 2020 gelijkblijvende uitgaven voor adviezen en 

juridische kosten. Er lopen momenteel verschillende zaken. De lopende procedures inzake 

onderhoud gebouw zijn bijna afgerond, hieruit verwacht het RML geen juridische kosten 

meer.  

Er loopt nog een geschil met Van Dijk inzake het beëindigde contract voor de leermiddelen. 

Een nieuwe aanbesteding voor leermiddelen wordt opgestart en er loopt een geschil met de 

firma Raso, het schoonmaakbedrijf over de aanbesteding. 
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De komende jaren zal veel groot onderhoud uitgevoerd worden, gecombineerd met 

vernieuwing en herinrichting van verschillende ruimten. Hiervoor is rekening gehouden met 

€ 100.000 aan advieskosten. 

Specificatie advieskosten: 

Advies gebouw, onderhoud €  62.500 
Advies gebouw, projecten € 100.000 
Juridische ondersteuning € 22.500 
Overige advieskosten €  35.000 
 €  220.000 
 

Privacy/AVG-wetgeving Het RML is wettelijk verplicht zich te houden aan de 

privacywetgeving. Inmiddels is een reglement opgesteld en goedgekeurd. Onderhoud en 

invoering van het reglement zal kosten met zich meebrengen. Het RML heeft een 

functionaris gegevens bescherming (FG) aangesteld. 

Om contact te kunnen blijven houden met oud-leerlingen, zal er een oplossing gevonden 

moeten worden voor het bijhouden van deze data conform de privacywetgeving. 

Historisch archief In de mediatheek van het RML bevindt zich een historisch archief. Om dit 

archief voor iedereen toegankelijk te maken moet het geïnventariseerd worden. Er wordt 

onderzocht of het mogelijk is om via fundraising via de oud-leerlingen vereniging voldoende 

financiële ruimte te vinden om dit te realiseren. 

 
Niet in de begroting opgenomen posten 
Dak Er zijn afspraken gemaakt met Voormolen dakbedekkingen over herstel van het dak. In 

het MJOP is een post van € 50.000 opgenomen voor kosten voor herstel van het dak, naar 

verwachting vallen de kosten binnen het MJOP. 

Gevel/BAM In 2018 zijn de werkzaamheden met betrekking tot beschadigingen van het 

kitwerk van de gevels uitgevoerd door de BAM. De komende jaren zal gemonitord worden of 

alles naar behoren hersteld is. 
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Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersing- 

en controlesysteem 
Het interne risicobeheersings- en controlesysteem volgt de planning- en control cyclus zoals 

die jaarlijks door de schoolleiding wordt opgesteld en in het bestuur vastgesteld. Deze cyclus 

bestaat uit de volgende stappen: 

Planningsfase 
Eenmaal per jaar wordt een begroting inclusief meerjarenbegroting voorzien van een 

toelichting opgesteld c.q. geactualiseerd. Deze wordt afgestemd op nieuwe 

beleidsuitgangspunten, gewijzigde inzichten en actuele wet- en regelgeving. De 

meerjarenbegroting is afgestemd op een beleidsperiode van 5 jaar. 

Control fase 
Het bestuur wordt per kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken d.m.v. tussentijdse 

managementrapportages. Na afloop van het jaar wordt middels het bestuursverslag 

verantwoording afgelegd over de realisatie in dat jaar, wederom mede in relatie tot de 

begrotingen. Deze rapportages bevatten meer dan alleen cijfers. Er wordt een 

verschillenanalyse opgesteld met betrekking tot de begroting, voorstellen opgenomen ten 

aanzien van budgetwijzigingen en er wordt ingegaan op de stand van zaken met betrekking 

tot de beleidsrealisatie en uitputting van de budgetten. 

Toezicht kader v.d. Inspectie 
Op 8 januari 2015 bezocht de inspectie de school en gaf in maart in haar rapport aan dat het 

basisarrangement van kracht is. Dit heeft betrekking op het onderwijs zelf, de 

doorstroomcijfers en de financiën. Begin 2020 zal de inspectie wederom een onderzoek 

uitvoeren bij het RML. In 2019 heeft de inspectie een controle uitgevoerd op de kwaliteit van 

schoolexaminering bij het RML. Deze is als voldoende beoordeeld.  

 

Belangrijkste risico’s en onzekerheden 
In 2016 is door schoolleiding en bestuur een financieel risicoprofiel opgesteld. Hierbij zijn de 

onderstaande financiële risico’s gedefinieerd: 

 Onvoorzienbare en onbeheersbare leerling fluctuatie; 
 Financiële gevolgen van arbeidsconflicten;  
 Instabiliteit in de bekostiging; 
 Onvolledige indexatie van bekostiging; 
 Restrisico’s; 
 Uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering (vaste voet). 
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Deze risico’s zijn met behulp van de Monte Carlo simulatietechniek doorgerekend. Hieruit 

blijkt dat het RML € 614.000 buffervermogen nodig heeft om 90% van de risico’s in één jaar 

te kunnen afdekken. Uit de meerjaren balans blijkt dat het RML voldoende vermogen heeft 

om deze risico’s te dragen.  

Gezien de wijzigingen in de reserves en voorzieningen en de leerlingaantallen is het RML 

van plan het financieel risicoprofiel in 2020 te actualiseren. 

 

 

Ondertekening 
 

J.W. Koning,  

Rector       10 april 2020 
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Jaarrekening 

Balans 

 

  

V1947711_20200305142237_oc
w-rpt-jaarverantwoording-

31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Realisatie

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 1.000.946 874.662

Financiële vaste activa

Totaal van vaste activa 1.000.946 874.662

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen 691.089 498.319

Kortlopende effecten

Liquide middelen 2.654.700 2.132.501

Totaal van vlottende activa 3.345.789 2.630.820

Totaal van activa 4.346.735 3.505.482

Passiva

Eigen vermogen 2.732.244 817.213

Voorzieningen 480.626 1.517.043

Langlopende schulden

Kortlopende schulden 1.133.865 1.171.226

Totaal van passiva 4.346.735 3.505.482
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Staat van baten en lasten 

 

  

V1947711_20200305142237_ocw-rpt-
jaarverantwoording-po_vo-2019-

01-01-2019 t/m 01-01-2019 t/m 01-01-2018 t/m

31-12-2019 31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Baten

Rijksbijdragen 8.514.511 8.114.027 7.513.720

Overheidsbijdragen en -subsidies 
overige overheden

135.501 123.727 135.637

College-, cursus-, les- en 
examengelden
Baten werk  in opdracht van derden

Overige baten 499.947 476.250 442.442

Totaal baten 9.149.959 8.714.004 8.091.799

Lasten

Personeelslasten 6.626.641 6.826.721 6.313.140

Afschrijvingen 154.395 164.227 161.219

Huisvestingslasten 404.488 592.700 643.904

Overige lasten 1.099.191 1.054.938 1.024.487

Doorbetalingen aan schoolbesturen

Totaal lasten 8.284.715 8.638.586 8.142.750

Saldo baten en lasten 865.244 75.418 -50.951

Gerealiseerde herwaardering

Financiële baten 616 1.500 1.313

Financiële lasten 1.730 1.500 1.743

Resultaat 864.130 75.418 -51.381
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Kasstroomoverzicht 

 

V1947711_20200305142237_ocw-rpt-jaarverantwoording-po_vo-
2019-20200302.xbrl

01-01-2019 
t/m

01-01-2018 
t/m

31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Realisatie

Kasstromen uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 865.244 -50.951

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen 154.395 160.949

Aanpassingen voor waardeveranderingen

Toename (afname) van voorzieningen -1.036.417 148.283

Overige aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat -882.022 309.232

Veranderingen in werkkapitaal

Afname (toename) van voorraden

Afname (toename) van kortlopende vorderingen -192.770 -1.399

Afname (toename) van effecten

Toename (afname) van kortlopende schulden -37.361 59.062

Totaal van veranderingen in werkkapitaal -230.131 57.663

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -246.909 315.944

Ontvangen interest 616 1.313

Betaalde interest 1.730 1.743

Ontvangen dividenden

Mutaties overige financiële vaste activa

Betaalde winstbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten -248.023 315.514

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Verwerving van immateriële vaste activa

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van immateriële vaste 
activaVerwerving van materiële vaste activa 280.679 72.598

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 0 859

Investeringen in deelnemingen en samenwerk ingsverbanden

Toename (afname) leningen aan OCW en EZ

Toename (afname) overige financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -280.679 -71.739

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Toename langlopende schulden

Aflossing langlopende schulden

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Overige balansmutaties 1.050.901

Toename (afname) van liquide middelen 522.199 243.775
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GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De algemene grondslagen gaan uit van RJ 660 en de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs 

(RJO). De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo 

vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd 

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Overschotten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 

Tekorten en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in 

acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van de stichting. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 
Schoolgebouwen waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting school en het 

economisch eigendom bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. 

Verbouwingen van het schoolgebouw worden voor zover ze een verbetering van het gebruik 

zijn geactiveerd op verbouwingskosten en worden in voor de verbouwing specifieke termijnen 

afgeschreven. 

Installaties zijn opgenomen onder de rubriek gebouwen. 

Eigen bijdrage interne verbouwing BINAS is opgevoerd als drempelbedrag inpandige 

aanpassing. Oorspronkelijk stond in de regelgeving dat gedurende 25 jaar de school per 

leerling ƒ 25 (€ 11,34) moest reserveren voor dit drempelbedrag. Dit bedrag wordt conform 

deze regelgeving daarom in 25 jaar afgeschreven. 

Stelselwijziging RML heeft besloten met ingang van 1 januari 2019 een stelselwijziging 

door te voeren voor de verwerking van kosten voor groot onderhoud. In 2019 heeft een 

aanpassing van de RJ-richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (RJ-uiting 2019-14) 

plaatsgevonden, waarbij een overgangsregeling mogelijk is gemaakt om door middel van 

een vereenvoudigde stelselwijziging kosten voor groot onderhoud niet langer te verwerken in 

een voorziening groot onderhoud, maar te activeren en af te schrijven 

(componentenbenadering). Hierbij is gekozen voor verwerkingswijze waarbij het saldo van 

de voorziening groot onderhoud per 1 januari 2019 vrijvalt ten gunste van het eigen 

vermogen en met ingang van 1 januari 2019 kosten voor groot onderhoud worden 

geactiveerd. De vergelijkende cijfers 2018 zijn conform de genoemde overgangsregeling niet 



Pg. 52  Jaarrekening 
   

 

aangepast. De voorziening is van € 1.050.901 opgenomen in een bestemmingsreserve. De 

dotatie van 186.000 is vrijgevallen n het resultaat. De komende jaren zal niet meer 

gedoteerd worden aan de voorziening groot onderhoud. De afschrijvingen zijn echter nog 

niet op niveau van deze dotatie waardoor het resultaat beïnvloed wordt. Naar verwachting 

zal het tien jaar duren voordat dit effect verevend zal zijn. 

Het uitgevoerde onderhoud aan het gebouw en de installaties wordt gewaardeerd tegen 

historische kostprijs. Ze is geactiveerd tegen historische kostprijs verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen. Dit groot onderhoud is beschouwd als vervanging van de 

oorspronkelijke componenten en wordt daarom afgeschreven op basis van de frequentie 

waarmee het onderhoud volgens het MJOP wordt uitgevoerd. Deze percentages variëren 

van 4 tot 20%. Dit percentage is gebaseerd op de verwachtte levensduur van de 

componenten en installaties. 

De inventaris wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs. Ze is geactiveerd tegen 

historische kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Deze aankopen zijn 

beschouwd als vervanging van de oorspronkelijke inventaris en wordt daarom in gelijke mate 

(4-20%) afgeschreven. Dit percentage is gebaseerd op de verwachtte levensduur van de 

inventaris. 

Vanaf 1 januari 2011 worden de investeringen als zelfstandige investeringen gezien en niet 

meer als vervanging van de oorspronkelijke inventaris. Dit houdt in dat deze inventaris in zijn 

algemeenheid in 25 jaar zal worden afgeschreven. De waardering zal historische kostprijs 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen blijven. 

De computers, laptops en andere apparatuur worden in vijf jaar afgeschreven. Voor 

tablets en laptops werd een termijn van drie jaar gehanteerd. 

De inventaris van de Binas en de verbouwing van de docentenkamer betreffen 

voornamelijk nieuw aangekocht meubilair. Dit wordt in 20 jaar afgeschreven conform de 

adviezen die ten grondslag lagen aan de waardering van de inventaris op 1 augustus 1996. 

Aankopen van € 2.000 en meer die gedurende een langere periode meegaan worden 

geactiveerd. 

Vorderingen 
Overige vorderingen en overlopende passiva worden gewaardeerd op nominale waarde, 

onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De nominale waarde wijkt niet af van de 

geamortiseerde kostprijs. 
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Kapitaal 
Het vóór- of nadelig saldo van de stichting wordt via de resultatenbestemming toegevoegd 

c.q. onttrokken aan het kapitaal. 

Reserves 
Resultaten worden via de resultatenbestemming toegekend aan de reserves. De reserves 

worden onderscheiden in: 

1.   Algemene reserves. Aan deze reserves worden het niet bestemde resultaat van de 

stichting toegekend. Het betreft hier zowel het resultaat behaald met overheidsgeld als het 

resultaat behaald met private middelen. 

2.   Bestemmingsreserves publiek. Dit zijn de reserves die zijn ontstaan vanuit de 

overheidsgelden en die een specifieke bestemming hebben 

a.   Reserve BAPO. Een deel van het zittende personeel kan in de toekomst een beroep 

doen op BAPO-rechten die zij eerder opgebouwd hebben. Dit recht is per 1 augustus 1999 

ingevoerd. Indien zij dit recht uitoefenen dient het bestuur 65% tot 90% (afhankelijk van 

leeftijd en functie) door te betalen. Tot voor kort was in de jaarrekening een voorziening 

opgenomen om deze verplichtingen te dekken. De nu toegepaste regelgeving staat dit niet 

meer toe. Hiervoor wordt nu een reserve bestemd. De ervaring is dat het personeel deze 

rechten voor 100% opneemt. 

b.   Reserve aanvulling bekostiging 2019. Deze bekostiging zal in 2020 en 2021 besteed 

worden om de ervaren werkdruk te verminderen. In formatieplan 2020/2021 wordt dit 

meegenomen. 

c.   Reserve groot onderhoud. De voorziening is in 2019 vrijgevallen naar aanleiding van 

opmerkingen van de Raad van de Jaarverslaggeving. De reservering is gevormd met het 

oog op groot onderhoud dat in de komende 5 jaar uitgevoerd zal worden.  

2.   Bestemmingreserve privaat. Dit zijn de reserves die zijn ontstaan vanuit private 

middelen en die een specifieke bestemming hebben. 

a.   Reserve leermiddelen. Jaarlijks reserveren we vanuit de ouderbijdrage een bedrag om in 

de toekomst in extra leermiddelen te kunnen investeren. 
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Voorzieningen 
Tenzij anders aangegeven worden de voorzieningen opgenomen tegen nominale waarde. 

Toevoegingen aan de voorziening vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. 

Uitgaven vinden plaats ten laste van de voorziening. 

Personeelskosten persoonlijk budget 
Meerdere personeelsleden maken gebruikt van het recht persoonlijk budget te sparen. Dit 

houdt in dat zij nu meer werken om later (na minstens vier jaar) een langere periode vrij te 

kunnen nemen. De salariskosten waarvoor nu wel gewerkt wordt maar die niet uitbetaald 

worden dienen voorzien te worden. 

Personeelskosten Jubilea 
Dit is een voorziening voor de jubileumgratificaties van het personeel. In dit geval betreft het 

een risicovoorziening voor de toekomstig uit te keren jubilea-uitkeringen aan de huidige 

personeelsleden. Per FTE wordt € 650 voorzien.  

Personeelskosten WW uitkeringskosten 
Onderwijsinstellingen zijn eigen risicodrager voor de WW. Personeel dat ontslagen wordt of 

waarvan een tijdelijk contract niet omgezet wordt in een contract voor onbepaalde tijd 

ontvangt via het UWV WW. Er is een voorziening gevormd voor toekomstige uitkeringslasten 

die door DUO individueel worden verrekend met RML. De voorziening is gevormd voor 

voormalig medewerkers die per balansdatum recht hebben op een WW-uitkering. Hierbij is 

rekening gehouden met een geschatte werkhervattingskans. De voorziening is gewaardeerd 

tegen nominale waarde. 

Personeelskosten Ziektekosten 
Het RML is vanaf 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor ziektekosten. Voor medewerkers die 

per balansdatum langdurig ziek zijn en naar verwachting niet meer zullen herstellen, dus ziek 

uitdienst zullen treden, wordt een voorziening gevormd voor de toekomstige loonkosten. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 

Staat van baten en lasten 

Baten 

Baten Rijksbijdragen 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij 

besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten 

grondslag ligt worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig 

verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. 

Het lesmateriaal wordt verantwoord in het jaar waarin het wordt ontvangen.  

Niet-geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op 

basis van een bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben. 

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 gesubsidieerde 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 bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

Overige overheidsbijdragen 
Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties m.u.v. het Ministerie van 

OCW voor zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de 

huisvestingsverordening in mindering zijn gebracht op de lasten. 

Overige baten 
Alle overige baten die kunnen worden toegerekend aan de exploitatie van het bevoegd 

gezag. 
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Lasten 

Personeelslasten 
Onder de personele lasten zijn opgenomen de lonen en salarissen van het personeel in 

dienst van het bevoegd gezag verminderd met ontvangen uitkeringen van 

uitkeringsinstanties. Tevens zijn onder deze noemer opgenomen de overige personele 

lasten. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten worden berekend over de aanschafprijs op basis van de onder 

materiële vaste activa vastgelegde criteria rekening houdend met de economische 

levensduur. 

Huisvestingslasten 
Onder de huisvestingslasten worden de kosten van huisvesting opgenomen. De lasten 

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

Overige lasten 
De overige lasten, die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel noodzakelijk zijn voor 

het geven van onderwijs, worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking 

hebben. De kosten voor het boekenfonds worden over het schooljaar voor 5/12e en 7/12e 

deel verdeeld. 

Rentebaten en rentelasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en -kosten. 

Resultaat 

Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiële 

baten en lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening 

opgenomen resultaatbestemming. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 

Ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten. 
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Toelichting op de balans 

Activa 

Materiële vaste activa 

 

 
  

Materiële vaste activa: Verloopoverzicht EUR 31-12-2018
Bedragen: x 1 

Gebouwen Inventaris en 
apparatuur

Totaal van 
materiële vaste 
activa

Materiële vaste activa, posten

Begin van de periode

Historische kostprijs aan het begin van de periode 257.363 1.697.288 1.954.651

Som der afschrijvingen en waardeverminderingen van 
materiële vaste activa aan het begin van de periode

154.296 925.693 1.079.989

Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de 
materiële vaste activa aan het begin van de periode
Materiële vaste activa aan het begin van de periode 103.067 771.595 874.662

Verloop

Investeringen 222.704 57.975 280.679

Desinvesteringen 152.843 152.843

Afschrijvingen 12.623 141.772 154.395

Afschrijving op desinvesteringen 152.843 152.843

Herwaarderingen

Bijzondere waardeverminderingen

Terugneming van bijzondere waardeverminderingen

Overige mutaties

Mutatie gedurende de periode 210.081 -83.797 126.284

Einde van de periode

Historische kostprijs aan het einde van de periode 480.067 1.602.420 2.082.487

Som der afschrijvingen en waardeverminderingen van 
materiële vaste activa aan het einde van de periode

166.919 914.622 1.081.541

Som der herwaarderingen die betrekking hebben op de 
materiële vaste activa aan het einde van de periode
Materiële vaste activa aan het einde van de periode 313.148 687.798 1.000.946
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Vlottende activa 

 

 

Vlottende activa 31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Realisatie

Voorraden

Voorraden

Vorderingen

Debiteuren 691.089 404.602

OCW/EZ

Gemeenten en GR's

Groepsmaatschappijen

Andere deelnemingen

Personeel

Ouders, studenten, deelnemers en cursisten

Overige overheden

Waardering onderhanden projecten

Overige vorderingen 0 93.717

Voorziening wegens oninbaarheid vorderingen

Subtotaal vorderingen 691.089 498.319

Overlopende activa

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vooruitbetaalde kosten

Verstrekte voorschotten

Te ontvangen interest

Overige overlopende activa

Overlopende activa

Totaal van vorderingen 691.089 498.319

Effecten

Aandelen

Obligaties

Effecten

Liquide middelen

Kasmiddelen 1.189 710

Tegoeden op bankrekeningen 2.653.511 2.131.791

Deposito's

Schatk istbankieren

Liquide middelen 2.654.700 2.132.501

Totaal van vlottende activa 3.345.789 2.630.820



Pg. 59  Jaarrekening 
   

 

Passiva 

Eigen vermogen 
 

 

 

  

Eigen vermogen, verloopoverzicht EUR 31-12-
2018
Bedragen: x 1 

Algemene 
reserve

Bestemmings
reserve 
publiek

Bestemmings
reserve 
privaat

Statutaire 
reserves

Totaal van 
eigen 
vermogen

Eigen vermogen, posten

Begin van de periode

Eigen vermogen aan het begin van de periode 407.968 145.016 264.184 45 817.213

Verloop

Resultaat verslagperiode 694.061 154.028 16.041 864.130

Overige mutaties verslagperiode 1.050.901 1.050.901

Einde van de periode

Eigen vermogen aan het einde van de periode 1.102.029 1.349.945 280.225 45 2.732.244
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Voorzieningen 

 

 

 

 

  

Voorzieningen: Verloopoverzicht EUR 31-12-2018
Bedragen: x 1 

Personele 
voorzieningen

Voorziening voor groot 
onderhoud

Totaal van 
voorzieningen

Voorzieningen, posten

Begin van de periode

Voorzieningen aan het begin van de periode 466.142 1.050.901 1.517.043

Verloop

Dotaties 118.862 118.862

Onttrekkingen 104.378 104.378

Vrijval 1.050.901 1.050.901

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet

Einde van de periode

Voorzieningen aan het einde van de periode 480.626 0 480.626

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 480.626 480.626

Uitsplitsing personele voorzieningen, 
verloopoverzicht EUR 31-12-2018
Bedragen: x 1 

Verlofsparen en 
sabbatical 
leave

Voorziening 
voor 
jubileumuitkerin
gen

Werkloosheids
bijdragen

Langdurig 
zieken

Overige 
personele 
voorzieningen

Totaal 
personele 
voorzieningen

Voorzieningen, posten

Begin van de periode

Voorzieningen aan het begin van de periode 332.312 49.740 30.095 49.192 4.803 466.142

Verloop

Dotaties 75.000 42.938 924 118.862

Onttrekkingen 49.563 3.714 49.192 1.909 104.378

Vrijval

Oprenting en/of verandering disconteringsvoet

Einde van de periode

Voorzieningen aan het einde van de periode 357.749 46.026 73.033 0 3.818 480.626

Voorzieningen met looptijd korter dan een jaar

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar 357.749 46.026 73.033 3.818 480.626
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Kortlopende schulden 
 

 

 

Voorstel resultaatbestemming 

Voorgesteld wordt om het resultaat over 2019 van € 869.630 toe te voegen aan de reserves. 

Verdeeld over de bestemmingsreserve privaat € 16.041 de bestemmingsreserve publiek 

€ 154.028 en de algemene reserve € 699.561. 

 

  

31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Realisatie

Crediteuren 84.223 160.634

Belastingen en premies sociale verzekeringen 273.643 288.452

Schulden ter zake van pensioenen 82.332 83.207

Subtotaal kortlopende schulden 440.198 532.293

Overlopende passiva, uitsplitsing

Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ 12.000 11.931

Vakantiegeld en vakantiedagen 212.430 217.598

Overige overlopende passiva 469.237 409.404

Overlopende passiva 693.667 638.933

Totaal van kortlopende schulden 1.133.865 1.171.226
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

Baten 

Toelichting overheidsbijdragen 

 

 

  

01-01-2019 
t/m

01-01-2019 
t/m

01-01-2018 
t/m

31-12-2019 31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Rijksbijdragen, uitsplitsing

Rijksbijdragen OCW/EZ, uitsplitsing

Rijksbijdragen OCW 7.918.886 7.582.719 7.000.801

Rijksbijdragen OCW/EZ 7.918.886 7.582.719 7.000.801

Overige subsidies OCW/EZ, uitsplitsing

Overige subsidies OCW 514.362 462.958 458.044

Overige subsidies OCW/EZ 514.362 462.958 458.044

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 81.263 68.350 54.875

Overige rijksbijdragen

Rijksbijdragen 8.514.511 8.114.027 7.513.720

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden, 
uitsplitsing
Overige overheidsbijdragen en -subsidies overige 
overheden, uitsplitsing
Provinciale bijdragen en subsidies

Overige gemeentelijke en GR-bijdragen en -subsidies 135.501 123.727 135.637

Overige overheden

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies overige 
overheden

135.501 123.727 135.637

Overheidsbijdragen en -subsidies overige overheden 135.501 123.727 135.637
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Toelichting overige baten 
 

 

 

  

01-01-2019 
t/m

01-01-2019 
t/m

01-01-2018 
t/m

31-12-2019 31-12-2019 31-12-2018

Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Wettelijke cursus- en lesgelden, uitsplitsing

Lesgelden sector VO

Cursusgelden sector MBO

Totaal college-, cursus-, les- en examengelden

Baten in opdracht van derden, uitsplitsing

Overige baten werk  in opdracht van derden

Baten werk in opdracht van derden

Overige baten, uitsplitsing

Opbrengst verhuur 15.004 10.950 11.423

Detachering personeel

Schenk ingen

Sponsoring

Ouderbijdragen 478.366 459.000 423.633

Verkoop (onderwijs)materiaal

Catering

Overige 6.577 6.300 7.386

Overige baten 499.947 476.250 442.442
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Lasten 

 

Lasten 01-01-2019 
t/m

01-01-2019 
t/m

01-01-2018 
t/m

31-12-2019 31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Personeelslasten, uitsplitsing

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten, 
uitsplitsing
Lonen 4.616.927 4.936.072 4.638.556

Sociale lasten 641.000 621.521 595.580

Premies Participatiefonds

Premies Vervangingsfonds

Pensioenlasten 759.078 818.628 711.178

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 6.017.005 6.376.221 5.945.314

Overige personele lasten, uitsplitsing

Dotaties personele voorzieningen 15.065 75.000 -19.462

Lasten personeel niet in loondienst 405.436 175.000 203.519

Overige 196.683 210.500 215.106

Overige personele lasten 617.184 460.500 399.163

Ontvangen vergoedingen uitsplitsing

Vergoedingen uit het Participatiefonds

Vergoedingen uit het Vervangingsfonds

Overige uitkeringen die personeelslasten verminderen 7.548 10.000 31.337

Uitkeringen die personeelslasten verminderen 7.548 10.000 31.337

Personeelslasten 6.626.641 6.826.721 6.313.140

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste 
activa: Uitsplitsing
Afschrijvingen op immateriële vaste activa

Afschrijvingen op materiële vaste activa 154.395 164.227 161.219

Afschrijvingen 154.395 164.227 161.219

Huisvestingslasten, uitsplitsing

Huurlasten

Verzekeringslasten

Onderhoudslasten (k lein onderhoud) 134.318 131.700 102.886

Lasten voor energie en water 82.607 78.800 75.639

Schoonmaakkosten 157.454 176.500 253.258

Belastingen en heffingen 18.115 16.000 15.147

Dotatie onderhoudsvoorziening 0 186.000 192.000

Overige 11.994 3.700 4.974

Huisvestingslasten 404.488 592.700 643.904

Overige lasten, uitsplitsing

Administratie- en beheerslasten 321.383 296.500 287.878

Inventaris en apparatuur 158.315 149.000 128.123

Leer- en hulpmiddelen 386.505 351.438 341.184

Dotatie overige voorzieningen

Overige 232.988 258.000 267.302

Overige lasten 1.099.191 1.054.938 1.024.487
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Financiële en overige baten en lasten 

 

  

01-01-2019 
t/m

01-01-2019 
t/m

01-01-2018 
t/m

31-12-2019 31-12-2019 31-12-2018

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Enkelvoudig 
Begroting

Enkelvoudig 
Realisatie

Financiële baten, uitsplitsing

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 616 1.500 1.313

Ontvangen dividenden

Waardevermeerderingen van financiële vaste activa en van 
effecten
Opbrengsten van andere effecten en vorderingen, die tot de 
vaste activa behoren
Financiële baten 616 1.500 1.313

Financiële lasten, uitsplitsing

Waardeverminderingen van financiële vaste activa en van 
effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten 1.730 1.500 1.743

Financiële lasten 1.730 1.500 1.743
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
De school heeft in 2019 het contract met OCE/Canon beëindigd en een nieuw contract 

afgesloten met Xtandit. Halverwege 2019 is een contractduur overeengekomen voor de 

kopieermachines van 60 maanden. De contractwaarde bedraagt circa € 24.252 per jaar.  

In 2018 zijn de schoonmaakwerkzaamheden Europees aanbesteed. Er is met CSU een 

contract overeengekomen voor onbepaalde tijd met ingang van 1 december 2018. De 

contractwaarde bedraagt circa € 133.400 per jaar. 

In 2019 zijn twee noodlokalen geplaatst. Hiervoor is een contact afgesloten met Portakabin. 

De contractwaarde bedraagt € 22.525 per jaar 

De voorwaardelijke vordering op het ministerie OC&W/EZ bij discontinuïteit wordt jaarlijks 

berekend op maximaal 7,5% van de personele lumpsum van het desbetreffende jaar. Voor 

2019 is er een voorwaardelijke vordering van € 500.049. Omdat wordt uitgegaan van 

continuïteit van de stichting is deze voorwaardelijke vordering niet in de balans opgenomen. 

Over de leermiddelen loopt een geschil met Van Dijk Educatie. De leermiddelen zijn 

Europees aanbesteed door een groep onderwijsinstellingen (SVOS). De uitgangspunten 

voor de facturen komen niet overeen met de afspraken en uitgangspunten die in de 

aanbesteding zijn opgenomen. Het RML heeft in overleg met SVOS berekend hoeveel zij 

verschuldigd is conform aanbesteding voor 2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019. Deze 

bedragen zijn betaald aan Van Dijk Educatie. Deze kosten zijn verwerkt in de jaarrekening. 

Het betwiste bedrag over 2016/2017 bedraagt € 93.717. Voor de schooljaren 2017/2018 en 

2018/2019 is nog geen eindafrekening gemaakt door Van Dijk. RML heeft een berekening 

gemaakt en betaald wat volgens deze berekening verschuldigd is. Er is een dagvaarding 

ontvangen waarbij Van Dijk de betwiste bedragen opeist. Voor RML komt dit totaal op 

€ 330.000. De zaak is in behandeling bij de advocaat van SVOS. Wanneer bij de juridische 

procedure Van Dijk in het gelijk wordt gesteld, dan zou dit betekenen dat een bedrag van 

€ 330.000 aan 2019 toegerekend moet worden. Er heeft een second opinion plaatsgevonden 

door een van de deelnemende besturen. Deze is het eens met de adviezen van Base 

advocaten dat de SVOS-uitleg van het contract plausibeler is dan de VDE-uitleg. 

De schoonmaakwerkzaamheden zijn in 2018 Europees aanbesteed. Een van de partijen 

(Raso) die voorheen de schoonmaak uitvoerde is het niet een met beëindiging van de 

werkzaamheden en heeft een rechtszaak aangespannen waarbij € 150.000 gevorderd wordt. 

RML heeft via haar advocaat verweer ingediend bij de rechtbank. Op grond van de feiten en 

omstandigheden verwacht het RML dat de claim van RASO verworpen zal worden. 
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Verbonden partij, meerderderheidsdeelneming 

Verbonden partij met belang in bevoegd gezag   
Volgnummer Statutaire naam Juridische 

vorm 
Statutaire zetel Contract-

onderwijs 
Contract-
onderzoe
k 

Onroerende 
zaken 

Overige Deelnamepercentage 

1 Vereniging voor Voortgezet 
Montessori Onderwijs (VMO) 

Vereniging Den Haag Nee Nee Nee Ja 0% 

2 Nederlandse Montessori 
Vereniging 

Vereniging Den Haag Nee Nee Nee Ja 0% 

3 Vereniging Federatie van 
Rotterdamse Algemeen 
Bijzondere Scholen 

Vereniging Rotterdam Nee Nee Nee Ja 0% 

4 Samenwerkingsverband Koers 
VO 

Vereniging Rotterdam Nee Nee Nee Ja 0% 

5 Wij Montessorianen Stichting Rotterdam Nee Nee Nee Ja 0% 

 

Verantwoording subsidies 

In 2019 is geen subsidie van OCW ontvangen met betrekking tot Model G subsidies. 
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WNT Algemeen 

 

 

  

01-01-2019 t/m

31-12-2019

EUR Bedragen: x 1 Enkelvoudig 
Realisatie

Complexiteitspunten

Complexiteitspunten gemiddelde totale baten 4

Complexiteitspunten gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 1

Complexiteitspunten gewogen aantal onderwijssoorten of sectoren 2

Totaal aantal complexiteitspunten 7

Bezoldigingsk lasse C

Bezoldigingsmaximum 138.000

Afwijkende bezoldigingsk lasse Niet van 
toepassing

Afwijkend bezoldigingsmaximum



Pg. 69  Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
   

 

WNT Topfunctionarissen 

WNT Vermelding bezoldiging topfunctionarissen 

 

 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen zijn niet van 

toepassing   

Bezoldiging van leidinggevende topfunctionarissen met 
dienstbetrekking en zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand
Specificatie EUR Bedragen: x 1 

Volgnummer 1

Naam J.W. Koning

Functie(s) Rector

Aanvang functie 01-01-2019

Einde functie 31-12-2019

Omvang dienstverband (fte) 1,000

Dienstbetrekking? Ja

Maximale bezoldiging 138.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 113.759

Beloningen betaalbaar op termijn 18.148

Bezoldiging 131.907

Onverschuldigd betaald en niet terugontvangen bedrag 0

Totaal van bezoldiging 131.907

Motivatie van overschrijding n.v.t.

Toelichting vordering onverschuldigde betaling

Aanvang functie vorig boekjaar 01-01-2018

Einde functie vorig boekjaar 31-12-2018

Omvang dienstverband (fte) 1,000

Dienstbetrekking? Ja

Maximale bezoldiging 133.000

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 100.557

Beloningen betaalbaar op termijn 16.215

Bezoldiging 116.772

Bezoldiging van toezichthoudende topfunctionarissen: 

Specificatie EUR Bedragen: x 1 

Volgnummer Naam Functie(s) Aanvang 
functie

Einde functie Totaal van 
bezoldiging1 P.H.R. van de Coolwijk Voorzitter 01-01-2019 31-12-2019 0

2 E.B. Molkenboer Lid 01-01-2019 03-06-2019 0

3 A.M. Scheij Lid 01-01-2019 31-12-2019 0

4 Ch.J. Nicolai Lid 01-01-2019 31-12-2019 0

5 E.J.P. van Santbrink Lid 01-01-2019 31-12-2019 0

6 J.W.R. Juttmann Lid 08-04-2019 31-12-2019 0

7 E.J. Broer Penningmeester 03-06-2019 31-12-2019 0
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 

2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 

2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de 

WNT dient te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT 

vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Direct na de voorjaarsvakantie is het RML geconfronteerd met het coronavirus door 

leerlingen die in de vakantie in besmet gebied zijn geweest. Hierop is actie ondernomen 

door deze leerlingen te verzoeken niet meer naar school te komen maar thuis het 

onderwijs te volgen. Vanaf 16 maart zijn de scholen landelijk gesloten voor leerlingen. Het 

RML is gestart met digitaal onderwijs op afstand. Leerlingen krijgen 1 uur per vak digitaal 

les. De overige lesuren worden gevuld met opdrachten, die leerlingen zelfstandig uit 

kunnen voeren.  

Voor de schoolexamens is een toetsweek ingepland in april. De centrale examens zijn 

inmiddels vervallen. 

Er is nog geen inzicht in de financiële gevolgen in 2020 van de coronacrises voor het RML. 
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Controleverklaring accountant 
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Contactinformatie 
Montessori Lyceum Rotterdam 

Schimmelpenninckstraat 17 

Tel 010-4654022 

Website: www.rml.nl 

Mail: info@rml.nl 

 

 

 

 


