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1 Inleiding 
 
2014 was een jaar waarin Het Stedelijk Lyceum volop in beweging was. We hebben de 
herstructurering van het vmbo-onderwijs in Enschede aangegrepen om ons onderwijsaanbod 
tegen het licht te houden en te vernieuwen samen met onze medewerkers. Het nieuwe 
onderwijsaanbod is ontwikkeld door een viertal werkgroepen en daarnaast is door de 
medewerkers van Innova en De Wissel hard gewerkt om hun specifieke 
onderwijsprogramma’s verder uit te bouwen. Na een eerste start voor de zomervakantie 
hebben de werkgroepen na de zomervakantie meters gemaakt. Voor hun inzet hebben we 
dan ook uren vrijgemaakt. Een investering die we verantwoord en belangrijk vinden: immers 
‘Later begint vandaag’! En het resultaat van onze gezamenlijke inspanningen mag er zijn: 

Zo heeft Het Stedelijk Vakcollege voor de B- en K-leerlingen gekozen voor aansluiting bij de 
Vakcollege Groep en de eigen praktische talenten van de leerlingen als uitgangspunt 
genomen. De Stedelijke MAVO (voorheen juniorcollege Zwering) behoudt haar kleinschalige 
setting, maar gaat nu een volledige mavo-opleiding en een onderbouwopleiding voor havo 
bieden. Ook Innova gaat een volledige mavo-opleiding en een onderbouwopleiding voor 
havo bieden, maar dan in een ‘eigentijdse’ setting waarin de leerling zelf regie voert op zijn 
leerproces. Op Zuid komt naast het bestaande havo- en vwo-aanbod met de opties van TTO 
en LOOT ook een integrale mavo-opleiding. Op De Wissel (straks Vakschool Het Diekman) 
worden naast het praktijkonderwijs schakelklassen naar het vmbo aangeboden. Op 
Kottenpark wordt onder het motto ‘Kottenpark excellent’ gewerkt aan een programma voor 
havo/vwo/gymnasium om leerlingen uit te dagen om hun talenten optimaal te benutten. 

Uiteraard drukken de lasten van de facilitering van de werkgroepen wel een stempel op onze 
begroting. Daar komt bij dat de nieuwe CAO, die vlak voor de zomervakantie tot stand kwam, 
ook onverwacht extra kosten op heeft geleverd. Uitvoering van de CAO kost ons structureel 
ongeveer € 20.000,- per maand extra.  Een en ander heeft dan ook geleid tot een 
begrotingswijziging in juni 2014, waarmee de begroting op een negatief saldo van €226.343,- 
uitkwam. 

Een derde belangrijke kostenpost in 2014 is de voorziening die we hebben moeten treffen 
met betrekking tot de nabetaling van salaris in de zaak van een in 2011 ontslagen docent. 
De Centrale Raad van Beroep heeft dit ontslag vernietigd.  

Het resultaat over 2014 sluit uiteindelijk op  een negatief saldo van € 364.000,-. 

Voor de komende jaren verwachten we betere resultaten. Hoewel in de wereld van het 
onderwijs de bekostiging nooit zeker is en er ook in 2015 weer een nieuwe CAO moet 
komen, hebben we de overtuiging dat we met onze nieuwe programma’s en onze eigen 
ondersteuningsstructuur iets moois neerzetten. Na de zomervakantie starten alle locaties 
met nieuw elan. Dat gaat z’n vruchten afwerpen. We hopen dat veel leerlingen bij ons aan 
‘Later’ komen werken, wij zijn er klaar voor! 

Het bestuur 
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2 Onderwijs

2.1 Onderwijsaanbod 
 

Heroriëntatie op het onderwijs 
In het schooljaar 2013-2014 is er druk overleg gevoerd met het Bonhoeffer College en de 
Inspectie over het opheffen van de knip in het vmbo-onderwijs in Enschede (hiermee wordt 
de wisseling van locatie na het tweede leerjaar voor vmbo-leerlingen bedoeld). Dit is een 
zeer ingrijpend besluit, omdat dit voor de meeste locaties betekent dat het onderwijsaanbod 
wordt gewijzigd. Het Stedelijk Lyceum heeft dit moment dan ook aangegrepen voor een 
herijking van de vormgeving van het onderwijs op didactisch en pedagogisch niveau en 
aanpassing van het onderwijs aan de (moderne) eisen van deze tijd. De medewerkers zijn 
uitgebreid betrokken in dit proces: in een viertal werkgroepen is voor MAVO Zuid, Kottenpark 
‘excellent’, De Stedelijke MAVO (voorheen Zwering) en Het Stedelijk Vakcollege het 
onderwijsprogramma uitgewerkt. In de paragrafen hieronder kunt u per locatie nalezen welke 
veranderingen in het onderwijsprogramma en -aanbod het afgelopen jaar zijn voorbereid. 
 
Scholingsboulevard/Het Stedelijk Vakcollege 
De partners van de Scholingsboulevard Enschede hebben besloten om de bestaande 
structuur en samenwerking op te heffen. Concreet betekent dit dat de G/T-afdelingen met 
ingang van augustus 2014 al gescheiden zijn aangeboden en dat met ingang van augustus 
2015 de B/K-afdelingen ook gescheiden aangeboden gaan worden. Vanaf augustus 2015 
wordt het B/K-onderwijs vormgegeven in Het Stedelijk Vakcollege aan de Wethouder 
Beversstraat 195. Om deze nieuwe koers goed te implementeren is een samenwerking 
aangegaan met de Vakcollege Groep, een instelling die ongeveer honderd vakcolleges in 
Nederland begeleidt met de implementatie en diverse ontwikkelingen (waaronder het 
ontwikkelen van leermaterialen).  
 
Deze bestuurlijke beslissing heeft ertoe geleid dat in deze ontwikkelingen veel tijd is 
gestoken. Dit wil niet zeggen dat de doelstellingen van de school uit het oog zijn verloren. 
De kwaliteit van het onderwijs is blijvend onder de aandacht geweest. Hiervoor is een 
externe begeleider aangetrokken die veel lessen bezocht heeft (samen met de teamleiders). 
De T-afdeling is inmiddels gesplitst: Het Stedelijk Lyceum heeft een extra sterk team op haar 
T-afdeling geplaatst. Daarnaast is er ook een compleet nieuwe ondersteuningsgroep 
ingesteld, met als doel het stedelijk smaldeel in de school maximaal te ondersteunen in de 
onderwijs- en leervragen. Zo is de ondersteuningsgroep betrokken geweest bij de analyse 
van de resultaten van de citotoets. De SBE heeft namelijk in 2014 voor het eerst citotoets 3 
afgenomen bij de leerlingen en de resultaten van deze toets zijn verwerkt in de individuele 
handelingsplannen. 
 
In de afgelopen jaren is er ook een gestructureerd overleg geweest tussen de 
Scholingsboulevard Enschede en alle onderbouwlocaties in Enschede over de aansluiting 
tussen de onderbouw en bovenbouw. Besloten is om dit onderbouw/bovenbouw-overleg nog 
voor één jaar te handhaven. Dit is een beleidsarm overleg, waarin alleen nog is gesproken 
over de goede (warme) overdracht van het laatste cohort leerlingen, dat dan nog B/K-
onderwijs volgt op één van de onderbouwlocaties. Daarnaast zijn voor dit laatste jaar ook de 
PSO-activiteiten afgestemd, waardoor de onderbouwleerlingen zich goed kunnen 
voorbereiden op de te maken afdelingskeuzes. 
 
De Stedelijke MAVO 
Over 2014 kijkend, spreken we nog van Juniorcollege Zwering: een stabiele 
onderbouwlocatie die bezig is sterker te worden op de ontwikkeling van vaardigheden en 
talenten en een school die hedendaags gevarieerd en aantrekkelijk onderwijs wil bieden. De 
school ontwikkelde zich dan ook als iPad-school. In de eerste helft van 2014 is leerjaar 3 van 
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de havo voorbereid en na de zomervakantie is een havo 3 klas van start gegaan. 
Kenmerkend voor de havo-3-klas is dat veel projectmatig gewerkt wordt om de leerlingen te 
begeleiden naar meer inzichtgericht onderwijs. 
 
In 2014 is in het licht van de heroriëntatie een volledig nieuwe situatie ontstaan. De krachtige 
kenmerken van de relatief kleine onderbouwlocatie zijn meegenomen door de werkgroep en 
blijven behouden. In plaats van iPads gaat de toekomstige mavo werken met Chromebooks, 
voor ouders goedkoper en voor de leerlingen iets beter aansluitend bij de 
onderwijsbehoeften. De Stedelijke MAVO (voorheen juniorcollege Zwering) gaat een 
volledige mavo-opleiding bieden en een onderbouwopleiding voor havo.   
 
Innova 
Innova staat voor een leeromgeving waarin de leerling zelf regie heeft op zijn leerproces. Er 
is een basisaanbod en de leerling kiest voor een belangrijk deel zelf hoe en wanneer hij dat 
leert. Naast het basisaanbod is er ruimte om met eigen leervragen, onderzoeken, projecten, 
ontdekkingstochten en activiteiten bezig te zijn. Zo verwerven leerlingen de kennis en 
vaardigheden die ze nodig hebben voor een leven lang leren. 

Na de zomer telde Innova bijna 80 leerlingen, waardoor ook het personeelsbestand zodanig 
kon meegroeien dat er voor het eerst echt sprake was van een ‘team’. Dit was noodzakelijk 
om de visie op eigentijds gepersonaliseerd onderwijs met een groep te ‘doorleven’ en vorm 
te geven in een eenduidig pedagogisch didactisch klimaat. 

Op dat vlak kunnen we terugkijkend constateren, dat Innova een sterk en succesvol concept 
lijkt te worden. In 2014 was de school voor het eerst in staat zichtbaar naar buiten te treden. 
De school is landelijk verbonden met toekomstgerichte programma’s van de VO-raad en 
wordt hierin ook landelijk als voorbeeld genoemd. Innova wil nu vervolgens ook in Enschede 
zichtbaar gaan worden door intensief te gaan samenwerken in de lokale samenleving. 

Ook Innova gaat een volledige mavo-opleiding bieden met een onderbouwopleiding voor 
havo . 

Zuid  
De locatie Zuid verzorgt al meer dan 20 jaar tweetalig onderwijs Engels-Nederlands (TTO) 
en heeft een internationaal georiënteerd lesprogramma. Zuid was een van de eerste scholen 
in Nederland die startte met tweetalig onderwijs. Afgelopen jaar is Zuid gevisiteerd door het 
Europees Platform en heeft de accreditatie voor de onderbouw wederom binnengehaald. De 
visiteurs waren lovend over de sfeer op school, de betrokkenheid van het team TTO en de 
kwaliteit van de lessen. 
  
Daarnaast is Zuid een Topsport Talent School (LOOT-school). Zuid heeft in 2014 in 
samenwerking met het Noordik Almelo de landelijke LOOT-dagen georganiseerd: een 
tweedaagse happening waarbij alle LOOT-scholen acte de présence geven. Er zijn 
verschillende workshops en clinics aangeboden. 
 
Het afgelopen jaar is een start gemaakt met intensivering van leerlingparticipatie. Zo is er 
weer een leerlingenraad actief en zijn er leerling-klankbordgroepen. Leerlingen geven 
tutorlessen, helpen bij dyslexiebegeleiding en oudere leerlingen helpen eersteklassers bij het 
maken van een goede start op Zuid.  
 
De examenresultaten voor het vwo stemden tot tevredenheid. Het slagingspercentage lag op 
88%. Voor de havo lag het slagingspercentage lager, namelijk op 80%. 
Vanaf het schooljaar 2015/2016 is het op Zuid weer mogelijk om leerjaar drie van de mavo te 
doen en het schooljaar erop het mavodiploma te halen. Door de werkgroep MAVO Zuid is 
een voor Zuid passend profiel ontwikkeld op het gebied van pedagogiek, didactiek, 
organisatie en onderwijsaanbod. 
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IST  
Het schooljaar 2014/2015 is gestart met 30 leerlingen die in drie groepen les krijgen van 15 
docenten. De samenwerking met het primair onderwijs heeft geleid tot het voeren van de 
gedeelde naam International School Twente (IST). De IST heeft in juni 2014 de eerste 
examens IGCSE aan het einde van het 4e jaar afgenomen. Van de 14 kandidaten zijn er vijf 
gestart met het A-level traject. De eerste helft van dit examen leggen zij in juni 2015 af. Dit is 
het eerste jaar dat de school alle examens aanbiedt. 
 
De school fee was in 2014 € 3.500,- per leerling per schooljaar. Als er meer kinderen uit 
hetzelfde gezin worden aangemeld, dan wordt een bedrag van € 3.250,- per volgend kind 
betaald. De inning van de school fee is inmiddels verbeterd naar bijna 100%. Met ingang van 
het nieuwe schooljaar zullen de fees voor het eerst verhoogd worden.  
   
Onderwijsinhoudelijk worden grote stappen gezet, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren 
van de differentiatie, het aanleren van studievaardigheden en determinatie en 
leerlingondersteuning. Er is meer aandacht voor vakoverstijgende activiteiten in het leren 
binnen en buiten de school. De contacten met de universiteit en de hogeschool, maar ook 
met aspecten uit de Twentse samenleving worden verder uitgebreid. 
 
Kottenpark 
Kottenpark heeft zich het afgelopen jaar gericht op de ontwikkeling van het programma 
‘Kottenpark excellent’ waarin leerlingen worden uitgedaagd om hun talenten optimaal te 
benutten. De werkgroep is hiermee enthousiast aan de slag gegaan. In dit verband is er een 
scholing ‘excellentie’ gestart voor atheneum en gymnasium met onder meer aandacht voor 
het herkennen en signaleren van onderpresteerders en het lesgeven op drie niveaus. 
 
Ook was er ruime aandacht voor de communicatie met ouders en leerlingen. Met ingang van 
maart 2014 ontvangen ouders alle brieven via de e-mail. Op teamniveau zijn er 
klankbordgroepen ingesteld voor ouders en leerlingen en voor twee van de vier 
kunststromen, namelijk voor theater en theaterdans. De bijeenkomsten verlopen prettig en 
dragen op constructieve wijze bij aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ook is er gewerkt aan 
de rust en orde in het gebouw: onder meer door extra collega’s in te roosteren als 
achtervang bij de pauzesurveillance.   
 
Tevreden waren we met de uitslag van de examens. Voor het havo-examen slaagden 85% 
van de leerlingen en voor het vwo maar liefst 95%, bovendien scoorden we daar een 
percentielscore van 76%. 
 
De samenwerking met het Goethe Instituut verloopt goed: het Goethe Instituut heeft 
aangegeven zeer tevreden te zijn over de samenwerking met de sectie Duits. Leerlingen van 
onze school hebben in juni deelgenomen aan een uitwisseling in Berlijn.  
  
De cultuurprofilering van de school is versterkt doordat tekenen en handvaardigheid nu ook 
worden aangeboden in de N&T- en N&G-profielen in de bovenbouw van het havo en vwo. In 
het kader van het verwerven van een DAMU-licentie heeft het Kottenpark een overeenkomst 
getekend en overleg gevoerd met de dansacademie van ArtEZ. De DAMU-licentie is 
inmiddels door het ministerie verstrekt en aan de samenwerking wordt door middel van 
visitaties en de afstemming van onderwijsprogramma’s gewerkt.  
 
In november van dit jaar is gestart met een pre-gymnasium voor leerlingen van groep 8 van 
de basisschool. De belangstelling was groot, er hebben maar liefst 90 leerlingen aan 
deelgenomen en de reacties vanuit het basisonderwijs en de deelnemende leerlingen was 
positief. Het project zal in het komende schooljaar worden vervolgd. 
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In het kader van Passend Onderwijs en de opvang en begeleiding van ASS-leerlingen zijn 
collega’s geschoold en de banden met Panta Rhei aangehaald, dit tot ieders tevredenheid. 
 
Culturele hoogtepunten in het schooljaar waren “Art in action”, de 20ste muziek- en 
dansavond in het Wilminktheater en de voorstelling “Medusa”, alweer de 15de in een 
prachtige reeks gymnasiumdagen.  
 
ISK 
Ondanks de jaarlijkse fluctuatie in leerlingenaantallen, kent de ISK een stabiel kernteam en 
is er sprake van een duurzame kwaliteitsslag. De school werkt aan de ‘bewijzenmap’, een 
instrument waarmee steeds beter en overzichtelijker objectief kan worden bijgehouden hoe 
een leerling zich ontwikkelt en wat het gewenste eindniveau per leerling zou moeten zijn. De 
school maakte een gestage lichte groei door tot aan ca. 130 leerlingen aan het eind van de 
cursus 2013-2014. Vanuit cijfers in het land en de voorgenomen vestiging van AZC’s in het 
voedingsgebied maakt de ISK zich op voor een sterkere groei de komende jaren. In het 
schooljaar 2014-15 is al enigszins merkbaar, dat de aanmelding weer licht stijgt. 
In overleg met de gemeente is een verhuizing in 2015 in voorbereiding. 
 
Praktijkonderwijs - praktijkschool De Wissel 
Het praktijkonderwijs heeft zich afgelopen jaar sterk ontwikkeld. Het praktijkonderwijs is 
gericht op een succesvolle gang naar de arbeidsmarkt. Om dit te versterken zijn bij de 
Europese Unie ESF-subsidies aangevraagd in samenwerking met de gemeente Enschede. 
Deze subsidies richten zich in het bijzonder op leerlingen die 15 jaar of ouder zijn met als 
doel een duurzame arbeidsplaats of een vervolgopleiding te realiseren. Hiertoe zijn 
verschillende activiteiten ontwikkeld: onderwijskundig onderzoek, leerling werkplaatsen, 
branchegerichte cursussen, daadwerkelijke nazorg.  
 
In het kader van Passend Onderwijs staat het praktijkonderwijs voor de uitdaging om het 
arbeidsmarktgerichte onderwijs duidelijk te positioneren. Het Praktijkonderwijs heeft daarvoor 
samenwerking met de SBE met betrekking tot de leerwerktrajecten gezocht. Ook is het 
Praktijkonderwijs nadrukkelijk op zoek gegaan naar samenwerking met Attendiz. In 2014 is 
het besluit genomen om het praktijkonderwijs (met de zogenaamde schakelklassen) te 
huisvesten in De Mast, een enorme uitdaging. De Wissel zal de naam ‘Vakschool Het 
Diekman’ gaan dragen. Om de leerling op maat te volgen en vervolgens onderwijs op maat 
aan te bieden, heeft 2014 in het teken gestaan van de invoering van een vernieuwd 
onderwijsconcept en een daarbij behorend leerlingvolgsysteem.  
 
Passend Onderwijs - Expertisecentrum 
In 2014 heeft de invoering van Passend Onderwijs de nodige aandacht gevraagd. De 
zorgplicht is in augustus 2014 wettelijk in werking getreden. Door de zorgplicht is de school 
verplicht om de leerling met een ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs aan te bieden. 
Indien de school dat zelf niet kan, dan dient zij een alternatief te zoeken. Dat is een 
behoorlijke verandering ten opzichte van de ‘oude’ situatie, waar we ons ondertussen 
gedurende het kalenderjaar 2014 reeds grondig op hebben voorbereid. 
Het Stedelijk Lyceum heeft zich voorbereid op Passend Onderwijs, met name door het 
bundelen van de krachten met de vormgeving van het expertisecentrum. Aangestuurd vanuit 
het expertisecentrum opereren locatie ondersteuningsgroepen, met het uitgangspunt dat de 
leerling begeleid wordt dichtbij de eigen leerplek. De locatie ondersteuningsgroepen richten 
zich hierbij vooral op de teams. Het doel is een locatieteam nog vaardiger te laten worden in 
de begeleiding van leerlingen. Daarnaast hebben de orthopedagogen een belangrijke rol 
gespeeld bij de determinatie en plaatsing van de leerlingen op de locaties.  
 
Als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs is de leerlingpopulatie diverser 
geworden dan zij nu al is. Scholing om met deze verschillen om te kunnen gaan zal de 
komende jaren dan ook zeer belangrijk worden. Na een succesvolle eerste pilot is een 



 
6 

leergang ontwikkeld “Omgaan met verschillen in de klas”. Deze is in 2014 verder uitgerold  
binnen alle locaties. Daarnaast is de interne reboundvoorziening met medewerking en inzet 
van Attendiz collega's vormgegeven. 
 
De opdracht voor de komende jaren zal vooral te vinden zijn in het verminderen van de 
tussentijdse uitstroom (die overigens in 2014 is gedaald) en het voorkomen van afstroom van 
leerlingen. 
 
Determinatie 
Bij de determinatie vanuit het PO naar het VO hebben de PO-school en de VO-school een 
heel duidelijk gemeenschappelijk belang, namelijk het op de goede plek krijgen van 
leerlingen in het VO. Het gaat hier dan om het niveau, waarop de leerling moet worden 
geplaatst en het type (extra) ondersteuning dat de leerling zou moeten krijgen om op termijn 
op een bij hem/haar passend niveau uit te kunnen stromen. 
 
Voor plaatsing op een bepaald niveau geldt dat het advies van de basisschool leidend is. 
Gelet op het tijdstip waarop leerlingen moeten zijn aangemeld en het tijdstip waarop de Cito-
toets wordt afgenomen lijkt de rol van de Cito-toets voor wat betreft het plaatsingsadvies 
vanuit het PO te zijn uitgespeeld. PO en VO zijn in constant contact met elkaar met als doel 
de leerlingen op de juiste plaats binnen het VO te krijgen. Het advies vanuit het PO komt tot 
stand op basis van wat het interne leerlingvolgsysteem over de betreffende leerlingen te 
melden heeft en de waarnemingen van de leraren die de leerlingen in hun klassen hebben 
gehad. Daarnaast is plaatsing soms (bij twijfel) het directe gevolg van intensief contact 
tussen PO en de ontvangende school voor VO. 
 
Voor leerlingen die een ontwikkelingsperspectief hebben en voor (extra) ondersteuning 
binnen het VO in aanmerking komen of moeten worden doorverwezen naar het speciaal 
voortgezet onderwijs geldt dat de commissie 10-14 een belangrijke rol speelt. Deze 
commissie is gestart in 2014 en is nog in ontwikkeling. 
 
Voor wat betreft de interne determinatie (dus binnen de VO-school) is het zo dat, naast 
allerlei vormen van leerlingbespreking en een goed ingericht mentoraat en 
(leerling)zorgsysteem, de resultaten van de af te nemen Cito-volgtoetsen in de eerste drie 
leerjaren (de toetsen 0 t/m 3) van het VO het nodige inzicht verschaffen in de vorderingen 
van de leerling. De resultaten van deze toetsen geven een duidelijke lijn te zien voor wat 
betreft de ontwikkeling van de leerling en vormen een indicatie (de toetsen zijn geen 
determinatie-instrumenten!) voor de determinatie en verwijzing binnen de school.   

2.2 Samenwerkingsverbanden  
 
Het samenwerkingsverband  VO 2302 
In het kader van de ontwikkelingen rondom ‘Passend Onderwijs’ is een nieuw 
samenwerkingsverband VO 2302 opgericht. Deelnemende scholen zijn alle scholen in het 
voortgezet onderwijs in de regio Twente Oost. VO 2302 is verantwoordelijk voor goede 
voorzieningen en verdeling van de gelden voor extra ondersteuning voor de leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven.  
 
Scholingsboulevard 
De Scholingsboulevard Enschede (SBE) is de gezamenlijke vmbo-bovenbouw-locatie van 
Het Stedelijk Lyceum en het Bonhoeffer College. Hier wordt onderwijs verzorgd in de 
leerjaren 3 en 4 van het vmbo; vanaf het schooljaar 2015-2016 geldt dat alleen nog voor 
leerjaar 4 en met ingang van het schooljaar 2016-2017 komt deze samenwerking geheel te 
vervallen. De Scholingsboulevard Enschede is een samenwerking met het Bonhoeffer 
College. 
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Twee Talig Onderwijs Engels (TTO)
Locatie Zuid werkt in het kader van TTO samen met het Europees Platform, de University of 
Cambridge, het Werner von Siemens Gymnasium in Gronau (Dld), het Riesener Gymnasium 
in Gladbeck (Dld) en de Realschule Grunstrasse in Hattingen (Dld). Behalve de examinering 
door het International Baccalaureate (IB), beoogt deze samenwerking internationale 
bewustwording door meer contacten te organiseren met leerlingen in het buitenland. 
 
Topsport Talentschool  
Locatie Zuid heeft een licentie als Topsport Talentschool. In dat kader wordt samengewerkt 
met het NOC*NSF, Olympische netwerk Twente, de gemeente Enschede, voetbalacademie 
FC Twente, Tennis Factory en diverse sportbonden. De licentie en de samenwerking stelt 
Zuid in staat haar topsportleerlingen bepaalde faciliteiten te bieden, zodat de leerlingen de 
mogelijkheid hebben hun schoolopleiding te combineren met hun topsportambitie. 
 
Cultuurprofielschool 
Het Kottenpark is een cultuurprofielschool en werkt in dat kader samen met het 
conservatorium in Enschede en de muziekschool. De samenwerking is bedoeld om te komen 
tot een optimale voorbereiding ten behoeve van de doorstroming naar de hbo-fase van het 
dansvakonderwijs. De leerlingen van de muziekstroom ontvangen extra muzieklessen van 
docenten van de muziekschool en het conservatorium. 
 
Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Artez 
Samenwerking vindt plaats van de UT en de Hogeschool om het wetenschapsprofiel te 
versterken. Bètadocenten nemen deel en dragen bij aan de DocentOntwikkelTeams van 
ELAN voor "wiskunde D", "Scheikunde" en "Bètavakken in samenhang". Leerlingen 
participeren in het project Talentmaximalisatie Twente (project UT, Saxion en Artez) en 
kunnen gebruik maken van faciliteiten, zoals de laboratoria van de UT en Saxion.  
 
Leerlingbegeleiding 
Om tot een goede leerlingbegeleiding te kunnen komen voor leerlingen die extra zorg en 
begeleiding behoeven, wordt samengewerkt met de gemeente Enschede (leerplicht), de 
GGD (schoolarts), de wijkagenten, het speciaal onderwijs (’t Schip), het jongerenwerk, de 
jeugdhulpverlening en schoolmaatschappelijk werk. Zo kunnen snelle en sluitende trajecten 
worden geboden aan leerlingen die dit nodig hebben. 
 
Regionale samenwerkingsverbanden 
In de regio zijn verschillende andere samenwerkingsverbanden met scholen voor primair en 
voortgezet onderwijs, waarin Het Stedelijk Lyceum participeert, en diverse gemeentelijke 
commissies. 
 
Goethe-instituut 
Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark is, samen met het Amsterdamse Montessori 
Lyceum, partnerschool van het Goethe instituut. Behalve het afnemen van de Goethe 
examens verstrekt het Goethe instituut studiebeurzen aan leerlingen van partnerscholen en 
organiseert het congressen voor docenten.  
 
Brede Schoolvereniging West 
Het juniorcollege Zwering en De Wissel zijn lid van de brede schoolvereniging West. Doel 
hiervan is te komen tot versterking van de samenwerking en sociale cohesie in de wijk. 
Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en culturele instellingen in de wijk 
organiseren diverse activiteiten na school, zoals kunst en cultuurprojecten, trainingen in 
sociaal emotionele ontwikkelingen, bewegingsactiviteiten en projecten waarmee leerlingen 
meer bewust worden van de eigen omgeving. 
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3 Personeel
 
Nieuwe CAO 
De vakbonden en werkgevers zijn tot een nieuwe CAO-VO gekomen. Dit heeft onder meer 
geleid tot het entreerecht voor een aantal LD-docenten en de invoering van het basisbudget 
in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid. Alle werknemers konden in mei hun 
keuze voor het basisbudget kenbaar maken. Uitvoering van de CAO kost ons structureel 
ongeveer € 20.000,- per maand extra. 
 
Functiemix  
De ‘functiemix’ is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte’s) over de verschillende 
salarisschalen. Het rijk heeft de afgelopen jaren middelen ter beschikking gesteld om de 
zogenaamde functiemix te verbeteren. Door het relatief oudere personeelsbestand en de 
daarmee samenhangende uitstroom van LC en LD docenten, is het voor Het Stedelijk 
Lyceum moeilijk om aan de norm te voldoen. Dat betekent dat het bestuur conform de 
afspraken tussen de tripartite partners (OC&W, AOb CNVO, FvOv en de VO-raad) met de 
GMR maatwerkafspraken heeft gemaakt.  
 
Aan het begin van het schooljaar 2014-2015 zijn in het kader van het entreerecht zeven 
docenten naar LD bevorderd conform de CAO-bepalingen, omdat zij meer dan 50% van hun 
lessen in de bovenbouw geven. De functiemix van Het Stedelijk ziet er daarmee als volgt uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast is een zevental LC-functies opengesteld, waar docenten in de LB-schaal op 
hebben kunnen solliciteren. Na de opbouw van een portfolio zullen hier omstreeks mei 2015 
benoemingen op volgen. Daarmee geven we invulling aan de functiemix en tevens een 
kwaliteitsimpuls aan het onderwijsproces. 
 
Ontwikkelingen personeel 
In 2014 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de aanpak voor de herverdeling 
van onze personele bezetting in het kader van de heroriëntatie van ons onderwijs. Het doel 
van deze aanpak was om medewerkers -voor zover mogelijk- invloed te geven op de plek 
waar zij gaan werken vanaf het schooljaar 2015-2016. 
 
Bij de herverdeling waren vijf locaties betrokken namelijk, het Kottenpark, het Stedelijk 
Vakcollege, Zuid, Zwering en Innova. De veranderingen betroffen het primaire proces. Onze 
doelgroep was dan ook het onderwijsgevend personeel van de zojuist genoemde vijf 
locaties. Docenten van De Wissel en de ISK die over tenminste een tweedegraads 
bevoegdheid beschikken en een overstap wilden maken, konden dit eveneens kenbaar 
maken. Ons onderwijsondersteunend personeel behoorde niet tot de doelgroep.  
 
Voor de herverdeling is een procedure vastgesteld en een commissie samengesteld om het 
proces in goede banen te leiden. Voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari 2015 is een 
banenmarkt georganiseerd, om  medewerkers een beter beeld te geven van  de 
mogelijkheden op de locaties.  
 
  

 meting 
2008 

meting 
2011 

meting 
2012 

meting 
2013 

meting 
2014 

LB 58,2% 53,2% 55,5% 51,0%  48,9% 
LC 21,8% 22,2% 24,2% 22,0% 21,6% 
LD 20,0% 24,6% 20,4% 26,0% 29,5% 
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Scholing
In 2014 heeft vooral de ontwikkeling van leidinggevende kwaliteiten centraal gestaan tijdens 
de vijf management development dagen die verspreid over het jaar plaatsvonden. Onderwijs, 
leiderschaps- & organisatieontwikkeling zijn thema’s die aan de orde zijn geweest. 
 
Daarnaast is er in 2014 bijna €250.000 geïnvesteerd in externe opleidingen. De beschikbare 
subsidies worden daarnaast volledig ingezet, voor 18 medewerkers werd in 2014 gebruik 
gemaakt van de gelden van de lerarenbeurs. En voor twee medewerkers geldt dat er sprake 
is van een zij-instroomsubsidie.  
 
Ziekteverzuim 
Helaas moeten we constateren dat in 2014 het ziekteverzuim licht gestegen is van 5.44% 
naar 6.09%. In 2014 heeft daarom een analyse plaatsgevonden van het verzuim om actief te 
werken aan verlaging van dit percentage.  
 
Frequent kort verzuim is ook onderwerp van gesprek geweest. Vanuit P&O zijn de 
leidinggevenden actief benaderd om regelmatiger contact te onderhouden met de zieke 
collega.  
 
Overzicht ziekteverzuimpercentage het Stedelijk Lyceum

 
 
Beleid uitkeringen na ontslag 

Het Stedelijk Lyceum handelt bij uitkeringen na ontslag binnen de rechtmatigheidskaders en 
volgt hierbij de algemene uitgangspunten van de CAO. Het Stedelijk Lyceum is als 
onderwijsinstelling eigenrisicodrager voor WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen. Dit 
houdt in dat Het Stedelijk Lyceum zelf risico draagt voor de kosten die gepaard gaan met het 
werkloos worden van haar werknemers. Vanaf 1 januari 2007 kent het voortgezet onderwijs 
een systeem van normatief verevenen, waarbij 75 procent binnen de sector wordt verevend 
en 25 procent op organisatieniveau wordt gefinancierd. 

  

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

20,00

jan feb mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec Gem.

HSL breed 2013

HSL breed 2014



 
10 

4 Huisvesting

4.1  Huisvesting 
 
Meerjareninvesteringsplan huisvesting 
De investeringen in de gebouwen zoals beschreven in het investeringsplan 2014 zijn, met 
uitzondering van de geplande investeringen bij Innova, grotendeels in uitvoering genomen. 

Ook in 2014 is met name geïnvesteerd in de aanpak van een aantal werkzaamheden bij de 
locaties Kottenpark en Zuid. Bij Kottenpark is een begin gemaakt met de vervanging van een 
deel van de (verouderde) vloerafwerking en zijn schilderwerkzaamheden aan binnen- en 
buitenzijde uitgevoerd. Bij Zuid is de laatste hand gelegd aan de sanitairrenovatie. Verder is 
de tweede fase van de vervanging van de verlichting uitgevoerd en is opnieuw een deel van 
de verouderde vloerafwerking vervangen. Alle uitgevoerde werkzaamheden zijn uitgevoerd 
binnen de in het investeringsplan geraamde bedragen. 

De noodzakelijke werkzaamheden bij de locatie Innova zijn opnieuw doorgeschoven in 
afwachting van de verdere ontwikkeling van deze locatie.  

In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de staat van de practicumlokalen bij de locaties 
Kottenpark en Zuid. Op basis van dit onderzoek is een meerjarenplan gemaakt om de 
verouderde lokalen de komende jaren gefaseerd aan te pakken. De uitvoering start in 2015.  

Huisvesting ISK en bestuursbureau 
De gemeente Enschede heeft aangegeven de huur van het pand Buurserstraat 250 te willen 
beëindigen. In 2014 is in samenspraak met de gemeente een programma van ruimten 
opgesteld voor nieuwe huisvesting van de ISK. Er zijn verschillende opties bekeken en de in 
2014 gestarte onderhandelingen over een vervangende locatie voor de ISK zijn inmiddels 
afgerond. De verhuizing staat gepland tegen het einde van 2015. 

Verder zijn verschillende opties voor vervangende huisvesting van  het bestuursbureau 
onderzocht. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat besloten is het bestuursbureau te verhuizen 
naar de locatie Zuid. Deze verhuizing staat gepland rond de zomervakantie 2015. De 
huisvesting van het bestuursbureau wordt hiermee goedkoper. 

Praktijkonderwijs 
In 2014 is veel tijd besteed aan het opstellen van een functioneel programma van eisen voor 
de nieuwe locatie van het praktijkonderwijs ‘De Mast’. De werkzaamheden die uitgevoerd 
werden onder begeleiding van een externe adviseur  zijn in het najaar 2014 afgerond. De 
definitieve besluitvorming over de verdere ontwikkeling van dit pand heeft begin 2015 
plaatsgevonden. Hierbij is duidelijk geworden dat Attendiz geen gebruik meer zal maken van 
het gebouw en dat HSL eigenaar wordt en bouwheer zal zijn bij de verbouwing van het pand. 
De verhuizing zal rond de zomer 2016 plaats vinden. 

Schoonmaak 
In 2014 is een Europese aanbesteding voor een nieuw schoonmaakcontract uitgevoerd. Dit 
heeft ertoe geleid dat voor de gehele school (inclusief SBE) een contract met een nieuwe 
dienstverlener is afgesloten. De vaste kosten voor schoonmaak zijn met dit nieuwe contract 
verlaagd. De ingangsdatum van dit contract is 1 maart 2015.  
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4.2  ICT 
 
Inzet in onderwijs 
In 2014 zijn er geen investeringen gedaan in educatieve werkplekken. De beschikbare 
werkplekken zijn up-to-date en op enkele locaties wordt al gewerkt met devices. De locaties 
Zwering en Innova werken geheel één op één (één apparaat per leerling). Het Zwering 
geheel met iPad’s en bij Innova grotendeels met Chromebooks.  
 
Op de locatie Innova (begane grond) is de verouderde bekabeling met oog op het grote  
aantal storingen vervangen. Centraal in het gebouw is een nieuwe patchkast geplaatst. 
 
De trend waarbij traditionele beamers vervangen worden door grote HD-TV schermen met  
een grote lichtopbrengst is ook in 2014 voortgezet.  
  
Dataverkeer 
In het datacenter is de verouderde firewall vervangen door een nieuwe dubbel uitgevoerde  
firewall. Deze biedt nu voldoende bescherming tegen groeiende bedreigingen  
vanaf internet, zoals virussen en Ddos-aanvallen. Het internetverkeer is in 2014 gestegen 
van 1,0 naar 3,5 TB per maand, de nieuwe firewall is in staat dit snel groeiende dataverkeer 
adequaat af te handelen. Alle locaties zijn voorzien van een volledig dekkend WiFi-netwerk. 
Op Innova is na vernieuwing van de vaste bekabeling en vanwege het toenemend gebruik 
het aantal accespoints uitbreid. 
 
Telefonie 
De vervanging van de verouderde telefooncentrale is uitgesteld tot 2015 om dan een  
Lyceumbrede integrale oplossing te kunnen bieden met het oog op de komst van Het  
Stedelijk Vakcollege. Er is een nieuw mantelcontract afgesloten voor de mobiele telefonie. 
Hierbij is op basis van het belgedrag gekozen voor een gezamenlijke bundel voor geheel 
HSL waaruit gebeld wordt (nationaal). De abonnementen zijn allen uitgerust met een 4G 
databundel, bij overschrijden van deze bundel worden geen extra kosten in rekening 
gebracht maar wordt de bandbreedte (snelheid) beperkt. Bij ongewijzigd belgedrag resulteert 
dit in een besparing van zo’n 12.000 euro op jaarbasis.  
  
Servicedesk 
HSL heeft in 2014 de beschikking gekregen over een ‘selfservice’ deskmodule waarmee 
door medewerkers 24/7 incidenten gemeld kunnen worden. Voor de infokanalen 
(informatieschermen voor de leerlingen) op de locaties is een App ontwikkeld zodat deze met 
mobiele devices (iPhone, Android) te raadplegen zijn.  
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5 Kwaliteitszorg en Governance

5.1  Governance 
 
Het Stedelijk Lyceum hanteert de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad van 26 mei 
2011. De code Goed Onderwijsbestuur laat zien waar de VO-sector voor staat. De code 
geeft aan hoe de sector de kwaliteit van het onderwijs wil waarborgen en daar ook 
verantwoordelijkheid voor neemt.  
De wet geeft zowel de GMR als geheel als de oudergeleding van de GMR apart het recht 
van bindende voordracht bij de benoeming van een van de leden van de Raad van Toezicht. 
De GMR maakt daarom voor de kwaliteitsprofielen ‘Onderwijs en innovatie’ en ‘Human 
Resources/organisatiekundig’ deel uit van de selectiecommissie met recht van bindende 
voordracht.  

Verantwoording 
Het Stedelijk Lyceum verantwoordt zich aan externe en interne toezichthouders door middel 
van het jaarverslag. Dit jaarverslag is een geïntegreerd jaardocument dat bestaat uit het 
bestuursverslag, de jaarrekening en een toelichting op de jaarrekening. Het is een uitgebreid 
verslag dat voldoet aan de wettelijke eisen en een kalenderjaar omvat.  

Daarnaast wordt ook een sociaal jaarverslag gemaakt. Dat is een publieksvriendelijk 
jaarverslag, dat omstreeks oktober verschijnt. Bestuur en locaties blikken hierin terug op het 
vorige schooljaar en kijken vooruit op het lopende schooljaar. Dit verslag is bedoeld voor 
ouders, personeel, basisscholen, samenwerkingspartners en verder een ieder die 
geïnteresseerd is in de school.  

Beide jaarverslagen zijn te vinden op de website van Het Stedelijk Lyceum 
www.hetstedelijk.nl  

Een andere manier van verantwoorden vindt plaats via www.scholenopdekaart.nl. Dit is een 
project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt 
verzameld in één systeem. De informatie is afkomstig van DUO, Onderwijsinspectie en de 
locaties zelf.  

Met ‘scholen op de kaart’ bieden scholen inzicht in hun resultaten, op basis van twintig 
indicatoren. Dit maakt een goede vergelijking met landelijke cijfers en met andere scholen 
mogelijk. De informatie over Het Stedelijk Lyceum is te vinden via de website en op 
www.scholenopdekaart.nl. 

Extern toezicht 
De belangrijkste externe toezichthouder is de Inspectie van het onderwijs.  

Het vmbo-t van de Scholingsboulevard (een samenwerking tussen Het Stedelijk Lyceum en 
het Bonhoeffer College) stond onder verscherpt toezicht, nadat het eerder het oordeel ‘zeer 
zwak’ had gekregen. In maart 2014 heeft de Inspectie een nieuw onderzoek uitgevoerd naar 
de opbrengsten. De Inspectie constateerde dat directie en team de afgelopen jaren hard 
hebben gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De ondersteuning en 
begeleiding en een groot deel van de kwaliteitszorg zijn van voldoende niveau. Dit heeft 
echter niet geleid tot aanpassing van het toezichtsarrangement. 

Verder heeft de Inspectie de locatie Zuid weliswaar een basisarrangement gegeven, maar 
met een attendering voor de havo-afdeling.  

Wat betreft het financiële continuïteitstoezicht heeft de Inspectie het basisarrangement 
toegekend. 



 
13 

Accountant
Na een aanbestedingsprocedure heeft de RvT op voorstel van de auditcommissie in 
december besloten tot aanwijzing van Ernst & Young als nieuwe accountant. Dat betekent 
dat de controle van het boekjaar 2014 door Ernst & Young wordt uitgevoerd.  

Als leidraad voor de controle dient het controleprotocol OCW/EL&I. Het controleprotocol is 
de schakel tussen wet- en regelgeving en de werkzaamheden van de accountant. Als 
onderdeel van de jaarrekening controle wordt een interimcontrole uitgevoerd. Deze 
interimcontrole wordt primair gericht op de opzet, het bestaan en de werking van 
maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing, voor zover van belang 
voor de controle van de betrouwbaarheid van de in de jaarrekening opgenomen gegevens.  

Intern toezicht 
De belangrijkste interne toezichthouders zijn de Raad van Toezicht en de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. 
Een verslag van de Raad van Toezicht is te vinden na het bestuursverslag (hoofdstuk 8 van 
het jaarverslag). 

 
5.2 Opbrengsten onderwijs 
 
Opbrengsten onderwijs 
In de opbrengsten van het onderwijs wordt gekeken naar ontwikkelingen in leerlingaantallen, 
resultaten uit het examenjaar en de beoordeling van de inspectie van het onderwijs. 
De opbrengsten van het onderwijs zijn voortdurend onder onze aandacht. We brengen het 
leerproces op verschillende manieren in beeld en bespreken in de managementteams de 
resultaten. Locaties maken hierop een jaarplan om tot gerichte acties te komen.  

Leerlingaantallen Het Stedelijk Datum Aantal Percentage t.o.v. 
vorig jaar 

 2008 3904 +1,0% 
2009 3814 -2,3% 
2010 3770 -1,2% 
2011 3569 -5,3% 
2012 3557 -0,3% 
2013 3443 -3,2% 

 2014 3292 -4,4% 
 

Aanmeldingen Het Stedelijk Datum Aantal* 
  2010 728 

2011 632 
2012 692 
2013 629 

 2014 609 
*Excl. ISK en IST 

Lwoo leerlingen Het Stedelijk Datum Aantal 
 2010 529 

2011 460 
2012 424 
2013 421 

 2014 438 
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Vavo leerlingen Het Stedelijk Datum Aantal 
  2010 59 

2011 16 
2012 7 
2013 11  

 2014 6 
 

Leerlingen-
aantal per 
locatie per  
1 okt 2014 

Kottenpark Zuid+IST SBE Zwering De Wissel  
Schakel-
klassen 

Innova ISK 

Leerjaar 1 226 211  
incl 5 IST 

 113 30 34 26 

Leerjaar 2 261 228  
incl 6 IST 

 109 31 44 45 

Leerjaar 3 162 137  
incl 19 IST 

360 16 24  28 

Leerjaar 4 
 

174 145 389  28   

Leerjaar 5 
 

169 140   38   

Leerjaar 6 
 

77 47      

Totaal 
 

1069 908 749 238 151 78 99 

 

Vmbo 
 Slaag% 2010 Slaag%  

2011 
Slaag%  

2012 
Slaag%  

2013 
Slaag% 

2014 
SBE 
Vmbo-b 

91% (96%)* 92% (95%) 90% (96%) 90% (97%) 93% (97%) 

SBE 
Vmbo-k 

92% (94%) 88% (94%) 88% (93%) 81% (93%) 86% (95%) 

SBE 
Vmbo-gt 

79% (94%) 75% (93%) 80% (90%) 85% (91%) 84% (94%) 

* tussen haakje het landelijk gemiddelde 

Havo 
 Slaag%  

2010 
Slaag%  

2011 
Slaag%  

2012 
Slaag%  

2013 
Slaag% 

2014 
Kottenpark 90% (86%) 87% (86%) 82% (87%) 81% (88%) 85% (88%) 
Zuid 84% (86%) 83% (86%) 79% (87%) 77% (88%) 80% (88%) 
 

Vwo 
 Slaag%  

2010 
Slaag%  

2011 
Slaag%  

2012 
Slaag%  

2013 
Slaag% 

2014 
Kottenpark 79% (89%) 84% (89%) 84% (87%) 83% (92%) 95% (90%) 
Zuid 87% (89%) 93% (89%) 74% (87%) 89% (92%) 88% (90%) 
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5.3 Tevredenheidsonderzoeken 
 
Elk jaar vinden op de locaties van Het Stedelijk tevredenheidsonderzoeken plaats onder 
derdejaarsleerlingen en hun ouders. In mentorlessen vullen de leerlingen een enquête in, 
ouders hebben de mogelijkheid op een ouderavond aan de enquête deel te nemen. Omdat 
deze onderzoeken nu sinds een aantal jaren plaatsvinden is een goede vergelijking te 
maken met eerdere jaren.  

De resultaten van de onderzoeken in 2014 zijn voldoende. De scores liggen rond het 
landelijk gemiddelde. Leerlingen zijn vooral tevreden over hun mentor en de sfeer in de 
school. Leerlingen willen onderwijs op maat, een docent die goed uitlegt en afwisselende 
lessen geeft. Teamleiders bezoeken lessen van docenten en in de teams worden 
de uitkomsten van deze bezoeken besproken om met elkaar te leren wat beter kan. De 
resultaten zijn terug te lezen op www.scholenopdekaart.nl. 
 
5.4 Klachtenregeling 
 
In augustus 2012 is de nieuwe  Klachtenregeling van Het Stedelijk Lyceum in werking 
getreden. In juni 2014 is de Klachtenregeling op enkele punten gewijzigd en verduidelijkt. In 
deze Klachtenregeling wordt ervan uitgegaan dat klachten in principe worden opgelost op de 
plaats waar ze ontstaan. Daar zijn klachten immers gemakkelijker op te lossen. Als een 
klacht zover escaleert dat het bestuur een besluit moet nemen (na eventueel een advies te 
hebben ontvangen van de Landelijke Klachtencommissie), dan zal dit voor alle partijen 
minder bevredigend zijn.  

Het bestuur heeft de heer R. van Asselt als ombudsman benoemd. De ombudsman zal een 
klacht pas in behandeling nemen, als eerst de mogelijkheden om zelf (op locatieniveau) een 
oplossing te vinden benut zijn. Indien dit niet lukt, zal de ombudsman  de klacht in 
behandeling nemen. Uitgangspunt blijft daarbij dat gezocht wordt naar een oplossing. Indien 
niet lukt, geeft de ombudsman na onderzoek een advies aan het bestuur. In principe wordt 
dit advies opgevolgd.  

In de periode tot eind 2014 heeft de ombudsman drie klachten ontvangen. In het najaar van 
2014 heeft de ombudsman een jaarverslag opgesteld, waarin hij geanonimiseerd verslag 
doet van zaken van het schooljaar 2013-2014. De klachten die de ombudsman heeft 
ontvangen, hebben in het algemeen betrekking op (de tijdigheid van) de communicatie. Het 
rapport van de ombudsman is te lezen op de website van Het Stedelijk. Bij zijn verslag heeft 
de ombudsman ook enkele aanbevelingen gegeven, die de bestuurder ter invulling heeft 
neergelegd in de organisatie.  

Voor sommige klachten is het niet zo eenvoudig om in alle openheid de klachtenprocedure te 
volgen, bijvoorbeeld bij klachten over ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of 
pesten. Daarom zijn op elke locatie contactpersonen aangesteld die de taak hebben om 
leerlingen te verwijzen naar een externe vertrouwenspersoon. Het bestuur heeft mevrouw 
Schrier benoemd als extern vertrouwenspersoon. Zij geeft de betrokkene advies over het al 
dan niet indienen van een klacht bij de directie, de Landelijke Klachtencommissie of de 
politie.   

5.5 Procedures 
 
In maart 2015 is het ontslagbesluit van een docent uit 2011 in hoger beroep door de Centrale 
Raad van Beroep vernietigd, omdat niet voldoende aangetoond was dat er geen verband is 
tussen zijn gedragingen en zijn lidmaatschap van de GMR. Dit betekent dat hij alsnog salaris 
uitgekeerd moet krijgen over de afgelopen jaren. Hiervoor is een voorziening getroffen in de 
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jaarrekening. Een tweede hoger beroep van dezelfde docent over niet uitgekeerd spaarverlof 
is echter ongegrond verklaard.  

Daarnaast zijn er vijf klachten behandeld: in drie gevallen is dat (deels) via de ombudsman 
verlopen, in de beide overige zaken heeft het bestuur de klachten rechtstreeks zelf 
behandeld. Ook heeft het bestuur een verzoek om heroverweging behandeld naar aanleiding 
van een besluit tot doubleren. 

5.6 Medezeggenschap 
 
Alle locaties hebben een deelraad waarin personeel, ouders en leerlingen zetels hebben. 
Alle deelraden gezamenlijk vormen twee medezeggenschapsraden, één voor Het Stedelijk 
Lyceum en één voor praktijkschool De Wissel. De leden van de twee 
medezeggenschapsraden hebben in juni  2012 de GMR-leden voor de personeelsgeleding 
gekozen en in december 2012 de GMR-leden van de ouder- en leerlinggeleding.  

De GMR heeft zich in 2014 onder meer beziggehouden met zaken als de herstructurering 
van het vmbo-onderwijs en het heroriëntatieproces, de procedure voor de herverdeling 
personeel, Passend Onderwijs, digitaal communiceren, wijziging van de klachtenregeling, de 
gevolgen van de nieuwe CAO, de functiemix, de vakantieregeling, de IST, de (aanvullende) 
begroting en het examenreglement. 

In november is er een studiedag geweest voor de leden van de GMR en de deelraden, 
waarin zij geïnformeerd zijn over stand van zaken in de werkgroepen en het 
herverdelingsproces is besproken. In juni heeft de GMR het jaarlijkse informele gesprek met 
de Raad van Toezicht gevoerd. 
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6 PR & Communicatie
 
Positionering 
In 2014 hebben we Het Stedelijk Lyceum op een nieuwe, onderscheidende manier 
gepositioneerd. Met de belofte ‘Later begint vandaag… Denk Stedelijk’ willen we het 
Stedelijk Lyceum in de markt zetten als een school met een onderwijsaanbod dat past bij de 
leerling, de maatschappij en economie van morgen. Focus op het rendement van de 
opleidingen en het nut wat je daar later van hebt.  Met ‘Denk Stedelijk’ bedoelen we enerzijds 
dat we aansluiten bij de mogelijkheden die de stad Enschede en de regio bieden en 
anderzijds dat we stedelijk breed (locatie-overstijgend) denken en handelen. In het 
schooljaar 2014-2015 begon fase twee van deze campagne. De locaties werden, onder 
begeleiding van een extern bureau, uitgenodigd om ‘te bewijzen’ aan onze doelgroepen hoe 
zij de gekozen positionering vorm en inhoud geven op hun locatie. Dit gebeurde bijvoorbeeld 
in de vorm van bedrijfsbezoeken, het uitnodigen van bedrijven voor de open dagen en door 
de inhoud van de website en wervingskrant “Later” aan te passen door ook interviews met 
mensen uit het bedrijfsleven toe te voegen. 
 
PR lab 
In 2014 hebben we het PR Lab geprofessionaliseerd. Iedere locatie is vertegenwoordigd in 
een pool van voorlichters die de voorlichting op basisscholen verzorgt. Ten opzichte van het 
jaar ervoor hebben er enkele wisselingen plaatsgevonden, waar het nog niet de gewenste 
stabiliteit en continuïteit heeft opgeleverd. Voor 2015 zal het streven zijn die wel te 
realiseren. In het PR Lab zijn de informatiebijeenkomsten en open dagen voorbereid, waarbij 
het aangepaste onderwijsaanbod en de positionering (en hoe we dat vertalen in de werving) 
onze aandacht kregen. 
 
Voorlichting en versterking relatie met basisonderwijs 
Om onze relatie met het basisonderwijs waar mogelijk te verbeteren, bezoeken we ieder jaar 
na afloop van de plaatsing van groep 8 leerlingen de basisscholen voor een evaluatie. Het 
nakomen van afspraken, het goed voorbereiden van de warme overdracht en het opbouwen 
van een goede samenwerkingsrelatie blijft een speerpunt. In 2014 is een nieuw plan 
opgesteld dat voorziet in het werken met vaste contactpersonen per school. In november 
vond de jaarlijkse POVO-bijeenkomst plaats, waarbij de locaties hun veranderde 
onderwijsaanbod presenteerden. Via de digitale nieuwsbrief die enkele malen per jaar 
verschijnt, brengen we basisscholen ook tussentijds op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen. Voor 2015 zullen we het tijdstip en de opzet van de POVO-bijeenkomst 
aanpassen, zodat we beter aansluiten bij de behoeften en wensen van het primair onderwijs. 
 
Het is van belang dat de basisscholen altijd met vragen en opmerkingen bij het Stedelijk 
Lyceum terecht kunnen. Op het bestuursbureau van Het Stedelijk Lyceum zit een 
functionaris met “contacten basisscholen” in zijn takenpakket. Nu de school geen POVO-
functionaris meer heeft zal hij het eerste aanspreekpunt zijn voor de basisscholen. Hij zal 
vragen beantwoorden en luisteren naar opmerkingen. Daar waar nodig en/of wenselijk zal hij 
de basisschool in contact brengen met de contactpersoon voor die betreffende basisschool. 
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7 Financiën

7.1  Ontwikkelingen 2014 
 
In 2014 is de heroriëntatie van het onderwijs in Enschede in een stroomversnelling gekomen. 
Om het onderwijs op de locaties van Het Stedelijk Lyceum zo optimaal mogelijk voor te 
bereiden op de toekomst zijn in 2014 diverse werkgroepen opgericht. Dat betekent dat Het 
Stedelijk Lyceum ruim € 240.000 heeft geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs. De 
hiermee gepaard gaande investeringen zijn niet geactiveerd, maar zijn als exploitatielast 
verantwoord.  

Als gevolg van de heroriëntatie is in 2014 een begrotingswijziging doorgevoerd. Het begrote 
resultaat is met bovengenoemde investering naar beneden bijgesteld. 

In 2014 is een vervolg gegeven aan het scherpe budget- en informatiemanagement. Het 
resultaat van Het Stedelijk Lyceum is daarmee op begroot niveau uitgekomen. Een 
arbeidsrechtelijke ontwikkeling in 2015 heeft er echter toe geleid dat aanvullend een 
voorziening personeel in 2014 is gevormd.  

De investeringen in het onderwijs en de vorming van de voorziening personeel hebben ertoe 
geleid dat het resultaat over 2014 negatief is geworden. Het resultaat over 2014 bedraagt  
€ 364.000 negatief. Conform het zgn ‘herfstakkoord’ is in 2014 geïnvesteerd in onderwijs met 
gelden die al in 2013 zijn uitgekeerd. 

Met het resultaat van 2014 is de vermogenspositie van Het Stedelijk Lyceum licht 
afgenomen. De ontwikkeling van het eigen vermogen is hieronder weergegeven. De 
bedragen zijn in duizendtallen vermeld. 

 

 

7.2  Analyse van de financiële kengetallen 
 

Het Stedelijk Lyceum monitort haar financiële positie en performance aan de hand van 
verschillende kengetallen. Het toepassen en monitoren van financiële kengetallen en 
signaleringsgrenzen leidt tot een evenwichtig en transparant financieel beleid dat uiteindelijk 
het onderwijs ten goede komt. Met het toepassen van financiële kengetallen geeft Het 
Stedelijk Lyceum tevens gehoor aan het advies van commissie Don.  
 
In de volgende alinea’s worden de belangrijkste financiële kengetallen ultimo 2014 
gepresenteerd. 
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Liquiditeit 
De liquiditeit geeft inzicht in de mate waarin Het Stedelijk Lyceum aan haar lopende 
betaalverplichtingen kan voldoen. Bewaking van de liquiditeit is voor Het Stedelijk Lyceum 
essentieel. Dit kengetal wordt gedefinieerd als ´totaal vlottende activa gedeeld door totaal 
kortlopende schulden´. De signaleringswaarde voor een instelling met de grootte van Het 
Stedelijk Lyceum bedraagt 50% volgens de commissie Don. Desalniettemin is de 
signaleringswaarde voor de sector door de Inspectie van het Onderwijs in 2014 verhoogd 
van 50% naar 75%. De liquiditeit van Het Stedelijk Lyceum is de laatste jaren fors gestegen 
naar een prima niveau. De liquiditeit bedraagt ultimo 2014 111% en voldoet daarmee ruim 
aan de gestelde signaleringsgrens.  
In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de liquiditeit over de afgelopen vijf jaren in 
beeld gebracht: 
 

 
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin Het Stedelijk Lyceum op lange termijn in staat 
is om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kengetal wordt gedefinieerd als 
`totaal eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totaal passiva´. De solvabiliteit 
van Het Stedelijk Lyceum is de laatste jaren sterk verbeterd, namelijk van minus 24% (2010) 
naar positief 12% (2014). De signaleringswaarde voor een instelling met de grootte van Het 
Stedelijk Lyceum bedraagt 30%. De signaleringswaarde voor de sector is overigens door de 
Inspectie van het Onderwijs in 2014 verhoogd van 20% naar 30%. De solvabiliteit voldoet 
ultimo 2014 nog niet geheel aan de signaleringswaarde. De komende jaren zal daarom 
gewerkt worden aan een verdere verbetering van de solvabiliteit. In onderstaand overzicht is 
de ontwikkeling van de solvabiliteit over de afgelopen vijf jaren in beeld gebracht: 
 

 
 
Rentabiliteit 
Het kengetal rentabiliteit heeft in de context van een onderwijsinstelling een andere 
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connotatie dan in het bedrijfsleven. Met de rentabiliteit wordt derhalve niet de 
winstgevendheid bedoeld (Het Stedelijk Lyceum heeft geen winstoogmerk). De rentabiliteit 
wordt uitgedrukt om het resultaat van het budgetbeheer uit te drukken. De commissie Don 
adviseert voor het budgetbeheer een structureel evenwicht waardoor de rentabiliteit 
structureel dichtbij nul moet uitkomen.  

De Inspectie van het Onderwijs verlangt voor een instelling met de grootte van Het Stedelijk 
Lyceum een signaleringswaarde die over de laatste drie jaren niet negatief is.  

Om de solvabiliteitspositie van Het Stedelijk Lyceum verder te verbeteren wordt op een 
positieve rentabiliteit gekoerst. De rentabiliteit over de laatste drie jaar is structureel positief 
geweest en is met een gemiddelde van ruim 4% per jaar zonder meer goed te noemen. In 
onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de rentabiliteit van de afgelopen vijf jaren in 
beeld gebracht: 

 

 
Kapitalisatiefactor 
Sinds enkele jaren wordt de kapitalisatiefactor als kengetal in de onderwijssector gebruikt.  
De kapitalisatiefactor is bedoeld om een indicatie te geven van middelen die binnen een 
schoolbestuur nog niet zijn ingezet in het onderwijsproces. Deze factor wordt gedefinieerd 
als ‘totaal balanstotaal minus boekwaarde ‘gebouwen’ gedeeld door de totale baten’. Voor 
een onderwijsinstelling met de omvang van Het Stedelijk Lyceum adviseert commissie Don 
een signaleringsgrens van 35% (bovengrens). De kapitalisatiefactor van Het Stedelijk 
Lyceum bedraagt ultimo 2014 21% en blijft hiermee ruim onder de gestelde bovengrens van 
35%. In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de kapitalisatiefactor over de afgelopen 
vijf jaren in beeld gebracht: 
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7.3 Financiële situatie per 31 december 2014 
 

7.3.1. Analyse balans 2014 

De balans van Het Stedelijk Lyceum kan als volgt worden samengevat: 

 
balansvergelijking                      
(in duizendtallen) 2014 2013 verschil in € verschil in % 

Vaste activa 10.113 10.662 -549 -5% 
Vlottende activa 3.604 3.645 -41 -1% 
Totaal activa 13.717 14.307 -590 -4% 
          
Eigen vermogen 835 1.199 -364 -30% 
Voorzieningen 751 346 405 117% 
Langlopende schulden 8.875 9.389 -515 -5% 
Kortlopende schulden 3.255 3.371 -116 -3% 
Totaal passiva 13.717 14.307 -590 -4% 
          

De vaste activa is ten opzichte van 2013 afgenomen. De afname heeft betrekking op de 
materiële vaste activa. De afschrijvingen op de elementen gebouwen en terreinen, inventaris 
en apparatuur en boeken overstijgen de investeringen op deze elementen. 

De vlottende activa verhoudt zich op het niveau van 2013. Binnen deze post heeft echter een 
belangrijke wijziging plaatsgevonden. Door de ontvangst van een vordering van 800 zijn de 
vorderingen ten opzichte van 2013 gedaald. Dit ten gunste van de liquide middelen. De 
liquide middelen zijn hierdoor fors gestegen naar een niveau van ruim 3.000 ultimo 2014. 
Voor nadere details ten aanzien van de kasstromen wordt verwezen naar het 
kasstroomoverzicht (onderdeel B4). 

Het eigen vermogen is in 2014 afgenomen. De daling heeft enerzijds te maken met het 
lagere resultaat als gevolg van de plaatsgevonden investering in het onderwijs. Anderzijds 
komt de daling tot stand door de toename van voorzieningen. De procentuele mutatie 
behoeft overigens een nadere nuance. De daling is in absolute zin (3%) én in relatie met de 
totale baten en lasten (1%) gering te noemen. 

De voorzieningen zijn in 2014 gestegen. In 2014 zijn nieuwe voorzieningen getroffen voor de 
uitkeringslasten sector VO en verplichtingen als gevolg van de nieuwe cao. Daarnaast is een 
incidentele voorziening getroffen als gevolg van een arbeidsrechtelijke ontwikkeling in 2015. 
De procentuele mutatie behoeft overigens een nadere nuance. De stijging is in absolute zin 
(3%) én in relatie met de totale baten en lasten (1%) gering te noemen. 

De langlopende schulden zijn in 2014 verder afgenomen. De afname is gerealiseerd door de 
regulier plaatsgevonden aflossingen. In 2014 is geen externe financiering aangetrokken. 

De kortlopende schulden verhouden zich op het niveau van 2013. Er is geen sprake van 
bijzondere wijzigingen. 
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7.3.2. Analyse exploitatie 2014 
 
Hieronder volgt een analyse van het resultaat in hoofdlijnen. Voor een verklaring van het 
jaarresultaat is een vergelijking gemaakt tussen de realisatie 2013, de begroting 2014 en de 
realisatie 2014. Tevens zijn in het onderstaand overzicht de verschillen tussen de begroting 
2014 en de realisatie 2014 in beeld gebracht (in € 1.000). 

 

  Realisatie 2013 
(A) 

Begroting 2014 
(B) 

Realisatie 2014 
(C) 

Verschil 
 B en C 

Rijksbijdrage OC&W 29.271 27.562 27.704 142 
Overige Baten 2.638 1.319 2.009 690 
Totaal baten 31.909 28.881 29.713 832 
  
Personele lasten 24.215 22.997 24.050 -1.053 
Afschrijvingen 1.653 1.555 1.470 85 
Huisvesting 1.890 1.887 1.775 112 
Overige materiële lasten 2.464 2.280 2.391 -111 
Financiële lasten 721 388 392 -4 
Totaal lasten 30.943 29.107 30.078 -971 
          
Exploitatieresultaat 966 -226 -365 -139 
 
Het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde baten (€ 0,8 mln) wordt grotendeels 
veroorzaakt door niet begrote bijdragen van het samenwerkingsverband VO 2302 (0,4 mln) 
en de positieve effecten van de afrekening van de rechtsvoorgangers van VO 2302 (0,2 
mln).  
  
Het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde lasten bedraagt € 1,0 mln en is 
voornamelijk toe te schrijven aan de overschrijding personele lasten. De overschrijding kan 
onderverdeeld worden naar investering heroriëntatie onderwijs (0,2 mln), de voorziening 
personeel (0,3 mln), de voorziening als gevolg van de nieuwe cao (0,1 mln), de voorziening 
uitkeringslasten ERD (0,1 mln). Het overig deel (0,3 mln) wordt veroorzaakt door o.a. de 
investering in jonge leraren en inhuur extern personeel. 
 
Voor een uitgebreide toelichting op de baten en lasten van verslaggevingsjaar 2014 wordt 
verwezen naar onderdeel B8 van de jaarrekening. 
 
7.3.3. Financieringsstructuur 
 
Het eigen vermogen van Het Stedelijk Lyceum bestaat uit een algemene reserve. Het 
Stedelijk Lyceum kent geen privaat vermogen of private c.q. publieke bestemmingsreserves. 
 
Ten aanzien van externe financieringen heeft Het Stedelijk Lyceum een treasurystatuut 
opgesteld. In dit statuut zijn de treasurytaken en -verantwoordelijkheden beschreven. Dit 
statuut is getoetst door de accountant en voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 
Het Stedelijk Lyceum maakt gebruik van schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën.  
Er wordt onder andere gebruikgemaakt van de leenfaciliteit inzake schatkistbankieren. Het 
Stedelijk Lyceum heeft op dit moment drie langlopende leningen. Het saldo hiervan luidt 
ultimo 2014 € 8,9 miljoen (waarvan 0,4 mln kortlopend). De rentevoet van deze leningen 
staan vast. Het Stedelijk Lyceum loopt derhalve geen renterisico over deze leningen. 
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Naast deze faciliteiten heeft Het Stedelijk de beschikking over een rekeningcourant via het 
schatkistbankieren. Het saldo van deze rekeningcourant bedroeg ultimo 2014 € 3,0 miljoen. 
Het maximaal toelaatbare krediet bij deze rekening courant bedraagt € 2,8 miljoen. De 
kredietruimte ultimo 2014 bedraagt derhalve ruim € 5 miljoen. De liquide middelen staan ter 
vrije beschikking aan Het Stedelijk Lyceum en zijn direct opeisbaar. 

Voor een nadere toelichting omtrent de liquiditeit en de langdurige leningen wordt verwezen 
naar staat B5 van de jaarrekening. 

7.4 Continuïteitsparagraaf 
 
Vanaf verslagjaar 2013 maakt de continuïteitsparagraaf (ook wel toekomstparagraaf 
genoemd) onderdeel uit van het jaarverslag van Het Stedelijk Lyceum. Het doel van de 
toekomstparagraaf is tweeledig. Allereerst wordt met deze paragraaf verantwoording 
afgelegd over de financiële gevolgen van het gevoerde beleid van het afgelopen verslagjaar. 
Met het tweede en belangrijkste deel geeft Het Stedelijk Lyceum zicht op het voorgenomen 
beleid voor de komende jaren en de verwachte gevolgen daarvan voor de financiële positie. 
De financiële bedragen in deze paragraaf zijn in duizendtallen weergegeven. 
 
Kengetallen 

Kengetallen 2014 gem. 2015 gem. 2016 gem. 2017 gem. 

Personele bezetting in FTE         

management / directie 7 7 7 7 
onderwijzend personeel 261 260 254 254 
overige medewerkers 52 49 46 46 
totaal 325 316 307 307 
  
Leerlingaantallen 3.296 3.250 3.275 3.300 
          
 
Begroting 2015 
Allereerst wordt ingegaan op de vastgestelde begroting 2015. In 2015 is sprake van een 
beleidsrijke begroting. De begroting is in hoofdlijnen opgenomen in hierna volgend tabel.  
Tevens zijn in dit overzicht de verschillen tussen de begroting 2014 en de realisatie 2014 in 
beeld gebracht. 

  Begroting 2015 
(A) 

Begroting 2014 
(B) 

Realisatie 2014 
(C) 

Verschil  
 B en C 

Rijksbijdrage OC&W 27.112 27.562 27.704 -142 
Overige Baten 1.669 1.319 2.009 -690 
Totaal baten 28.781 28.881 29.713 -832 
  
Personele lasten 23.026 22.997 24.050 -1.053 
Afschrijvingen 1.460 1.555 1.470 85 
Huisvesting 1.897 1.887 1.775 112 
Overige materiële lasten 2.142 2.280 2.391 -111 
Financiële lasten 385 388 392 -4 
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Totaal lasten 28.910 29.107 30.078 -971 
          
Exploitatieresultaat -129 -226 -365 139 
 

  
De begroting voor 2015 gaat uit van een krimp van het aantal leerlingen. Door de 
leerlingdaling nemen de rijksbijdragen en de personeelslasten verder af. Als gevolg van de 
bekostiging vanuit het samenwerkingsverband voor passend onderwijs nemen de overige 
baten toe. Het begroot exploitatieresultaat over 2015 is overigens negatief. Het negatief 
exploitatieresultaat is een gevolg van de geplande investeringen heroriëntatie onderwijs 
Enschede. Deze investeringen worden als lasten in de exploitatie verantwoord. 

Voor nadere details kunnen belanghebbenden een exemplaar van de begroting toegestuurd 
krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Het Stedelijk Lyceum. 
 
Meerjarenbegroting 
Voor de nabije drie kalenderjaren wordt uitgegaan van de detailprognose voor komend 
schooljaar 2015/2016 op basis van de huidige informatie (april 2015) en vervolgens een 
stabilisatie van het aantal leerlingen voor de 2 schooljaren er na. Op basis van het uitgezette 
beleid wordt koers gezet op de volgende exploitaties.  

Het Stedelijk Lyceum heeft geen directe invloed op de aanmelding van nieuwe leerlingen.  
De leerlingontwikkelingen kunnen derhalve in positieve en negatieve zin afwijken. In de 
meerjarenbegroting zal dit vooral tot uitdrukking komen in de rijksbijdragen OC&W en de 
personele lasten. Deze inkomsten en uitgaven zijn aan elkaar gekoppeld. Door deze 
koppeling zal de ingezette weg, de versterking van de solvabiliteit, worden voortgezet. 
 

Meerjarenbegroting realisatie 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 

Rijksbijdrage OC&W 27.704 27.112 26.261 26.189 
Overige Baten 2.009 1.669 1.617 1.612 
Totaal baten 29.713 28.781 27.878 27.801 
  
Personele lasten 24.050 23.026 22.047 22.056 
Afschrijvingen 1.470 1.460 1.446 1.362 
Huisvesting 1.775 1.897 1.736 1.733 
Overige materiële lasten 2.391 2.142 1.966 1.962 
Financiële lasten 392 385 385 385 
Totaal lasten 30.078 28.910 27.580 27.498 
          
Exploitatieresultaat -365 -129 298 303 
 
De komende jaren is een daling van de personeelskosten begroot. De daling wordt 
gerealiseerd door een lichte afname van de formatie door natuurlijk verloop. Met het (verder) 
op peil brengen van het personeelsbestand in relatie tot het aantal leerlingen, wordt vanaf 
2016 de solvabiliteit jaarlijks verder verstrekt. Uitgangspunt is een jaarlijkse rentabiliteit van 
+/- 1%. 
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Meerjarenbalans
Het voortzetten van het huidige beleid, met daarbij de realisatie van de meerjarenbegroting 
leidt tot de volgende balansposities voor de komende drie jaren.  

Meerjarenbalans heden 2014 boekjaar 2015 boekjaar 2016 boekjaar 2017 

Vaste activa 10.113 10.335 10.411 10.647 
Vlottende activa 3.604 2.341 2.065 1.629 
Totaal activa 13.717 12.676 12.476 12.276 
          
Eigen vermogen 835 706 1.004 1.307 
Voorzieningen 751 750 750 750 
Langlopende schulden 8.875 8.389 7.889 7.389 
Kortlopende schulden 3.255 2.831 2.833 2.830 
Totaal passiva 13.717 12.676 12.476 12.276 
          
 

Financieringsstructuur / ontwikkeling vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve. Het Stedelijk Lyceum kent geen 
privaat vermogen of private c.q. publieke bestemmingsreserves. De effecten van het beleid 
van de komende jaren komt vooral tot uitdrukking in de passiva, verhouding eigen- en 
vreemd vermogen. De omvang van de langlopende schulden nemen jaarlijks af. Hierdoor 
daalt het vreemd vermogen jaarlijks met 500. Het eigen vermogen groeit daarentegen. Dit 
tezamen resulteert in een gecontroleerde versterking van de solvabiliteit. 
 
Huisvestingsbeleid 
Het Stedelijk Lyceum is verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van haar 
gebouwen en terreinen. Het Stedelijk Lyceum beschikt over een Integraal Huisvestingsplan 
en een meerjaren onderhouds- en investeringsplan.  
 
Ontwikkelingen huisvesting 
In 2015 zal locatie Buurserstraat 250 worden verlaten. Het Bestuursbureau zal vanaf 
augustus op locatie Zuid worden gevestigd. Hiertoe vindt in de eerste helft van 2015 een 
interne verbouwing plaats. De interne verbouwing wordt gefinancierd door Het Stedelijk 
Lyceum.  De verbouwing zal worden geactiveerd en jaarlijks worden afgeschreven. De 
jaarlijkse afschrijvingskosten zijn aanzienlijk lager dan de jaarlijkse huurkosten van de 
huidige locatie van het Bestuursbureau. 
De Internationale Schakelklassen krijgen vanaf januari 2016 een eigen en nieuwe locatie aan 
de Dotterbloemstraat 75. Om de nieuwe locatie geschikt te maken voor het ISK-onderwijs 
vindt in 2015 een omvangrijke renovatie van het pand plaats. Voor de renovatie is door 
gemeente Enschede een budget van € 708 toegekend. Het Stedelijk Lyceum verwacht dit 
project binnen budget uit te voeren. 
 
In 2015 zal tevens de verhuizing van Praktijkschool De Wissel worden voorbereid. De Wissel 
zal naar verwachting per 1 augustus 2016 verhuizen naar de J.J. van Deinselaan 32. Vanaf 
die locatie gaat Praktijkschool De Wissel verder onder de naam Vakschool Het Diekman. 
Voordat de verhuizing kan plaatsvinden moet een omvangrijke  interne verbouwing 
plaatsvinden. Voor de interne verbouwing is door gemeente Enschede een budget van         
€ 1.560 toegekend. Het Stedelijk Lyceum verwacht dit project binnen budget uit te voeren. 
De verbouwing vindt gedurende seizoen 2015/2016 plaats. 
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Meerjarenratio’s
De hierboven weergegeven meerjarenexploitaties en balansposities leiden tot de volgende 
financiële ratio’s: 

Financiële ratio's 
heden 2014 boekjaar 2015 boekjaar 2016 boekjaar 2017 

  
solvabiliteit 12% 11% 14% 17% 
liquiditeit 111% 83% 73% 58% 
rentabiliteit -1,2% -0,4% 1,1% 1,1% 
 
Het beleid voor de komende jaren is gericht op een versterking van de solvabiliteit. De 
versterking van de solvabiliteit zal gecontroleerd moeten plaatsvinden. Het Stedelijk Lyceum 
zal hiertoe gecontroleerde passen zetten. Het nastreven van een te hoge ambitie (bv 
rentabiliteit) kan de kwaliteit van het onderwijs onder druk zetten en daarmee de toekomstige 
prestaties van de school in zijn geheel. 

Risicomanagement 
De in dit jaarverslag genoemde ontwikkelingen hebben impact op de liquiditeit. De liquiditeit 
wordt structureel kritisch geprognosticeerd en gevolgd, waarbij afwijkingen ten opzichte van 
de prognose worden geanalyseerd en verklaard. Het is immers van het grootste belang dat 
ten alle tijden aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan.   

Het Stedelijk Lyceum heeft gekozen voor een decentraal sturingsmodel met centrale kaders. 
De organisatie sluit daarmee aan op de keuze voor onderwijskundige profilering per locatie. 
De locaties werken met een budget, dat taakstellend is voor management en uitvoering. Dat 
geeft ook beleidsruimte binnen de randvoorwaarden.  

Het Stedelijk Lyceum zorgt voor transparante financiële informatie op alle niveaus. In dat 
kader wordt door het bestuursbureau voor medezeggenschapsorganen en locaties 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Om de solvabiliteit te versterken kent Het Stedelijk Lyceum een uitgebreid planning- en 
controlinstrumentarium. Risicomanagement is hiervan een belangrijk onderdeel. Interne- en 
externe risico’s ten aanzien van de lopende operaties en investeringen voor de toekomstige 
operaties worden uitgebreid besproken. Hierbij beperkt de organisatie zich niet tot enkel 
financiële risico’s. 

Exogene risico’s 

Aanmelding leerlingen 

Het Stedelijk Lyceum heeft geen directe invloed op de omvang van de jaarlijkse leerling 
aanmelding. Dalingen, maar ook stijgingen in het leerlingaantal leiden tot financiële risico’s. 
Bij dalingen bestaat het risico dat de organisatie haar formatie niet tijdig kan laten 
meebewegen. Bij stijgingen moet de organisatie de stijging van haar formatie vijf maanden 
voorfinancieren. 

Het Stedelijk Lyceum zet sterk in op werving en promotie. Zo voeren we voeren jaarlijks een 
intensieve promotiecampagne en houden open dagen op de locaties. Daarnaast zijn de 
leerlingen en locaties van Het Stedelijk Lyceum diverse keren per jaar op maatschappelijk 
gebied actief in de stad Enschede. Deze basis vormt de belangrijkste beheersingsmaatregel. 

Daarnaast kent Het Stedelijk Lyceum een aantal financieel mitigerende maatregelen. De 
belangrijkste maatregelen die Het Stedelijk Lyceum heeft getroffen zijn: 

 Aanhouden van een flexibele schil formatie; 
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 Vroegtijdig prognosticeren omvang leerlingen per locatie (medio februari) en het 
opstellen van een formatieplanning met een daarbij sluitende begroting; 

 Vroegtijdig opstellen van een schooljaarbegroting, waarbij rekening wordt gehouden 
met de bekostiging geldend voor het nieuwe schooljaar. 

Financiering overheid 

Het Stedelijk Lyceum heeft geen directe invloed op de omvang en de wijze van de 
rijksbekostiging. Belangrijke aanpassingen hierin kunnen tot financiële risico’s leiden. Door 
onder andere het lidmaatschap van een besturenbond en ministeriële contacten vanuit het 
bestuursbureau, houdt de organisatie ten aanzien van deze ontwikkelingen voortdurend de 
vinger aan de pols. Hierdoor is de organisatie in staat om tijdig in te spelen op eventuele 
veranderingen en is hierdoor tevens in staat om haar financierings- en controle 
instrumentarium actueel en adequaat te houden. 
 
Endogene risico’s 

Investeringsbeslissingen huisvesting 

Op het gebied van huisvesting vinden diverse belangrijke investeringen plaats. Tegenvallers 
kunnen een significante impact hebben op de solvabiliteit en liquiditeit van de organisatie. 
Om dergelijke risico’s te mitigeren laat de organisatie zich extern adviseren en begeleiden 
door bureau’s, die gespecialiseerd is in huisvestingsprojecten en de daarbij behorende 
financial control. Daarnaast zijn werkgroepen geformeerd waarin bestuurlijke, 
onderwijskundige, technische, financiële en juridische expertise vertegenwoordigd zijn. Ook 
dit is een effectieve maatregel om financiële risico’s te mitigeren. 

Liquiditeit / Solvabiliteit 

Een verslechtering van de liquiditeit en/of solvabiliteit kan tot een continuiteitsrisico leiden. 
De organisatie monitort haar financiële prestaties aanhoudend met een uitgebreid plannings- 
en controlinstrumentarium. De belangrijkste instrumenten naast de jaarbegroting hiervoor 
zijn: 

Schooljaarbegroting 
Op grond van de aanmeldingen en de in- en uitstroom wordt medio april een 
leerlingprognose voor het nieuwe schooljaar opgesteld. Deze leerlingprognose wordt 
uitgewerkt in een schooljaarbegroting (locatiebudgetten). Doordat rekening gehouden wordt 
met de bekostiging van het nieuwe schooljaar wordt de formatieruimte per locatie inzichtelijk 
gemaakt. De formatieruimte is taakstellend voor de locatie. 

Formatieplanning 
De formatieplanning wordt opgestart zodra de formatieruimte per locatie inzichtelijk is 
gemaakt. De locaties zijn verantwoordelijk voor de formatieplanning. Formatie tekorten, 
overschotten worden organisatiebreed besproken en opgelost. 

Managementrapportage 
Het bestuursbureau verstrekt binnen vijf werkdagen na het verstrijken van een maand 
rapportages inzake: 

 financiën per locatie (realisatie versus schooljaarbegroting locatie); 
 financiën concern (realisatie versus jaarbegroting); 
 liquiditeit (realisatie versus liquiditeitsbegroting/planning); 
 formatieoverzichten regulier (totaal, per locatie, vergelijking per maand); 
 formatie vervanging (totaal, per locatie, vergelijking per maand); 
 ziekteverzuim (organisatiebreed, incl. vergelijking recentere jaren); 
 ziekteverzuim (per locatie, incl. vergelijking recentere jaren). 
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De informatievoorziening is overigens blijvend in ontwikkeling. In 2015 wil de organisatie de 
informatievoorziening verder verbeteren. Door enerzijds voor locaties inzicht in de financiële 
performance ‘at real time’ te bieden en door anderzijds de financiële informatie meer als 
dashboard aan te bieden. Door het (meer) automatiseren van financiële dashboards, wil de 
organisatie toewerken aan een meer kwalitatieve en analytische financiële 
informatievoorziening. 

Inspectie van het Onderwijs 
De Inspectie van het Onderwijs heeft tussen maart en augustus 2014 onderzoek verricht 
naar de financiële positie van Het Stedelijk Lyceum. De Inspectie heeft geconstateerd dat de 
financiële situatie van Het Stedelijk Lyceum na roerige jaren een stabieler beeld geeft. Het 
onderzoek bestond uit een analyse van de jaarrekening, bij het bestuur ter aanvulling of 
verduidelijking opgevraagde financiële gegevens en een gesprek met het bestuur. Tijdens 
het onderzoek beoordeelde de inspectie de financiële positie van Het Stedelijk Lyceum, met 
als leidende vraag of de financiële continuïteit van het onderwijs binnen afzienbare termijn in 
het geding is. De bevindingen geven geen aanleiding tot het aanpassen van het financiële 
continuïteitstoezicht. De Inspectie van Onderwijs heeft derhalve het basisarrangement aan 
het bestuur van Het Stedelijk Lyceum toegekend. Het Stedelijk Lyceum is content met het 
basisarrangement en beschouwt dit arrangement als bevestiging van het ingezette (scherpe) 
financiële beleid. Het Stedelijk Lyceum zal het financiële beleid de komende jaren 
continueren en daarmee de financiële positie verder versterken. 

  



 
29 

8 Verslag Raad van Toezicht
 
Samenstelling 
De Raad van Toezicht (hierna RvT) kende in 2014 de volgende samenstelling: 

1. De heer mr. A. E. Fuhri Snethlage, voorzitter  
Toezichthouder sinds 2010; einde eerste termijn op 20 september 2014 
Hoofdfunctie: Partner IMAP DB&S  Corporate Finance 
Nevenfuncties: geen 

2. Mevrouw J.C. Berger-Roelvink RA 
Toezichthouder sinds 2010; einde eerste termijn op 20 september 2014 
Hoofdfunctie: Directeur Financiële en Economische Zaken Universiteit Twente 
Nevenfuncties: Voorzitter van de Raad van Commissarissen van de N.V. Enschedese 
Zwembaden. 

3. De heer R. Baveld MBA 
Toezichthouder sinds 2008; einde tweede  termijn op 8 september 2016 
Hoofdfunctie: Directeur Bestuur en Organisatie bij de gemeente Almelo 
Nevenfuncties: geen 

4. De heer drs. F. ten Oever 
Toezichthouder sinds 12 maart 2013 
Hoofdfunctie: Directeur Human Resources Medisch Spectrum Twente 
Nevenfuncties: geen 

5. De heer dr. O. Peters 
Toezichthouder sinds 10 december 2013 
Hoofdfuncties: Onderwijsdirecteur Faculteit Management en Bestuur en 
Opleidingsdirecteur Professional Learning and Development (post-academisch 
onderwijs), Universiteit Twente 
Nevenfuncties: geen 

Vergaderingen en overige bijeenkomsten  
In 2014 is de RvT 6 maal in vergadering bijeengekomen. De bestuurder was bij al deze 
vergaderingen aanwezig. De voorzitter van de RvT heeft voor iedere vergadering 
agendaoverleg met de bestuurder. Doorgaans houdt de RvT een week voor de RvT-
vergadering een vooroverleg zonder de bestuurder. 

Op 21 mei heeft de RvT een bezoek gebracht aan de locaties Zwering en Innova en daar 
een kijkje gekregen in het reilen en zeilen van beide locaties. Het bezoek was informatief en 
erg geslaagd. 

Op 2 juni heeft de RvT haar jaarlijkse gesprek met de GMR gevoerd. In een open sfeer is 
gesproken over diverse onderwerpen waaronder de werkgroepen die in de tweede helft van 
2014 met de heroriëntatie aan de slag gingen. Uiteraard is ook stilgestaan bij de 
samenwerking met de bestuurder. De GMR is daar tevreden over. 

Op 8 december  heeft een ‘heimiddag’ van de RvT met bestuurder en de locatiedirecteuren 
plaatsgevonden. Tijdens deze middag hebben de locatiedirecteuren een beeld geschetst van 
de ontwikkelingen in het proces van de heroriëntatie op het onderwijs op hun locaties.  

Commissies 
De RvT heeft een auditcommissie en een remuneratiecommissie.  

De auditcommissie bestaat uit mevrouw Berger en de heer Fuhri Snethlage. Zij hebben 
samen met de bestuurder en de directeur bestuursbureau overleg met de accountant 
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gevoerd over de jaarrekening 2013. Daarnaast heeft de auditcommissie de begroting 2015 
besproken met de bestuurder en de directeur bestuursbureau en over bovenstaande zaken 
positief advies uitgebracht aan de RvT. Tevens heeft de Audit Commissie geparticipeerd in 
de selectiecommissie voor een nieuwe accountant. In haar vergadering van 9 december 
heeft de RvT besloten EY als nieuwe accountant te benoemen. 

Voorts heeft de auditcommissie met de wethouder gesproken over de financiële positie van 
HSL.  

De renumeratiecommissie bestaat uit de heren Baveld en Ten Oever.  

In haar vergadering van 9 december 2014 heeft de RvT besloten een commissie Onderwijs 
in te stellen onder voorzitterschap van de heer Peters. De RvT zal de voorzitter van de GMR 
vragen om deel uit te maken van deze commissie.  

Financiële situatie 
In 2014 stond de heroriëntatie van het onderwijs centraal. De voorbereiding hierop vergde 
inspanningen in zowel tijd als geld. Ook de gevolgen van de nieuwe CAO waren stevig. 
Beide ontwikkelingen hebben genoopt tot een aanvullende begroting, die in de zomer van 
2014 na positief advies van de auditcommissie door de RvT is goedgekeurd.   

De financiële situatie wordt door de RvT getoetst aan het strategisch beleidsplan. In 
december is de begroting voor 2015 vastgesteld.  

Beleid Het Stedelijk Lyceum 
In 2014 heeft het bestuur aan de RvT op basis van het bestaande strategisch beleidsplan 
een werkdocument voorgelegd voor 2015. Tegen de achtergrond van de herstructurering 
van het vmbo-onderwijs en het daarmee gepaard gaande heroriëntatieproces was het 
opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan niet opportuun. Als de nieuwe structuur zich 
het komende schooljaar gaat zetten en de locaties volop aan de slag zijn, kan daarmee wel 
een start worden gemaakt. 

Bij het klankborden tussen het bestuur en de RvT zijn de strategische ontwikkelingen op het 
gebied van onder meer de onderwijsopbrengsten, kwaliteitszorg en de IST aan de orde 
geweest. 

Governance 
Met de Wet ‘goed onderwijs/goed bestuur’ is onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs 
gewijzigd. Dat heeft na de statutenwijziging van 2011 geleid tot een versterkte positie van 
ouders en medezeggenschap bij de benoeming van de leden van de RvT. Dit is in het 
reglement ‘Werkwijze selectiecommissie nieuwe leden Raad van Toezicht’ uitgewerkt: voor 
de kwaliteitsprofielen ‘onderwijs en innovatie’ en ‘Human Resources/organisatiekundig’ 
vaardigt de GMR twee leden af voor de selectiecommissie.  

De RvT hecht veel waarde aan een goede governance en heeft  het bestuur gevraagd het 
Handboek Governance te actualiseren in nauwe afstemming met de RvT. 

Honorering 
De RvT heeft in 2012 een vergoeding op basis van de leidraad van de VTOI vastgesteld. 
Leden die in meerdere commissies zitten, krijgen voor maximaal twee commissies een 
vergoeding. Dit is in het verslagjaar overigens niet aan de orde geweest. 

Medezeggenschap 
Ook dit jaar heeft de RvT een gesprek gevoerd met de GMR. De contacten tussen GMR en  
RvT op deze wijze worden door beide gremia op prijs gesteld.  
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Besluiten RvT
De RvT heeft in 2014 de volgende besluiten genomen, dan wel goedkeuring gegeven aan de 
volgende bestuurlijke besluiten: 

Overeenkomst geldleningsovereenkomst met 
gemeente Enschede 

goedgekeurd 

Herstructurering onderwijs goedgekeurd 

Voordracht herbenoeming mevrouw J.C. 
Berger-Roelvink en de heer mr. A. E. Fuhri 
Snethlage 

besluit 

Jaarrekening en jaarverslag 2013 goedgekeurd 

Aanvullende begroting 2014 goedgekeurd 

Begroting 2015  goedgekeurd 

Aanwijzing nieuwe accountant  besluit 

 

(Her)benoeming en rooster van aftreden 
Bij brief van 4 juni 2014 heeft de RvT mevrouw J. Berger-Roelvink en de heer A. Fuhri 
Snethlage voorgedragen voor herbenoeming als respectievelijk lid en voorzitter van de RvT. 
Het College van B&W heeft hier op 15 juli 2014 positief op besloten en hen beiden voor een 
tweede periode benoemd.  

Het rooster van aftreden ziet er daarmee als volgt uit: 

Naam Benoemingsdatum Einde 1e 
termijn 

Einde 2e 
termijn 

Herbenoembaar 

De heer R. Baveld 

 

08/09/2008 08/09/2012 08/09/2016 nee 

Mevrouw J.C. 
Berger-Roelvink 

20/09/2010  20/09/2014  20/09/2018 nee 

De heer A.E. Fuhri 
Snethlage 

20/09/2010 20/09/2014  20/09/2018 nee 

De heer F. ten 
Oever 

12/03/2013 12/03/2017  ja 

De heer O. Peters 

 

10/12/2013  10/12/2017  ja 

 

Beoordeling bestuur 
In diverse vergaderingen is gesproken over de prioriteiten van het bestuur en de afstemming 
tussen RvT en bestuurder. In december heeft de RvT gesproken over de beoordeling van de 
bestuurder. 
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Zelfevaluatie RvT
In december is aan de bestuurder gevraagd om in het kader van de zelfevaluatie een visie te 
geven op het functioneren van de Raad van Toezicht. De bestuurder heeft daar invulling aan 
gegeven en de reflectie is besproken tijdens de zelfevaluatie. 

 

A.E. Fuhri Snethlage, voorzitter RvT 

Enschede, 14 april 2015 
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9 Algemene gegevens over de stichting Het Stedelijk Lyceum
 
Het Stedelijk Lyceum houdt twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs in stand:  
Het Stedelijk Lyceum (Brinnummer 00AH) en de school voor praktijkonderwijs De Wissel 
(Brinnummer 19NG). Beide scholen opereren als één scholengemeenschap, onder de naam 
‘Het Stedelijk Lyceum’. Het onderwijsaanbod loopt van praktijkonderwijs tot en met 
gymnasiumonderwijs. Het Stedelijk Lyceum biedt volop kansen aan alle leerlingen door 
brede ontplooiingsmogelijkheden voor alle leerlingen, binnen en buiten het verplichte 
programma. 
 
Het Stedelijk Lyceum heeft zeven locaties, een expertisecentrum en een bestuursbureau. 
Iedere locatie heeft een eigen herkenbaar profiel. Zo kunnen leerlingen kiezen welke locatie 
bij hen past en bij welke locatie zij zich het meest thuis voelen. Alle locaties van Het Stedelijk 
Lyceum zijn herkenbaar aan een gemeenschappelijk meerjarenbeleid én natuurlijk 
gemeenschappelijke kernwaarden! 
 
Informatie over Het Stedelijk Lyceum en de verschillende locaties is te vinden op de website 
www.hetstedelijk.nl  
 
De locaties van Het Stedelijk Lyceum 
1. Kottenpark, Lyceumlaan 30, 7522 GK  Enschede 
tel.: 053-4821200, e-mail: kottenpark@hetstedelijk.nl 
Locatiedirecteur: de heer B. Distel 
Het Kottenpark heeft een brede instroom van vmbo tot en met vwo en gymnasium en verder 
een bovenbouw voor havo, vwo en gymnasium. Kottenpark biedt versterkt Talenonderwijs 
Duits, theaterklassen en de opleidingen Dans en Muziek in samenwerking met het 
conservatorium. 
 
2. Zuid, Tiemeister 20, 7541 WG Enschede 
tel: 053-4821100, e-mail zuid@hetstedelijk.nl 
Locatiedirecteur: de heer R. Snaterse 
Zuid heeft een brede instroom van vmbo tot en met vwo en verder een bovenbouw havo en 
vwo. Zuid biedt tweetalig onderwijs Engels (TTO), een sportstroom en heeft een licentie als 
topsport talentschool, zodat topsport en onderwijs gecombineerd kunnen worden.  
 
3. Juniorcollege Zwering (met ingang van 1 augustus 2015 De Stedelijke Mavo), Jan 
Vermeerstraat 49, 7545 BN Enschede 
tel: 053-4821280, e-mail zwering@hetstedelijk.nl 
Locatiedirecteur: de heer R. Gerbenzon 
Het juniorcollege Zwering biedt een brede instroom van vmbo tot en met vwo. Na twee 
leerjaren kiezen de leerlingen voor een van de andere locaties van Het Stedelijk Lyceum.  
  
4. Scholingboulevard (met ingang van 1 augustus 2015 Het Stedelijk Vakcollege) 
De Scholingsboulevard heeft 2 gebouwen in Enschede.  
e -mail: info@scholingsboulevard.nl 
Fase 1: sectoren techniek en economie, Weth. Beversstraat 195, 
7543 BK Enschede, tel: 053 - 75 04 700;  
Fase 3: afdeling vmbo-t; Weth Beverstraat 195, 7543 BK Enschede. 
tel. 053 - 48 21 300 
Locatiedirecteur: de heer H. Weustenraad. 
De Scholingsboulevard Enschede is een samenwerking met het Bonhoeffer College. In het 
schooljaar 2014-2015 wordt onderwijs verzorgd in de leerjaren 3 en 4 van het vmbo. Vanaf 
het komende schooljaar krijgt de ontvlechting van het gezamenlijk vmbo-onderwijs voor de 
leerjaren 3 en 4 gestalte. Het Stedelijk Lyceum gaat het vmbo- t-onderwijs aanbieden op 
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verschillende locaties. Het b- en k-onderwijs van Het Stedelijk wordt volledig ondergebracht 
op de huidige locatie van de Scholingsboulevard. De samenwerking met Bonhoeffer komt te 
vervallen. 2015-2016 is in dat opzicht een overgangsjaar. 
 
5. Praktijkschool De Wissel, (met ingang van 1 augustus 2015 Vakschool Het Diekman) 
Weth. Nijhuisstraat 70, 7545 NK Enschede.  
Tel: 053-4821501, e-mail: dewissel@hetstedelijk.nl  
Locatiedirecteur: de heer E. Vuurboom. 
Praktijkschool De Wissel verzorgt praktijkonderwijs en leidt leerlingen breed op in theorie en 
praktijk, gericht op een doorstroom naar de arbeidsmarkt. 
 
6. Innova, Hofstedeweg 185, 7535 CV Enschede (tot 1 augustus 2013). 
Tel: 053- 4303713; e-mail: innova@hetstedelijk.nl  
Locatiedirecteur: de heer R. Gerbenzon. 
Innova is een school voor eigentijds onderwijs waarbij de leerling leert zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar onderwijsproces. 
 
7. Internationale Schakelklassen (ISK), Buurserstraat 250, 7544 RG Enschede.  
Tel. 053-4821380; e-mail info@hetstedelijk.nl  
Locatiedirecteur: de heer R. Gerbenzon. 
De ISK geeft zodanig onderwijs aan niet-Nederlands sprekende leerlingen, dat zij naar een 
vorm van Nederlands onderwijs geschakeld kunnen worden. 
 
8. Expertisecentrum, Hofstedeweg 185, 7535 CV Enschede.  
Tel: 053-4821270; e-mail expertisecentrum@hetstedelijk.nl 
Directeur expertisecentrum: de heer E. Vuurboom 
Sinds begin van het schooljaar 2013-2014 beschikt Het Stedelijk Lyceum over een nieuwe 
ondersteuningsstructuur. Het Expertisecentrum bestaat uit een groep ondersteuners, die 
ervoor zorgt dat leerlingen en docenten door extra ondersteuning de juiste begeleiding 
krijgen op iedere locatie van Het Stedelijk Lyceum. 
 
9. Bestuursbureau, Buurserstraat 250, 7544 RG Enschede. 
Tel. 053- 4800000; e-mail info@hetstedelijk.nl  
Directeur: de heer W. Suijker. Het bestuursbureau biedt ondersteuning aan het bestuur en 
aan de zeven locaties.  
 
Juridische structuur 
Het Stedelijk Lyceum is een stichting. De stichting is opgericht op 1 juli 2008 en wordt 
bestuurd door één bestuurder; het interne toezicht op het bestuur wordt vormgegeven door 
een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden. Voorzitter van de Raad van Toezicht in 
2014 was de heer A. Fuhri Snethlage.  
 
De heer drs. P.N.J. Nieuwstraten is sinds 2009 bestuurder van de stichting. De heer P.W.F. 
Breuer was sinds 2010 benoemd als tweede, niet statutair, bestuurder. Hij is afgetreden met 
ingang van 1 augustus 2014. 
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Jaarrekening
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Grondslagen waardering activa en passiva
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen zoals opgenomen in boek 2, titel 9 
van het Burgerlijk Wetboek en de adviezen van de Raad voor de Jaarverslaggeving, zoals 
vastgelegd in de Richtlijn Jaarverslaggeving onderwijsinstellingen (RJ 660). Alle bedragen 
zijn in euro’s uitgedrukt. 

Voor zover niet anders is vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met 
een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van 
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Baten 
worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een 
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische 
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan 
een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans 
opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen 
vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 
van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en 
lasten.  
De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals 
vorderingen en schulden, als financiële derivaten verstaan. In de toelichting op de 
onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument 
toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de 
balans is opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op 
de ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. Voor de grondslagen van 
primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. 
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Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.  

De activeringsgrens voor investeringen en onderhoud gebouwen bedraagt € 2.500. Items 
met een lagere aanschafwaarde worden rechtstreeks als last in de staat van baten en lasten 
verantwoord. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven op moment van ingebruikname. 

Aangewende investeringssubsidies worden zichtbaar in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de materiële vaste activa. 

In de jaarrekening worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: 

Meubilair    : 10 % van de aanschafwaarde 
Machines en gereedschap  : 10 % van de aanschafwaarde 
Overige apparatuur    : 20 % van de aanschafwaarde 
ICT, hard- en software  : 20 % van de aanschafwaarde  
ICT, hard- en software  : 33,3 % van de aanschafwaarde 
ICT, infrastructuur   : 10 % van de aanschafwaarde 
Huisvesting, dakbedekking  : 5 % van de aanschafwaarde 
Huisvesting, installaties  : 5 % van de aanschafwaarde 
Huisvesting, interne verbouwingen : 5 % van de aanschafwaarde 
Huisvesting, buitenschilderwerk : 20 % van de aanschafwaarde 
Huisvesting: diversen   : 10 % van de aanschafwaarde 
Studieboeken    : Jaar 1: 12,5 % van de aanschafwaarde 
        Jaar 2 t/m 4: 25 % van de aanschafwaarde 
         Jaar 5: 12,5 % van de aanschafwaarde 
Werkboeken    : 100% op moment van aanschaf 

Vorderingen 
Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op 
de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. De voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen met als uitgangspunten de hoogte van 
het uitstaande bedrag in combinatie met de ouderdom van de vordering en de risico’s die 
worden gelopen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve en de bestemmingsreserves 
gepresenteerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije beschikking staan 
van het bestuur. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is 
aangebracht, dan is het aldus afgezonderd deel van het eigen vermogen aangeduid als 
bestemmingsreserve. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 
de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
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noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen met 
een looptijd <2 jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorzieningen met een 
langere looptijd worden tegen contante waarde gewaardeerd. 

Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt 
deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze 
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. 

Langlopende schulden 
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als 
langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden 
opgenomen. De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. 

Kortlopende schulden 
Schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden 
aangeduid als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa. Kortlopende 
schulden worden gewaardeerd tegen de reële waarde. 

Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden 
worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere 
kortlopende schulden zijn te plaatsen. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn. 

Rijksbijdragen 
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij 
besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de 
toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het 
overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en 
lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de 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 exploitatiesubsidies 
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in 
het jaar waarin de inkomsten zijn gederfd of waarvan de gesubsidieerde lasten komen.  

Pensioenen 
Het Stedelijk Lyceum heeft voor haar werknemers de pensioenregeling ondergebracht bij 
pensioenfonds ABP. De pensioenregeling wordt gekwalificeerd als een zogenoemde 
toegezegde pensioenregeling. De hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op 
de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, 
salaris en dienstjaren of basis van een middelloonregeling. Het Stedelijk Lyceum betaalt 
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hiervoor jaarlijks vast te stellen premies; waarvan 66% door de werkgever (2013 70%) en 
34% (2013 30%) door de werknemer wordt betaald. Indexering vindt plaats afhankelijk van 
de dekkingsgraad. De dekkingsgraad bedroeg op 31 december 2014 101%. Hiermee voldoet 
het pensioenfonds niet aan de minimum dekkingsgraad van 104,3% Per heden (maart 2015) 
bedraagt de dekkingsgraad 96,2%, de beleidsdekkingsgraad bedraagt 102,6%. 

Vanaf 2015 is de ‘oude’ dekkingsgraad vervangen voor de beleidsdekkingsgraad. De oude 
dekkingsgraad was een momentopname van de financiële positie aan het eind van de 
maand. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over de laatste twaalf maanden. 

Omdat de financiële situatie onvoldoende is moet ABP voor 1 juli 2015 een herstelplan 
indienen bij de toezichthouder De Nederlandse Bank. Het Stedelijk Lyceum heeft geen 
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij het 
pensioenfonds ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het actuariële 
risico, inclusief het beleggersrisico, ligt niet bij Het Stedelijk Lyceum.  

Het Stedelijk Lyceum heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een zogenoemde 
toegezegde bijdrageregeling. Dit houdt in dat de in de staat van baten en lasten een 
pensioenlast is opgenomen gelijk aan de over het boekjaar verschuldigde premies. In de 
balans zijn de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord.  
Op balansdatum bestaat geen verplichting waarvoor een voorziening noodzakelijk wordt 
geacht. 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De aansluiting tussen de 
liquide middelen in de balans en de geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is opgenomen 
onderin het kasstroomoverzicht. In het kasstroomoverzicht zijn alleen posten opgenomen 
waarbij ruil van geldmiddelen heeft plaatsgevonden. 

 
 

 



B Jaarrekening

B.2. Balans per 31 december 2014
Na resultaat bestemming.

1 Activa
31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa
1.1 Immateriële vaste activa 0 0
1.2 Materiële vaste activa 10.112.778 10.661.732
1.3 Financiële vaste activa 0 0

Totaal vaste activa 10.112.778 10.661.732

Vlottende activa
1.4 Voorraden 0 0
1.5 Vorderingen 564.295 1.419.096
1.6 Effecten 0 0
1.7 Liquide middelen 3.039.434 2.225.689

Totaal vlottende activa 3.603.729 3.644.785

Totaal activa 13.716.507 14.306.517
 

2 Passiva
31-12-2014 31-12-2013

2.1 Eigen vermogen 835.222 1.199.489

Totaal vermogen 835.222 1.199.489

2.2 Voorzieningen 751.278 346.361
2.3 Langlopende schulden 8.874.597 9.389.331
2.4 Kortlopende schulden 3.255.410 3.371.336

Totaal passiva 13.716.507 14.306.517
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B.3. Staat van baten en lasten

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen OCenW 27.703.917 27.561.897 29.270.746
3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies 29.430 32.210 20.750
3.5 Overige baten 1.979.661 1.287.242 2.617.233

Totaal baten 29.713.008 28.881.349 31.908.729

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 24.049.647 22.997.252 24.214.706
4.2 Afschrijvingen 1.469.627 1.555.000 1.652.810
4.3 Huisvestingslasten 1.775.160 1.887.312 1.890.089
4.4 Overige instellingslasten 2.390.996 2.279.803 2.463.941

Totaal lasten 29.685.430 28.719.367 30.221.546

Saldo baten en lasten 27.578 161.982 1.687.183

5 Financiële baten en lasten
5 Resultaat -391.845 -388.322 -721.488

Totaal resultaat -364.267 -226.340 965.695

2014 Begroting 2014 2013
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B.4. Kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten.

Saldo baten en lasten 27.578 1.687.183

Aanpassing voor:
Afschrijvingen 1.469.627 1.652.810
Mutaties voorzieningen 404.918 -35.104

Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen 854.801 282.252
Kortlopende schulden -115.926 6.103
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.640.998 3.593.244

Ontvangen interest 4.043 2.292
Betaalde interest -395.888 -331.327

-391.845 -329.035

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.249.153       3.264.210   

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -920.673 -2.896.374
Investeringsbijdragen in materiële vaste activa 0 1.101.530
Inv.in deelnemingen en/of samenwerkigs.verb. 0 0
Mutaties leningen 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -920.673 -1.794.844

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Vooruit ontvangen bedragen > langlopend 380.989
Aflossing langlopende leningen -514.734 -400.000       

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -514.734 -19.011

Mutatie liquide middelen 813.745 1.450.355

Saldo liquide middelen per 31/12/2013 2.225.689
Saldo liquide middelen per 31/12/2014 3.039.434
Mutatie liquide middelen 2014: 813.745

31-12-2014 31-12-2013
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B.5. Toelichting behorende tot de balans

1 Activa

1.2 Materiële vaste activa
Aanschafprijs

t/m 2013
Afschrijving 

cumulatief t/m 
2013

Boekwaarde
 31-12- 2013

Investeringen Investerings-
bijdragen

Afschrijvingen Aanschafprijs t/m. 
31-12-2014

Afschrijving 
cumulatief      
31-12-2014

Boekwaarde
            

31-12- 2014

1.2.1 Gebouwen  en 
terreinen 11.099.470 3.482.828 7.616.643 388.705 0 503.359      11.488.175   3.986.187   7.501.989

1.2.2 Inventaris en 
apparatuur 4.452.228 2.208.021 2.244.208 219.961 0 586.976      4.672.189     2.794.997   1.877.194

0 0 -                -              
Boeken 1.850.629 1.049.749 800.881 312.007 0 379.292 2.162.636     1.429.041   733.595

Totaal 
materiële vaste 
activa

17.402.327 6.740.598 10.661.732 920.673 0 1.469.627 18.323.000   8.210.225   10.112.778

De investeringen onder gebouwen en terreinen hebben voornamelijk betrekking op de locaties Kottenpark en Zuid. Op deze locaties
hebben investeringen plaatsgevonden t.a.v. vloer- en schilderwerkzaamheden (82K) en renovatie van toiletten en verlichting (175K).

1.5 Vorderingen             31-12-2014             31-12-2013

1.5.1 Debiteuren 331.793 215.041
1.5.6 Overige overheden 0 800.000
1.5.7 Overige vorderingen:

ESF vorderingen 0 86.872
Overige vorderingen 238.610 317.204
Totaal overige vorderingen 238.610 404.076

1.5.9. Af: voorzieningen wegens oninbaarheid -6.108 -21

Totaal vorderingen 564.295 1.419.096

De vorderingen hebben allen een verwachte looptijd van minder dan 1 jaar. De vordering overige overheden
bedroeg ultimo 2013 € 800.000. Dit betrof een incidentele vordering op de gemeente Enschede naar aanleiding
van de ontbinding van de Coöperatie Scholingsboulevard Enschede U.A. De vordering op de gemeente is in
2014 ontvangen en daarmee afgewikkeld

1.7 Liquide middelen
            31-12-2014             31-12-2013

1.7.1 Kasmiddelen 11.327 21.239

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen:
Banken centraal 2.964.254 2.156.676
Banken locaties 51.404 47.774
Totaal tegoed banken 3.015.658 2.204.450

1.7.4 Overige liquide middelen:
Kruisposten/voorschotten 12.449 0

0

Totaal liquide middelen 3.039.434 2.225.689

Bij banken centraal wordt grotendeels gebruik gemaakt van een rekening courant met het Ministerie van Financiën
(schatkistbankieren). Het maximaal toelaatbare krediet voor de rekening courant met het Ministerie van Financiën
bedraagt € 2,8 miljoen. De kredietruimte ultimo 2014 bedraagt ruim € 5,7 miljoen. Het totaal liquide middelen ultimo
2014 staat ter vrije beschikking aan het Stedelijk Lyceum en zijn direct opeisbaar.
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen

Saldo
31/12/2013

Resultaat Overige 
mutaties

Saldo
31/12/2014

Algemene reserve 1.199.489 -364.267 0 835.222

Totaal eigen vermogen 1.199.489 -364.267 0 835.222

Het resultaat over boekjaar 2014 is ontrokken uit de algemene reserve. 

2.2 Voorzieningen

Saldo
31/12/2013

Dotaties 2014 Onttrekking 2014  Saldo
31/12/2014 

< 1 jaar >1 jaar

2.2.1 Personele voorzieningen
a Uitgestelde beloningen 248.484 46.881 36.302 259.063 31.088 227.975
b Uitkeringslasten ERD 0 66.852 0 66.852 40.111 26.741
c Spaarverlof 97.877 0 7.045 90.832 22.708 68.124
d Individueel keuzebudget 0 78.099 0 78.099 31.240 46.859
e Personeel 0 256.432 0 256.432 153.859 102.573

Totaal voorzieningen 346.361 448.264 43.347 751.278 279.006 472.272

a De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor jubieumuitkeringen bij 25 en 40-jarig dienstverband,
overeenkomstig de CAO. De voorziening is op nominatief niveau bepaald.

b Het Stedelijk Lyceum is als onderwijsinstelling eigenrisicodrager voor WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen. Dit
houdt in dat Het Stedelijk Lyceum zelf risico draagt voor de kosten die gepaard gaan met het werkloos worden van haar
werknemers. Vanaf 1 januari 2007 kent het voortgezet onderwijs een systeem van normatief verevenen, waarbij 75 procent
binnen de sector wordt verevend en 25 procent op organisatieniveau wordt gefinancierd. Ultimo 2014 hadden 27
oudwerknemers recht op een WW-uitkering en/of een bovenwettelijke uitkering. De uitgaven met betrekking tot de
uitkeringen tot en met 31 december 2014 van het organisatiedeel ad € 66.852 zijn als verplichting opgenomen in de
jaarrekening. Voor de toekomstige WW-verplichtingen van het organisatiedeel, welke hun oorsprong hebben in 2014 of eerder
is geen voorziening gevormd, omdat de grootte van het te betalen bedrag niet met voldoende betrouwbaarheid kan worden
vastgesteld omdat niet bekend is wanneer de uitkering van de oudmedewerkers eindigt. De collectieve uitgaven voor
WW-uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen worden verwerkt in het jaarop waarop het ministerie van OCW deze in
mindering brengt op de bekostiging. Voor 2014 bedraagt dit € 214.000 (2013 € 297.844).

c De voorziening spaarverlof heeft betrekking op gespaarde verlofuren. De mogelijkheid om te sparen is  per 1 augustus 2010
komen te vervallen. De voorziening zal in de komende jaren naar nihil teruglopen.

d Met ingang van 1 augustus 2014 heeft het voortgezet onderwijs een nieuwe CAO. Het individueel keuzebudget maakt hiervan
onderdeel uit. Het Stedelijk Lyceum heeft de individuele keuzes geïnventariseerd bij haar personeel. De individuele keuzes met
betrekking tot sparen, bijdragen kinderopvang en verhoging pensioenaanspraken leiden tot het vormen van deze voorziening.

e De Centrale Raad van Beroep heeft een in juli 2011 plaatsgevonden ontslag herroepen. Als gevolg hiervan moet de
dienstbetrekking vanaf augustus 2011 worden hersteld. Hiervoor is derhalve een voorziening personeel getroffen. In de
voorziening personeel zijn de financiële verplichtingen jegens de werknemer, de uitkeringsinstanties en
ABP/UWV-belastingdienst betrokken.

2.3 Langlopende schulden
Stand per      

31-12- 2013
Toevoeging 
(amortisatie)

Aflossingen 
2014

Stand per           31-
12- 2014

looptijd           
> 1 jaar           

looptijd             
> 5 jaar           

Rentevoet

Lening 1 min.van financiën 3.600.000 0 400.000 3.200.000 1.600.000   1.600.000 3,99%
Lening 2 min.van financiën 4.000.000 0 0 4.000.000 0 4.000.000 3,88%
Lening gemeente Enschede 1.408.341 0 109.788 1.298.553 357.796 940.757 0,00%
Langlopende verplichtingen 380.989 0 4.946 376.043 69.924 306.119 nvt

Totaal langlopende schulden 9.389.330 0 514.734 8.874.596 2.027.720 6.846.876

B59 Kortlopende schulden
Lening 1
In december 2008 is een lening aangetrokken via het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) ter hoogte van € 6.0 miljoen.
De lening wordt in 15 jaren afgelost; de jaarlijkse aflossingstermijn bedraagt € 400.000,-. De eerste aflossing heeft in
december 2009 plaatsgevonden. Er is sprake van een vast rentepercentage van 3,99% gedurende de looptijd van de
lening. De gemeente Enschede staat garant voor deze lening. De lening is aangetrokken ter financiering van diverse
aanpassingen van gebouwen in verband met onderwijskundige vernieuwingen of verplaatsingen van afdelingen en locaties.
Verder zijn substantiële bijdragen geleverd aan de Scholingsboulevard Enschede en aan nieuwbouw Zwering. 

De nominale waarde van de lening ultimo 2014 bedraagt € 3.600.000. Omdat van dit bedrag € 400.000 moet worden afgelost
in december 2014 is dit deel van de lening onder kortlopende schulden gepresenteerd.
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Lening 2
In 2010 is er een tweede lening afgesloten bij het Ministerie van Financiën. Het betreft een aflossingsvrije lening van € 4.0
miljoen die op 1 september 2025 voldaan moet worden. Het rente percentage is 3,88% Deze lening is afgesloten ten
behoeve van de liquiditeit en de verliesbijdrage aan de Coöperatie Scholingsboulevard Enschede U.A. Ook voor deze tweede
lening is een garantstelling van de gemeente Enschede verkregen. 

Lening gemeente Enschede
Deze lening is als gevolg van de ontbinding van de Coöperatieve Scholingsboulevard Enschede U.A. (SBE) per 31 december
2012 ontstaan. De lening is gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De lening wordt vanaf 2014 in 30 jaarlijkse
termijnen afgelost. De aflossing in 2014 bedraagt € 89.449.

Langlopende verplichtingen
Onder de langlopende verplichtingen is een vooruitontvangen bedrag opgenomen dat bestemd is voor toekomstige
onderhoudsverplichtingen. In 2014 zal hiertoe een betaling worden verricht van € 17.481.
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2.4 Kortlopende schulden
           31-12-2014             31-12-2013

2.4.3 Crediteuren 722.185 640.607
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 920.300 1.021.943
2.4.8 Schulden ter zake pensioenen 325.059 366.904
2.4.9 Overige kortlopende schulden 617.889 563.206
2.4.10 Overlopende passiva 669.977 778.676

Totaal kortlopende schulden 3.255.410 3.371.336

Nadere uitsplitsing
2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen
2.4.7.1 Loonheffing 920.300 1.021.103
2.4.7.2 Omzetbelasting 0 840

Belastingen en premies sociale verzekeringen 920.300 1.021.943

2.4.9 Overige kortlopende schulden
Aflossingsverplichting langlopende schulden 506.930 417.481
Nog te betalen overige kosten 110.959 145.725

3.579.569
Totaal overige kortlopende schulden 617.889 563.206

2.4.10 Overlopende passiva
Voorschotten 0 56.519

2.4.10.2 Vooruit ontvangen subsidies OCW/EL&I geoormerkt 0 5.466
2.4.10.5 Vakantiegeld en -dagen 663.180 674.391
2.4.10.6 Bindingstoelage 6.797 42.300

Totaal overlopende passiva 669.977 778.676
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Staat G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule.

datum prestatie afgrond
omschrijving kenmerk van toewijz. ja / nee

zij-instroom 3 / 283 /27529 15-10-2013 ja
subsidie voor studieverlof 2014/2/377354 22-9-2014 ja
subsidie voor studieverlof 2014/2/374439 20-8-2014 ja
subsidie voor studieverlof 2014/2/385095-655420-1 20-11-2014 ja

G2/ A Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

datum bedrag ontvangen totale nog te besteden
omschrijving kenmerk van toewijz. van toewijz. in 2014 kosten ultimo 2014

Prestatiesubsidie  VSV VO 651596-1 16-10-2014 14.000 14.000 14.000 0

14.000 14.000 14.000 0

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Er zijn ultimo 2014 geen subsidies met verrekeningsclausule tot in een volgend verslagjaar.
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B.6. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Contractuele verplichtingen
De verplichting voor lopende contracten bedraagt ultimo 2014 circa € 2,0 miljoen. 
Geen van de verplichtingen hebben een looptijd van meer dan 5 jaar.

Boeken en leermiddelen 710.000
Servicekosten en energie 420.000
Schoonmaakkosten 425.000
Huur- en onderhoudsverplichtingen 225.000
Verzekeringen 100.000
Vuilverwerking 70.000
Diverse kleine verplichtingen 50.000

2.000.000       

B81 Rijksbijdragen OCenW
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B.8. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat
van baten en lasten 

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EL&I 24.220.981 24.542.965 24.597.609
3.1.2 Overige subsidies OCW/EL&I 3.482.936 3.018.932   4.673.137

-              
Rijksbijdragen 27.703.917 27.561.897 29.270.746

3.1.2 Overige subsidies OCW/EL&I
3.1.2.1.1 Geoormerkte subsidies 109.796 35.000 120.539
3.12.2.1. Niet-geoormerkte subsidies 3.373.140 2.983.932 4.552.598

4.671.131
Totaal overige subsidies 3.482.936 3.018.932   4.673.137

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidies
overige 29.430 32.210 20.750
Totaal gemeentelijke bijdragen 29.430 32.210        20.750

Totaal overige overheidsbijdragen - en subsidies 29.430 32.210        20.750        
B84 Overige baten

3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur onroerende zaken 38.776 33.400 103.075
3.5.2 Detachering personeel 179.623 200.000 228.641
3.5.5. Ouderbijdragen 738.019 659.240 687.164
3.5.6 Overige baten:

Vrijval voorzieningen 0 9.982 38.347
UWV/ABP 55.935 100.000 86.827
Kamer Enschede 410.484 147.504 182.140
Subsidies verlengde leerdag 0 0 729.207
SIOT, subs.intern.school 0 0 63.116
Overige 556.824 137.116 498.716
Totaal overige baten 1.023.243 394.602 1.598.353

Totaal overige baten 1.979.661 1.287.242 2.617.233

2014 begroting 2014 2013

2014 begroting 2014 2013

2014 begroting 2014 2013
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4 Lasten

4.1 Personeelslasten

4.1.1. Lonen en salarissen 22.079.227 21.661.027 22.744.764
4.1.2 Overige personele lasten 1.970.420 1.336.225 1.469.942

Personeelslasten 24.049.647 22.997.252 24.214.706

Nadere uitsplitsing
4.1.1 Personeelslasten

4.1.1.1 Lonen en salarissen 17.319.142 21.409.566 17.875.851
4.1.1.2 Sociale lasten 2.047.454 1.992.611
4.1.2.3 Pensioenpremies 2.712.631 2.876.302

Totaal lonen en slarissen 22.079.227 21.409.566 22.744.764

Toelichting FTE´s
in kalenderjaar 2013: begin jaar 348, eind jaar 329, gemiddeld jaar 339
in kalenderjaar 2014: begin jaar 329, eind jaar 320, gemiddeld jaar 325

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activa:
Gebouwen 503.359 585.000 676.129
Inventaris en apparatuur 586.976 650.000 602.665
Boekenfonds kap.lst. 379.292 320.000 374.016

Totaal afschrijvingen 1.469.627 1.555.000 1.652.810

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 208.295 151.712          265.010
4.3.3 Onderhoud 281.883 326.000          306.081
4.3.4 Energie en water 583.375 602.000          564.628
4.3.5 Schoonmaakkosten 616.652 659.600          630.300
4.3.8 Overige lasten 84.955 148.000          124.070

Totaal huisvestingslasten 1.775.160 1.887.312 1.890.089

B88 Overige instellingslasten

2014 begroting 2014 2013

2014 begroting 2014 2013

2014 begroting 2014 2013
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4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer 121.019 139.000 137.929
Reis- en verblijfskosten 13.873 8.500 8.152
Accountantskosten 65.954 23.500 36.534
Telefoon- en portokosten e.d. 102.738 106.500 98.616
Totaal 4.4.1 303.584 277.500      281.231

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Inventaris 387.556 389.886 402.467
Leermiddelen 467.227 307.667 450.943
Leermiddelen, reproduktiekst. 144.691 173.000 132.837
Leermiddelen werkboeken 287.959 400.000 447.048
Totaal 4.4.2 1.287.433 1.270.553   1.433.295

4.4.3 Dotatie overige voorzieningen
Dotatie voorziening debiteuren 6.086 0 0
Totaal 4.4.3 6.086 0 0

4.4.4 Overige
Werving/voorlichting/PR 299.069 290.000 283.467
Representatiekosten 13.787 6.500 5.136
Buitenschoolse activiteiten 352.994 287.000 313.472
Contributies 47.695 46.500 30.994
Afvalverwerking 40.060 60.000 44.421
Abonnementen 15.630 21.750 17.171
Projecten 24.658 20.000 54.754
Totaal 4.4.4 793.893 731.750      749.415

Totaal overige lasten 2.390.996 2.279.803   2.463.941

4.1.1. Uitsplitsing accountantslasten 2014 2013
4.4.1.1. Honorarium onderzoek jaarrekening 40.446 33.812         
4.4.1.2 Honorarium andere controle opdrachten 23.351 2.722           
4.4.1.3 Honorarium fiscale adviezen 2.157 0
4.4.1.4 Honorarium andere niet-controledienst 0 0

Totaal accountantslasten 65.954 36.534

Met ingang van 2014  worden de accountantskosten niet meer volgens het kasstelsel maar volgens het
systeem van baten en lasten verantwoord. Als gevolg hiervan zijn de accountantskosten met betekking tot de
boekjaren 2013 en 2014 in 2014 verantwoord. De in 2013 verantwoorde accountantskosten hebben betrekking
op boekjaar 2012.

Financiële baten en lasten
5 financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 4.043 0 2.292
5.5 Rentelasten -395.888 -388.322 -331.327
5.2.2 Overige financiële lasten 0 0 -392.453

Saldo financiële baten en lasten -391.845 -388.322 -721.488

De rentelasten hebben betrekking op de langlopende leningen van het Ministerie van Financiën. In 2014 was geen sprake van
overige financiële lasten. De overige financiële lasten 2013 hadden betrekking op een eenmalige amortisatie van een
langlopende lening.

2014 begroting 2014 2013

2014 begroting 2014 2013
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D.7 VAVO

Ingaande 2006 is het aantal gevallen dat een VO-school voor een bepaalde categorie leerlingen de bekostiging bij een andere
school of instelling mag besteden verruimd. In onderstaand overzicht wordt weergegeven voor welke leerlingen dit in
schooljaar 2014- 2015 van toepassing is.

nummer leerling- 
nummer

afnemende school opleiding periode van 
overstap

overgedragen 
bekostiging

1 271558 ROC van Twente HAVO 01-08-2014 3.101
2 271317 ROC van Twente HAVO 01-08-2014 3.101
3 270749 ROC van Twente VMBO 01-08-2014 3.101
4 270950 ROC van Twente HAVO 01-08-2014 3.101
5 270931 ROC van Twente HAVO 01-08-2014 5.903
6 271106 ROC van Twente HAVO 01-08-2014 5.903

Het Stedelijk Lyceum kent een aantal beleidslijnen op grond waarvan een leerling wel of niet kan worden uitbesteed 
naar het VAVO. 
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Model WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

onderdeel 1 "Vermelding bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector"

Is er een bezoldiging van bestuurders: ja

ingang. Dnst. eind dienst dienstbetrekking- beloning belastbare beloning bet. uitk. Beeìndig.
verband verband taakomvang interim onkosten- op termijn dnst.verb.

Bezoldiging bestuur / functie datum datum fte d of i 2014 vergoeding 2014 2014 *** 2014

drs. P.N.J. Nieuwstraten * 16-10-2009 nvt 1,00           d 119.557      0 20.177 0
drs. P. Breuer ** 01-03-2010 31-07-2014 1,00           d 57.869        0 9.777 0
Totaal bezoldiging bestuur 177.426      0 29.954 0

* Voorzitter College van Bestuur
** Lid College van Bestuur
*** Betreffen de werkgeverspremies inzake Pensioen/NP, AOP en VUT/FPU basis

Is er een bezoldiging van de toezichthouders: ja

Datum Einde 1e c.q. Belastbare vaste Voorzieningen beloning Uitkeringen wegens
benoeming 2e termijn en variabele (onkosten) betaalbaar op termijn beëindiging van het

Bezoldiging toezichthouders vergoedingen dienstverband

De heer A.E. Fuhri Snethlage * / ** 20-9-2010 20-09-18 4.862         0 0
De heer J.H.R. Baveld *** 8-9-2008 8-09-16 3.387         0 0
De heer F. ten Oever *** 12-3-2013 12-03-17 3.387         0 0
Mevrouw J.C. Berger-Roelvink ** 20-9-2010 20-09-18 3.387         0 0
De heer O. Peters 10-12-2013 10-12-17 1.917         0 0
Totaal bezoldiging toezichthouders 16.940       0 0

* Voorzitter Raad van Toezicht
** Lid auditcommissie
*** Lid remuneratiecommissie

Toelichting: 
Bij de oprichting van Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede is een Raad van Toezicht ingesteld. De bezoldiging is vastgesteld op
€ 4.350 voor de voorzitter en € 2.875 voor de overige leden. Daarnaast is een toeslag van € 512 vastgesteld voor de leden van de
auditcommissie en remuneratiecommissie. De bezoldiging is exclusief BTW en wordt jaarlijks aan het einde van het schooljaar
betaalbaar gesteld. De in juni 2014 betaalde bezoldiging is hierboven verantwoord.

onderdeel 2 "Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de toepasselijke norm te boven gaat"
Niet van toepassing bij Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede
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B.10. Kengetallen

2014 2013
Solvabiliteit 1 6% 8%
Solvabiliteit 2 12% 11%

Liquiditeit 111% 108%

Rentabiliteit -1% 3%

kapitalisatie factor 21% 21%

Toelichting bij kengetallen:

solvabiliteit 1:  totaal eigen vermogen / totaal passiva (zie staat A.1.1.)
solvabiliteit 2: (totaal eigen vermogen + voorzieningen) / totaal passiva (definitie commissie Don)

liquiditeit: vlottende activa / kortlopende schulden (zie staat A.1.1.)

rentabiliteit: resultaat / totaal baten  (zie staat A.1.2.)

kapitalisatie factor (balans totaal - boekwaarde gebouwen en terreinen) / totale baten   (commissie Don)
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