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Voorwoord 
 
De Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR) presenteert hierbij het jaarverslag 
van 2016. 
Het doel van ons jaarverslag is om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid aan alle 
belanghebbenden en geïnteresseerden van onze school het Avicenna College, zoals lokale en 
landelijke overheden, inspectie van het onderwijs, ouders en personeel van het Avicenna College. 
Het jaarverslag is opgebouwd uit twee delen, te weten het bestuursverslag en het financieel 

jaarverslag. Het bestuursverslag vormt de verantwoording van het SIVOR-bestuur, aangevuld met het 

vertaalde bestuursbeleid door de directie van het Avicenna College. 

Het financieel jaarverslag geeft een compleet overzicht van de financiële situatie over het boekjaar via 

de jaarrekening, de balansposities en de financiële kengetallen. 

Het bestuursverslag en de financiële jaarrekening zijn opgesteld onder het regime van de richtlijnen 

voor de jaarverslaglegging, de richtlijn 660 voor onderwijsjaarverslagen. 

 

 

Rotterdam, mei 2017 

 

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam 

 

Wim P. Littooij     Mohammed B.M. Talbi 

Voorzitter College van Bestuur   Voorzitter Raad van Toezicht 
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Inleiding 
 
 “Het Avicenna College organiseert excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs waarin 
leerlingen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te 
worden aan de Nederlandse samenleving”. 
Het Avicenna college is in november 2013 onder de naam ‘de Opperd’ gestart als islamitische 
scholengemeenschap voor vmbo, havo en vwo met 600 leerlingen. In augustus 2014 is de school 
verzelfstandigd onder de naam Avicenna College. Om een eerste ordening in de ontwikkeling te 
brengen is een jaarplan 2014 opgesteld. Dit plan was er met name op gericht de school te laten 
voldoen aan de eisen die onderwijsinspectie stelt in het waarderingskader voor het Voortgezet 
Onderwijs. Het Avicenna college heeft voor de verdere ontwikkeling van de scholengemeenschap het 
schoolplan 2015 – 2019 geformuleerd. Daarin is opgeschreven wat essentieel is voor de ontwikkeling 
van de school. In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2016. 
Het management en medewerkers van het Avicenna college hadden ook in 2016 de opdracht niet 
alleen het onderwijs te verzorgen voor 650 kinderen maar daarnaast de ontwikkeling van het 
personeel, de onderwijskundige aanpak/didactiek, het pedagogisch klimaat, de islamitische identiteit, 
de bedrijfsvoering, de kwaliteitszorg, de betrokkenheid van de ouders en het relatienetwerk op een 
kwalitatief hoog en transparant niveau vorm te geven.  
Avicenna College doet dat in de grootstedelijke omgeving van Rotterdam Zuid. In een omgeving die 
gekenmerkt kan worden als ‘achterstandswijk’. Het Avicenna College heeft daarbij geen goede 
voorbeelden die kunnen helpen bij de ontwikkeling van de school. Zoals bekend zijn de voorlopers 
van het College in Amsterdam en Rotterdam niet succesvol geweest. Het Avicenna college stond 
daarmee ook in 2016 voor een complexe opgave. Het management en de medewerkers zijn daar vol 
overgaven mee bezig geweest en er is veel bereikt. 

Raad van Toezicht en College van Bestuur 

Leden Raad van Toezicht: 

- M.B.M. Talbi, voorzitter. De heer Talbi is bestuurder Islamitisch PO in de regio Breda. 

- C. Gerdan, vicevoorzitter. De heer Gerdan is bestuurder Islamitisch PO in de regio Rotterdam. 

- R. van den Berg, lid. De heer Van den Berg is bestuurder P.C. PO in de regio Rotterdam 

- M. Dijkstra, lid. De heer Dijkstra is docent. 

- M. Erik, lid. De heer Erik is jurist.       

- H. Gogus, lid. De heer Gogus is bestuurder Islamitisch PO in de regio Schiedam 

 

In 2016 zijn de heer Van den Berg en de heer Dijkstra afgetreden als lid van de raad van toezicht. Dit 

in verband met hun dagelijkse werkzaamheden. De heer Erik is toegetreden in 2016. 

 

College van Bestuur 

- de heer W.P. Littooij, voorzitter en enig lid 

 

De school – het Avicenna College 

Het Avicenna College heeft een eenhoofdige directie. De directeur wordt in het leiding geven aan de 

school geassisteerd door vier teamleiders en de teamleider bedrijfsvoering. Samen vormen zij het 

managementteam van de school.  

 

Samenstelling:   

- de heer R. Troost, directeur 

- mevrouw N. Boutahar – teamleider onderbouw havo/vwo tot 31-7-2016 

- mevrouw C. Essanoussi, teamleider bovenbouw havo/vwo tot 31-7-2016 daarna teamleider van 

locatie Schere 

- de heer T. Narçiceği, teamleider onderbouw vmbo 

- de heer M.Y.D.J.M. Griep, teamleider bovenbouw vmbo 

- de heer C. Acharki, teamleider bedrijfsvoering 
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1. Verslag Raad van Toezicht  
 
De stichting stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van een school (scholen) voor 
islamitisch voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam, waarbij het verzorgen van kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun niveau en achtergrond als een van de 
uitgangspunten dient. 
De school kent een islamitische grondslag en laat zich met betoon van respect voor levens- en 
maatschappijbeschouwingen van andersdenkenden. Leiden en inspireren door de Islam, zoals deze is 
samengevat in de Koran en de Soenna. 
 
Missie 
In het onderwijs dat door de stichting uitgaande school voor alle leerlingen wordt verzorgd, wordt 
aandacht besteed aan de brede vorming van de leerlingen vanuit islamitische beginselen. Waarbij 
emancipatie en participatie van moslims in de Nederlandse samenleving een belangrijke doelstelling 
is. De stichting wil door middel van kwalitatief goed voortgezet onderwijs kinderen vormen tot 
wereldburgers met een islamitische identiteit, die een groot gevoel hebben voor hun omgeving en het 
milieu en op betrokken wijze inde Nederlandse samenleving staan. 
 
In het schoolplan is deze missie als volgt verwoord: 
Het Avicenna College organiseert excellent ambitieus islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen 
hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te kunnen 
worden aan de Rotterdamse samenleving. 
 
Het is vanuit dit doel en deze missie dat de stichting verantwoordelijkheid wil nemen voor het 
verzorgen van voortgezet onderwijs in de sectoren vmbo, havo en vwo in Rotterdam en omgeving. 
 
Governance structuur 
In de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 heeft SIVOR een raad van toezicht en 
een algemeen bestuur. 
 
SIVOR hanteert de geldende governancecode “Goed onderwijsbestuur in het voorgezet onderwijs”. 
 
De Raad van Toezicht – beleid 
 
Samenstelling: 
 
M.B.M. Talbi - voorzitter De heer Talbi is bestuurder Islamitisch PO in de regio Breda 
C. Gerdan - vicevoorzitter De heer Gerdan is bestuurder Islamitisch PO in de regio Rotterdam 
H. Gogus - lid  De heer Gogus is bestuurder Islamitisch PO in de regio Schiedam 
R. van den Berg- lid  De heer Van den Berg is bestuurder P.C. PO in de regio Rotterdam 
M. Dijkstra - lid  De heer Dijkstra is docent VO. 
 
In 2016 zijn de heren Van den Berg en Dijkstra afgetreden als lid van de raad. Dit in verband met hun 
dagelijkse werkzaamheden. 
 
In 2016 is toegetreden tot de raad 
M. Erik  - lid  De heer Erik is jurist. 
 
De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun lidmaatschap geen vaste vergoeding. De 
gemaakte onkosten worden gedeclareerd. 
 
Governance 
 
De raad van toezicht vervult haar functie geheel volgens de richtlijnen en afspraken zoals vastgelegd 
in de Code Good Governance. Zij dient in haar functie als werkgever voor het uitvoerend bestuur 
(raad van bestuur) en heeft vanuit die hoedanigheid jaarlijks een functioneringsgesprek, een 
beoordelingsgesprek en een arbeidsvoorwaardengesprek. 
 
SIVOR heeft bij de start van de school, na afsplitsing van CVO in augustus 2014, de verbintenis met 
de door CVO gecontracteerde accountant gecontinueerd voor de jaren 2014 en 2015. 
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Met ingang van 2016 is door de raad van toezicht het voorstel van het bestuur geaccordeerd om de 
accountantscontrole voor de komende jaren te laten uitvoeren door Van Ree Accountants, 
 
Vergaderingen, belangrijkste onderwerpen 
  
In de verslagperiode vergaderde de Raad van Toezicht regelmatig. Zij zijn samengekomen op 26 

januari 2016, 4 april 2016, 6 juli 2016, 22 september 2016 en op 19 december 2016. Daartussen 

waren ook nog de noodzakelijke informele bestuurs-overlegsituaties. 

 
Belangrijke onderwerpen die hier aan de orde zijn geweest: 

• De financiële situatie en de financiële ontwikkeling, begroting, kwartaalrapportages en 
jaarrekening. Tevens wordt hierbij door het bestuur verantwoording afgelegd aan de raad van 
toezicht over de ontvangen inkomsten en de uitgaven. Daarbij is ruim aandacht voor het 
rechtmatig en doelmatig besteden van de ontvangen bekostiging en subsidies 

• De strategische positie van de school. Hierbij ook het besluit om beroep aan te tekenen tegen 
de aanvraag van Islamitisch-Hindoeïstisch VO in Den Haag, tevens het besluit om te laten 
bezien of SIVOR succesvol aanvragen zou kunnen indienen in andere grote stedelijke 
gebieden en het besluit om een aanvraag in te dienen voor islamitisch VO in Amsterdam. 

• In relatie tot het vorige punt is het besluit genomen om naam en doelstelling van de stichting 
te veranderen van Rotterdam naar Randstedelijke gebieden. 

• Professionalisering van de governance structuur en de raad van toezicht. 

• De ontwikkelingen in de Turkse gemeenschap in Rotterdam en Nederland 

• Ontwikkelingen en verantwoordelijkheden bestuur bij het huisvestingstraject 

• Transitie van huidige bestuur/directie naar toekomstige situatie. 
 
Professionalisering Raad van Toezicht 
Het Avicenna College heeft i n 2016 haar tweejarig bestaan kunnen vieren. Begin 2015 heeft de 
school haar gewenste en vereiste governance structuur gekregen met een bestuur en raad van 
toezicht. Waar het eerste jaar vooral de nadruk heeft gelegen op het goed inrichten van het onderwijs, 
de relatie met de islamitische gemeenschap en de positie van de stichting en de school in de 
Nederlandse samenleving is in 2016 het besluit genomen om onder deskundige begeleiding de 
structuur en inrichting van de governance veder te professionaliseren. Onderwerpen als profielen, 
reglementen, samenstelling, verantwoordelijkheidsverdeling, toezichtskader zullen daarbij aan de orde 
komen en ontwikkeld worden. Eind 2017 moet dit proces zijn afgerond. 
 
Rotterdam, 12 juni 2017 
 
 
 
 
 
M.B.M. Talbi, voorzitter     C. Gerdan, secretaris 
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2. Bestuursverslag 

 

De school kent een eenhoofdige raad van bestuur. Voorzitter en enig lid: W.P. Littooij. 
 
Bestuursbeleid 
Gezien het gegeven dat het bestuur uit een lid bestaat zijn er geen specifieke bestuursvergaderingen. 
Het bestuursbeleid kwam wekelijks aan de orde in het overleg tussen bestuurder en rector van de 
school, daarnaast in de rapporterende en verantwoordende zin in het overleg met de raad van 
toezicht. 
 
De belangrijkste bestuurlijke onderwerpen naast de onderwijskundige ontwikkeling van de school, de 
kwaliteit van het onderwijs, begroting, jaarrekening en de maandelijkse uitputting van de begroting 
zijn: 
 
Huisvesting  
Overleg met de gemeente over bouwheerschap, bouwbudget, inrichtingskosten, maandelijks overleg 
over de voortgang, 14-daags overleg met HEVO, Europees aanbesteden van bouwonderdelen, 
architectenselectie.  
 
Campusontwikkeling rond de Montessoriweg in het overleg met de gemeente, collega-schoolbesturen 
en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. 
 
Academische studie vanuit de UVA naar de positie van islamitisch VO, de problemen, knelpunten en 
meerwaarde. 
 
Onderzoek naar het stichten van andere VO scholen door SIVOR in de Randstedelijke gebieden.  

Bezwaarschrift tegen de aanvraag van de Ozonlaag in Den Haag, aanvraag ingediend voor 

Amsterdam, overleg met Amsterdamse schoolbesturen en gemeentelijke vertegenwoordigers. 

Reglementen voor raad van toezicht en bestuur, profielen voor raad van toezicht en bestuur, 

toezichtskader. Daarnaast de eerste meningsvorming over de toekomstige samenstelling van raad 

van toezicht, bestuur en directie. 

Overleg met het ministerie van OCW, de gemeente, wethouder over de positie van het islamitisch VO.  

SIVOR en Avicenna College formeel vertegenwoordigd in de lokale overlegsituaties FOKOR en Koers 

VO. 

Directie 
Het Avicenna College heeft een eenhoofdige directie. De directeur wordt in het leidinggeven aan de 
school geassisteerd door drie teamleiders en het hoofd van de administratie. Samen vormen zij het 
managementteam van de school. 
 
Samenstelling 
 
De heer R. Troost, rector 
Mevrouw C. Essanoussi, teamleider havo/vwo 
De heer R. Narcicegi, teamleider onderbouw vmbo 
De heer M.Y.D.J.M. Griep, teamleider bovenbouw vmbo 
De heer C. Acharki, teamleider bedrijfsvoering 
 
Het jaarverslag van de directie is integraal onderdeel van het onderwijskundig verslag zoals dat 
hieronder is weergegeven. 
 
Rotterdam, 18 april 2017    W.P. Littooij, voorzitter bestuur 
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2.1 Terugblik en stand van zaken Avicenna college  

Bestaansrecht  
Het bestaansrecht van de school is aangetoond. De school is het schooljaar 2016-2017 met 706 
leerlingen gestart. De school heeft daarmee voldaan aan de formele eis rond de opheffingsnorm  
(N= 648). Dit betekent ook dat islamitische ouders en leerlingen vertrouwen hebben gekregen in de 
kwaliteit en de islamitische signatuur van de school.  
 
De volgende kengetallen geven de cijfermatige resultaten van het jaar 2016 weer. 

Ter vergelijking staan er bij een aantal domeinen ook de resultaten van de afgelopen jaren.  

 

Hoeveel leerlingen zijn er ingestroomd in de afgelopen drie jaren? 

         Vanuit de basschool  Vo-Vo   Totaal  . 

Instroom per 1 oktober 2014       66   27  93 

Instroom per 1 oktober 2015      146   55  201  

Instroom per 1 oktober 2016           186   91  281 

 

Hoeveel leerlingen hebben de school verlaten in de afgelopen drie jaren? 

      Totaal Examl. Buitenl. Andere school 

Uitstroom per 1 oktober 2013 tot 31 juli 2014 213* 155 25*  33* 

Uitstroom per 1 oktober 2014 tot 31 juli 2015  157 136 2  19 

Uitstroom per 1 oktober 2015 tot 31 juli 2016  178 149 6  23 

 
*De uitstroom in het schooljaar 2013-2014 heeft te maken met het faillissement van  

Ibn Ghaldoun en de start van de Opperd. In deze periode zijn er 25 leerlingen vertrokken naar het buitenland. Er zijn 33 

leerlingen naar een andere school gegaan, deels was dit op vrijwillige basis en deels zijn de leerlingen doorverwezen naar een 

andere school vanwege het gedrag.   

 

Hoeveel leerlingen heeft elke afdeling per 1 oktober 2016? 

Vmbo-bbl   161 

Vmbo-kbl   174 

Vmbo-tl     167 

Havo               124 

Vwo      79 

VaVo        1 
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Hoeveel leerlingen hebben de school verlaten zonder diploma (vsv) van januari 2016 t/m december 

2016? 

Vertrokken naar buitenland    6 leerlingen 

Reisafstand      8 leerlingen 

Leerlingen geplaatst op andere school     9 leerlingen 

Gekozen voor een andere school    4 leerlingen 

 

 
 

2.2 Kwaliteit van het onderwijs 

De kwaliteit van het onderwijs is door de inspectie voor de tweede maal in haar bestaan gewaardeerd 
met een basisarrangement. Het management heeft in eerste instantie gestuurd op de eisen die in het 
waarderingskader worden gesteld en heeft ‘de ideale Avicenna les ingevoerd’. (Een instructiemodel 
met een aantal vastgestelde fases in de les) en de taxonomie van RTTI/OMZA wordt schoolbreed 
geïmplementeerd. Genormeerde, valide toetsen zijn ontwikkeld, op grond van de resultaten van de 
toetsing wordt in toenemende mate gedifferentieerd in de klas en daarmee is een belangrijke stap 
gezet om het onderwijs op maat aan te bieden en de talenten van de kinderen maximaal te 
ontplooien. De RTTI systematiek stelt de leraar in staat op cognitief niveau te analyseren waardoor de 
tekorten of onvoldoendes ontstaan en geeft daarmee handvatten om de leerling te bieden waar hij 
behoefte aan heeft. De OMZA systematiek geeft dat inzicht op gedragsmatig niveau. In de 
voortgangs- en leerlingbespreking ontstaat in toenemende mate een aanpak van hoge kwaliteit omdat 
de docenten allemaal hetzelfde RTTI/OMZA-jargon gebruiken om de voortgang van het leren te 
beschrijven per leerling en het dus vervolgens duidelijk wordt wat de voorgestane aanpak van de 
betreffende leerling moet worden.  
 
De school is daarmee in staat om: 

- Een analyse te maken per leerling van de cognitieve en gedragsmatige stand van zaken en 
mogelijke (leer-) ontwikkeling in te schatten. 

- Het onderwijs vorm te geven op maat door middel van differentiatie in de klas. 
- Professioneel overleg te voeren in het kader van leerlingbespreking.  

161

174
167

124

79

1

aantal leerlingen 2016 

vmbo basis vmbo kader vmbo tl havo vwo vavo

6

8
9

4

uitstroom jan/dec 2016

vertrokken naar buitenland reis afstand

leerlingen geplaatst op andere school gekozen voor een andere school
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Verdere implementatie van het model zal in het schooljaar 2016 -2017 plaatsvinden. 
Momenteel wordt met name gewerkt aan: 

- Het uitbreiden van het repertoire didactische werkvormen van de leraar. 
- Het vormgeven van RTTI als cyclisch proces. De vakgroep krijgt daarbij een steeds grotere 

rol. Scholing heeft inmiddels plaats gehad van de vakgroepvoorzitters zodat zij beter in hun 
sturende rol kunnen komen. 

- Het vergroten van de kennis bij de leerling over RTTI zodat zij beter in staat is leerstrategieën 
toe te passen bij huiswerk en studie (handleiding voor ouders en leerlingen). 

- Voorlichting voor ouders over de RTTI systematiek zodat zij hun kind beter kunnen 
begeleiden. 

- Scholing van de docenten met betrekking tot: differentiëren in de klas op kennis, inzicht en 
toepassing zodat beter op verschillende niveaus in de les gewerkt en geleerd kan worden. Het 
Avicenna college biedt daartoe aan de docenten workshops aan. 

 
Veel kinderen op Avicenna college hebben een achterstand in woordenschat, begrijpend lezen en 
rekenen. Avicenna college heeft taal en rekenbeleid ontwikkeld met als doel de kinderen op het 
niveau te brengen dat landelijk gehaald wordt.  De volgend maatregelen zijn inmiddels ingezet: 

- Niveau analyse d.m.v. Cito Vas voor taal en Got it voor rekenen. 
- Extra uren reken en taal zijn toegevoegd aan de lestasbel in de vorm van taal en 

rekenvaardigheid.  
- Een bibliotheek Nederlandse literatuur wordt ingericht om de kinderen te stimuleren te lezen 

inclusief meubilair (hoekjes, zitzakken ed.). 
- Lessen begrijpend lezen en rekenen worden aangeboden aan de groep 8 kinderen van 

toeleverende po scholen op de woensdagmiddag.  
- Remedial Teaching Nederlands en rekenen wordt ingezet voor individueel niveau en groepjes 

kinderen.  
- Muiswerk wordt als programma ingezet. 

 
Het Avicenna college is met de laatste cito Vas scores in een stijgende lijn gekomen. Het doel van het 
taal en rekenbeleid en de inspanningen die daaruit voortvloeien is alle leerlingen op het landelijk 
gemiddelde niveau behorend bij hun leeftijd en schooltype te laten functioneren. 
 
Het leerlingvolgsysteem is operationeel.  
 
Het Avicenna college besteedt veel aandacht aan het behalen van sociale en maatschappelijke 
competenties en richt zich op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Daarnaast 
organiseren we onderwijs dat mede gericht is op het feit dat leerlingen kennis hebben van en 
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. 
Binnen het curriculum wordt dit vormgegeven door de lessen maatschappijleer en geschiedenis.  De 
dagelijkse actualiteit staat in deze lessen centraal. Daarnaast vindt de school het essentieel deel te 
nemen aan activiteiten zoals debatwedstrijden (met andere Rotterdamse scholen), de grondwetdag, 
het plaatsen van de Stolpersteijn, Jinc stages en sollicitatietraining, Worldschool enzovoorts. 
 

2.3 Taalbeleid 

Doordat de meeste leerlingen tweetalig zijn, is er een taalachterstand vanaf jaar 1. Toch zien we dat 
deze achterstand kleiner wordt naarmate de leerlingen in hogere leerjaren komen. Bovendien zien we 
in Rotterdam een daling van taalachterstanden bij leerlingen met een andere moedertaal. Dit is ook 
het geval bij leerlingen van het Avicenna College.  
 
Om deze achterstand in kaart te brengen, maakt het Avicenna college gebruik van het 
Citovolgsysteem, methodetoetsen, RTTI en Muiswerk. 
We meten de taalvaardigheid, leesvaardigheid, spelling/grammatica en werkwoordspelling. De 
taalcoördinator zorgt voor de coördinatie van analyses van de uitslagen. 
 
Op basis van deze gegevens richt de docent Nederlands, na vakgroepoverleg, zijn/haar lessen in. Er 
wordt gebruikgemaakt van de methode, leerstrategieën en werkvormen op basis van RTTI. Soms is 
het noodzakelijk om de expertise van RT in te roepen. Bovendien is er een PTO/PTA Nederlands 
waarin bepaalde aspecten van taalachterstand in opgenomen is. 
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Er is een nauwe samenwerking tussen de docent Nederlands en de docent taalvaardigheid. 
Achterstanden die extra aandacht behoeven worden m.b.v. Muiswerk aangepast. 
 
Al deze inspanningen van de vakgroep Nederlands en de taalcoördinator zorgen voor een positief 
effect. We zien bij Cito een stijgende lijn in de taalontwikkeling bij onze leerlingen. Ook zijn de cijfers 
verbeterd t.o.v. 2015. 
 
Om de taalontwikkeling schoolbreed te implementeren, is er een schoolbreed taalbeleid opgesteld 
door de taalcoördinator. Iedere docent is immers een taaldocent. De eerste stappen zullen in 2017 
gezet worden. 
 
Ondanks alle inspanningen zien we dat sommige beoogde resultaten nog wel achterblijven door een 
aantal redenen. 
Het programma Muiswerk is bijvoorbeeld een complex programma waarin de docent begeleid moet 
worden, zodat de leerlingen optimaal profijt hebben. Met name voor locatie Schere is dit een 
aandachtspunt.  
 
Ook het differentiëren in de lessen is een ontwikkelpunt. Momenteel wordt er nog veel frontaal-
klassikaal lesgegeven.  
 
Tenslotte is het van belang om het lezen van boeken en kranten te bevorderen en te motiveren. Op 
school wordt regelmatig gelezen uit aangeschafte boeken. Dit kan echter nog beter. Thuis wordt er 
nog veel te weinig gelezen.  
 

2.4 Onderwijs opbrengst: overgang en examenresultaat 

Doubleurs       9  leerlingen 
Interne Doorstroom  416  leerlingen   
Instroom   280  leerlingen 
 
Onderbouwsnelheid havo-vwo 

 
In het schooljaar 2015-2016 zijn de overgangsnormen aangescherpt waardoor de onderbouwsnelheid 
een terugval kreeg. De aanscherping heeft te maken met de juiste niveau voor elk kind, uitslagen van 
de Cito Vas toetsen zijn een onderdeel geworden van de overgangsnormen. 
 
 
 
 
 



 

12 

 

 

Bovenbouwsucces havo-vwo 

 
 
 
Onderbouwsnelheid vmbo 
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Bovenbouwsucces vmbo 
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Het examenresultaat van het Avicenna college is uitstekend. In 2016 hebben 151 leerlingen 
eindexamen gedaan. De percentages per opleiding zijn als volgt: 

- vwo 14 leerlingen   93 % slagingspercentage  
- havo 29 leerlingen   93 % slagingspercentage  
- basis 29 leerlingen 100 % slagingspercentage  
- kader 45 leerlingen 100 % slagingspercentage  
- mavo 34 leerlingen   97 % slagingspercentage  

 

 
 

 

 
  

93%

93%

100%

100%

97%

Examenresultaat

Vwo Havo Basis Kader Mavo
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2.5 De identiteit 

De islamitische identiteit is beschreven in een notitie en concreet ingevuld in de praktijk van alledag. 
Je kunt zien en voelen dat Avicenna college een islamitische school is, kledingvoorschriften, 
gebedsruimte, oproep tot gebed, ramadan rooster, hadith van de week, islamitische feestvering, 
symposia ed. maar met name ook de waarden en normen van het geloof die verwijzen naar 
respectvolle omvang en fatsoenlijk gedrag. Inmiddels is er veel contact met de moskeeën over de 
vraag hoe de opvoeding vorm te geven in de driehoek ouders, moskee en school. We vinden het 
essentieel daar een verbinding te maken omdat kinderen veelal leven in een conflicterend 
waardenpatroon van thuis, straat en school.  
 
De school wil een transparante school zijn met een islamitische identiteit en verankering in de 
moderne Rotterdamse samenleving. De oriëntatie is daarmee naar buiten. We bezoeken exposities, 
banenmarkten en gaan in debat met andere scholen over geloof in de moderne samenleving. We 
organiseren symposia en bezoeken kerken en synagogen. Op het Avicenna college zijn geen moslims 
geradicaliseerd of vertrokken naar een ver buitenland om daar deel te nemen aan de gewelddadige 
Jihad. Juist niet. Waar er sprake is van vragen over radicalisering hebben wij docenten die vanuit de 
Koran kunnen uitleggen dat het nooit gaat om geweld maar wel om discussie en van elkaar leren. 
Islam op Avicenna is vredelievend en kiest de middenweg. In toenemende mate slaagt de school erin 
de islamitische waarden te vertalen naar concrete handelingen die in de vormgeving van het 
pedagogisch klimaat. 
  

2.6 Het personeel 

Het lerarencorps is op kwalitatief niveau gebracht. De doelstelling is bereikt om als Nederlandse 
islamitische school een populatie docenten in dienst te hebben, bestaande uit 80% moslims en 20% 
niet moslims. Diversiteit en discussie binnen de school is daarmee aanwezig. De docenten zijn 
bevoegd, bekwaam, geïnspireerd en met name ook jong en energiek. De taakvolwassenheid van het 
team is inmiddels voldoende.  
 

 
 
De werkdruk is in deze, zich ontwikkelende school hoog, immers niet alleen de lessen worden 
gegeven, veel materiaal en procedures moet nog worden ontwikkeld. Avicenna college is ook een 
ambitieuze school en wil tot de beste scholen van Rotterdam behoren. De ambitie is ook om het 
personele ziekteverzuim laag te houden en de medewerkers gezond te laten functioneren. Het MT 
heeft met het personeel en de MR een aantal goede discussies kunnen voeren om uiteindelijk tot een 
aantal maatregelen en vervolgens een bijsturing van de ervaren werkdruk te komen. 
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De inrichting van de normjaartaak is kritisch bekeken en op een aantal posten aangepast, 
bijvoorbeeld: 

- Levensfase personeelsbeleid is toegevoegd aan de normjaartaak.  
- Startende docenten (die gediplomeerd zijn) krijgen 20% taakreductie in het eerste jaar en 10% 

taakreductie in het tweede jaar. 
- Het aantal lessen bij een volledige baan is gesteld op 24 (= 720 klokuren). 
- De factor voor de voor- en nazorg is opgehoogd van 0,4 naar 0,5. De focus komt daarmee in 

de normjaartaak meer te liggen op de ontwikkeling, uitvoering, evaluatie en administratie van 
het onderwijs en dus minder op andere taken.  

- In de normjaartaak worden 83 klokuren opgenomen ter besteding aan 
deskundigheidsbevordering welke naar eigen inzicht in te vullen is.  

- Indien de leraar in opleiding is, met een lerarenbeurs wordt er 160 uur voor een tweede 
graadsopleiding en 240 uur voor een eerstegraadsopleiding opgenomen.  

- De taken in het normjaartaak formulier zijn gedefinieerd en voorzien van een vast aantal 
klokuren. 

 
Samenvattend betekent een voor ons evenwichtige normjaartaakinvulling: Lesuren 720 klokuren, 
voor- en nazorg (factor 0,5) 360 klokuren, deskundigheidsbevordering 83 klokuren (zelf in te vullen), 
taken en vergaderingen 496 klokuren = opgeteld 1659 klokuren (volledige baan = 1 fte). 
 
Daarnaast is een aantal maatregelen genomen om de werkdruk verder te verminderen. Het gaat 
hierbij om aanpassingen die exemplarisch zijn voor een zich ontwikkelende organisatie bijvoorbeeld: 

- Van 4 naar 3 periodes in het schooljaar. Er zijn onderwijskundige argumenten om dit te doen 
maar met name de werkdrukvermindering wordt hiermee gediend. 

- De jaarplanning is herschreven vanuit de gedachte dat daar meer lucht in moest komen.  
- Het MT heeft een lijst gemaakt met zaken die voor de grote vakantie geregeld moeten zijn 

zodat we na de grote vakantie niet voor verrassingen komen te staan en werkdruk 
toeneemt omdat e.e.a. niet geregeld en gepland is.  

- Een aantal maatregel zal Magister klantvriendelijker maken. Koppelingen worden gemaakt 
met RTTI online. De momenten dat Magister gesloten is moeten zo kort mogelijk zijn. De regel 
dat magister op vrijdagmiddag al is gesloten vervalt. 

- De dagopening zal worden opgenomen in de normjaartaak berekening.  
- Invaluren worden op het rooster gezet. 
- Geen ad hoc dingen of verandering in een planning toevoegen die vaststaat. 

De vakgroepvoorzitters zijn in de ontwikkeling en sturing van het onderwijs belangrijker gemaakt en 
hebben een opleiding gehad die hen in staat stelt daadkrachtige en effectiever leiding te gaan geven 
aan de vakgroepen.  
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Hoe was de verdeling in contracten in 2016? 

Aantal fte personeelsleden    63.8  FTE  

Bepaalde tijd      25.5  FTE 

Onbepaalde tijd      38.3  FTE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe was de verdeling van het personeel naar sexe in 2016? 

Aantal man      36.2  FTE      

Aantal vrouw       27.6  FTE 

 

 
 

Hoe was de verdeling van het personeel in 2016? 

OP       46   FTE 

OOP        13   FTE 

Management           4.4    FTE (inclusief lesgevende taken) 

Bestuurder        0.4  FTE  

 

 
 

Hoe hoog is het percentage in en uitstroom onder het personeel? 

Nieuwe instroom in 2016    17.6  FTE 

Uitstroom 2016        6.4  FTE 

 

36,3
27,6

aantal fte M/V

Aantal man Aantal vrouw

46

13

4,4 0,4

Personeel

OP OOP management bestuur

25,5

38,3

aantal fte

bepaalde tijd onbepaalde tijd
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Hoe hoog is het percentage verzuim onder het personeel? 

Percentage ziekteverzuim 2016     2.5 % 

Kort verzuim       1.7 % 

Middel lang verzuim     0.7 % 

Lang verzuim      0.1 %  

 

 
De definities van de ziekteduur zijn: kort= t/m 7 dagen; middel= t/m 42 dagen; lang= meer dan 42 dagen. 

 

 

 

 

Wat is de leeftijd verdeling van het personeel? 

 

 

 

17,6

6,4

aantal FTE

instroom uitstroom

1,7

0,7

0,1

percentage verzuim

kort middel lang lang
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2.7 Pedagogisch klimaat 
Veel tijd is ook besteed aan de vormgeving van het pedagogisch klimaat. We hebben midden in 
Rotterdam Zuid niet altijd de makkelijkste kinderen in de school. Het evenwicht tussen het streng 
handhaven van de schoolregels en empathie en begrip voor de situatie van kinderen is inmiddels 
mooi neergezet. De slogan ‘rust, reinheid en regelmaat‘ is van toepassing. In aanvang hebben we wel 
kinderen moeten verwijderen omdat we geen antwoord hadden op hun gedrag. Kinderen die niet te 
beïnvloeden en te corrigeren waren. Waar we eerst een lokaal vol hadden met kinderen die geschorst 
en gestraft waren zien we nu dat het aantal incidenten af is genomen en er nog nauwelijks kinderen 
uit de klas worden gestuurd. Het Avicenna college is inmiddels een veilige school. Het gaat hierbij om 
het enerzijds handhaven van de schoolregels en ook op een respectvolle, fatsoenlijke manier met 
elkaar omgaan. Het betreft de relatie die de leerlingen onderling hebben, maar ook de relatie die de 
leerlingen hebben met de leraar en medewerkers. Het evenwicht tussen regels begrip en empathie.    
 
De zorgstructuur is volledig geïmplementeerd. Onder leiding van de zorgcoördinator, werkt het team 
Zorg, bestaande uit leerlingbegeleiders, remedial teacher, maatschappelijk werker en een psycholoog 
aan de ondersteuning van kinderen die net even wat meer aandacht nodig hebben op cognitief of 
gedragsmatig niveau.  
 
De totale populatie medewerkers heeft een training ‘omgaan met straattaal en straatcultuur’ gevolgd. 
Een aantal leerlingen gebruikt een vorm van straattaal en straatcodes die voor de meeste docenten 
niet bekend zijn, de misinterpretatie kan leiden tot misverstanden. Trainingen in dit verband zijn 
gegeven door bureau H. Kaldenbach om hier verbetering aan te brengen waarbij het doel was het 
verhogen van het begrip voor de leerling en het aanleren van vaardigheden om weerbarstig gedrag te 
de-escaleren. 
 

2.8 De bedrijfsvoering  

De bedrijfsvoering is op orde. De financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan een 
administratiekantoor (Qualiant). De accountant heeft het jaarverslag 2015 goedgekeurd. 
 

2.9 Bewegen, gezond leven en culturele/beeldende vorming 

Naast het vormgeven van het cognitieve leren heeft de school veel geïnvesteerd in bewegen, gezond 
leven en culturele vorming. We hebben inmiddels het beste voetbalteam van Rotterdam, alle 
eerstejaars leerlingen krijgen taekwondo les en daarnaast is er les in zwemmen, boxen, tafeltennis, en 
basketbal. 
 
De kantine van de school is een leerproject ‘gezonde kantine’ en wordt door leerlingen 
gerund (begeleid door docenten). De school geeft vorm aan de visie dat het niet alleen gaat om leren 
maar ook om bewegen en ook om gezond met jezelf en je omgeving omgaan. 
 
Kunst en cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. 
Door het aanleren van begrip voor kunst en cultuur staat algemeen begrip voor de maatschappij 
waarin wij leven dichter bij de beleving van een leerling. Het algemene doel van het leergebied kunst 
en cultuur is dat de leerlingen een brede oriëntatie op kunst en cultuur ontwikkelen. De sectie BV acht 
het hierom verstandig om naast het reguliere curriculum, waarbij doormiddel van een doorlopende 
leerlijn de leerlingen kennis maken met verschillende materialen en technieken en de 
expressiemogelijkheden hiervan, de leerling, door bezoeken aan musea, tevens kennis te laten 
maken met kunst die voor de Nederlandse maatschappij als belangrijk wordt geacht. Hierbij wordt er 
geen verschil gemaakt tussen moderne of klassieke kunst. Wel wordt er, met de keuze van 
tentoonstellingen, rekening gehouden met de kaders die binnen het islamitisch geloof toelaatbaar zijn. 
Op deze wijze stelt de sectie BV tot doel om tijdens de eerste drie leerjaren de leerlingen minimaal 
eenmaal per jaar kennis te laten nemen met exposities in een van de vele musea in Nederland. 
Tevens wordt voor deze leerjaren jaarlijks een kunst en cultuurweek georganiseerd waarbij de 
leerlingen door middel van workshops onder begeleiding van professionele kunstenaars kennisnemen 
van een vijftal verschillende kunstdisciplines. Binnen deze workshops wordt er naar een eindproduct 
toegewerkt. De resultaten hiervan zijn tijdens een ouderavond aan de ouders gepresenteerd. 
 
Het Avicenna college wil veel aandacht besteden aan gezond leven, bewegen en sporten. In veel 
gezinnen van onze leerling populatie is hier te weinig aandacht voor. Weinig bewegen en ongezond 
leven komt veel voor.  
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De vaksecties lichamelijke opvoeding en biologie werken in toenemende mate samen en realiseren 
dat alle eerstejaars leerlingen op locatie Schere een vakoverstijgend project krijgen tijdens het vak 
profilering. Hier leren zij alles over voeding & vertering, BMI, lichaamssamenstelling, trainingsvormen 
en energiesystemen komen hier aanbod. 
De examenleerlingen krijgen inmiddels een vakoverstijgende lessenserie van de vakken lichamelijke 
opvoeding en biologie, waarin zij alles leren over gezonde voeding, bewegen, spieren van het lichaam 
en het leren lezen van voedingsetiketten.  Dit valt inmiddels onder het onderdeel bewegen & 
gezondheid van het vak lichamelijke opvoeding.  
 
Naast de lessen lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen de mogelijkheid om, na schooltijd, extra 
te sporten. Het gaat hierbij op de sporten zaalvoetbal en boksen bij Challange010, zwemmen en 
verschillende sporten tijdens Olympic Moves. 
Daarnaast zal de komende twee jaar onderzoek worden gedaan naar hoe wij klaslokalen zo kunnen 
inrichten dat de leerlingen meer kunnen bewegen in de klas. Bewegen in de klas levert namelijk 
betere studieresultaten én gezonder gewicht op, volgens onderzoek van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen.  
 

2.10 Ouderbetrokkenheid 

De ouderbetrokkenheid krijgt inmiddels gestalte. Avicenna college is een school voor bijzonder 
onderwijs en moet worden gedragen door de ouders. Het verhogen van de ouderbetrokkenheid is 
steeds een belangrijk thema voor het welslagen van de school. Inmiddels participeert een tiental 
ouders in een ouderraad (er heeft scholing en ondersteuning plaats gevonden door een extern bureau 
voor de ouders) en de oudergeleding van de MR (scholing van de MR heeft plaats gevonden). 
De ouders hebben moederochtenden georganiseerd voor andere ouders. Er is een aantal 
themabijeenkomsten georganiseerd waarbij ouders worden uitgenodigd met school en met elkaar te 
praten over zaken zoals:  

- Het geloof vormgeven in de school.  
- Samenwerken in opvoeding tussen ouders en school. 
- Het kiezen van een vervolgopleiding / een vak leren na het vmbo. 

 
Mede dankzij de ondersteuning van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is een oudercontract 
gemaakt, een overeenkomst tussen de school en de ouders waarin verwachtingen naar elkaar worden 
afgesproken.  
 

2.11 PR en communicatie  

Avicenna college heeft vanwege zijn voorgeschiedenis erg veel aandacht besteed aan de publieke 
relaties. Veel aandacht is er gegeven om te werken aan de positieve naamsbekendheid, het 
versterken van een goed imago en het terugwinnen van vertrouwen bij de doelgroep en de 
verantwoording naar de samenleving. De communicatie naar de achterban en belanghebbenden is 
geprofessionaliseerd en goed vormgegeven. Mede door de inzet van de PR commissie is het 
vertrouwen in islamitisch voortgezet onderwijs gewonnen en heeft de school een positieve 
naamsbekendheid gekregen.  
E.e.a. is terug te zien in het groeiend aantal aanmeldingen en de positieve reacties van de achterban 
in Rotterdam e.o. De PR commissie heeft vormgegeven:  

- Bezoeken van en presentaties in zowel Turkse als noord Afrikaanse/ Arabische moskeeën.  
- Een externe nieuwsbrief.  
- Een goed bezochte, Facebookpagina. 
- Een moderne website. 
- Goody Bags, pr materiaal zoals flyers ed. 
- Bezoeken aan scholenmarkten.  
- Organiseren van bijeenkomsten van ‘Mad science’ voor groep 8 kinderen. 

De contacten met het islamitisch PO zijn versterkt door lessen te gegeven aan groep 8 leerlingen, 
door docenten van het Avicenna college, op PO scholen. Dit om de kinderen kennis te laten maken 
met het Avicenna VO. De islamitisch PO scholen hebben ook bezoeken gebracht en lessen 
bijgewoond aan het Avicenna college. 

Verdere samenwerking met de islamitisch PO scholen heeft jammer genoeg geen vorm gekregen.  
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2.12 Avicenna college in de Randstad 

Avicenna college heeft haar diensten aangeboden in Den haag en Amsterdam om daar mee te 
denken en wellicht vorm te geven aan islamitisch VO in die steden. Tot nog toe heeft dat wel een 
aantal vergaderingen opgeleverd maar nog geen resultaat. Gezien de positieve waardering voor het 
onderwijs op het Avicenna College volgens “de middenweg” (gericht op integratie in de Nederlandse 
samenleving) in Rotterdam en de andere grootstedelijke gebieden heeft SIVOR BMC gevraagd 
prognose-berekeningen te maken voor de mogelijkheden van een succesvolle aanvraag voor 
islamitisch VO in andere grote steden. Daaruit bleek dat alleen in Amsterdam een succesvolle 
aanvraag zou kunnen worden ingediend. SIVOR heeft daarom voor1 november 2016 een aanvraag 
ingediend voor islamitisch VO in Amsterdam. 

Teneinde deze aanvraag te kunnen indienen was een statutenwijziging nodig, waarbij als werkgebied 
“Rotterdam en omgeving” werd vervangen door Randstedelijke gebieden. 

2.13 Huisvesting: ontwerp en inrichting nieuwe/renovatie school 

Bij de start van het Avicenna College op 1 augustus 2014 s door de gemeente de toezegging gedaan 
voor betere huisvesting. Begin 2015 werd duidelijk dat de nieuwe huisvesting zou komen in het te 
renoveren en uit te breiden schoolgebouw aan de Montessoriweg 55. Een tegenvaller hierbij was dat 
Stadsontwikkeling, die de (ver)bouw voor haar verantwoordelijkheid zou nemen, hierbij een tijdpad 
hanteerde waarbij het gebouw pas in de loop van 2020 beschikbaar zou komen. Daar bovenop kwam 
dan de eis dat het Avicenna College tussentijds ook nog tijdelijk naar een oud schoolgebouw aan de 
Huismanstraat zou moeten verhuizen. Voor bestuur en school een onaanvaardbaar traject. Om de 
hierdoor ontstane impasse te doorbreken heeft het bestuur aan de gemeente voorgesteld om zelf het 
bouwheerschap met alle bijbehorende verantwoordelijkheden op zich te nemen. Begin 2016 is 
hierover met de gemeente overeenstemming bereikt, evenals over het bouwbudget, € 12,7 miljoen. 
Eis hierbij is dat het Avicenna College per half februari 2018 de huidige gebouwen zal verlaten. 
Teneinde een goed en efficiënt bouwproces te kunnen realiseren heeft het bestuur HEVO ingehuurd 
voor risicodragend projectmanagement. 
Bij de start van het bouw- en renovatieproces bleek dat de gemeente (stadsontwikkeling) het gebouw 
aan de Montessoriweg tijdelijk had verhuurd aan het Ikazia ziekenhuis. Een gegeven waardoor de 
bovengenoemde 2020 in een helder daglicht kwam te staan. Des te verheugender is het om te 
vermelden dat onder het bouwheerschap van SIVOR  het bouwproces op schema om de genoemde 
tijdslimiet van januari 2018 te halen. 
De nieuwe locatie aan de Montessoriweg zal ruimtebieden voor 850 leerlingen. Gezien het gegeven 
dat het Avicenna College ieder jaar met ruim 100 leerlingen groeit en het leerlingenaantal in 2016 
groeide naar ruim 700 zal de nieuwe locatie bij de start gelijk maximaal worden benut. 
In 2016 is met de architect en in samenspraak met een werkgroep/klankbordgroep vanuit het 
personeel een prachtig ontwerp gemaakt waarin alle onderwijskundige wensen en eisen zijn 
gerealiseerd en waarbij de islamitische identiteit van de school duidelijk herkenbaar aanwezig is. 
Bij presentaties van ontwerp en proces waren er de zeer positieve reacties van raad van toezicht, 
personeel en ouders.  
 
De gehele (ver)nieuwboud aan de Montessoriweg en de daarbij behorende inrichting wordt volledig 
bekostigd door de gemeente Rotterdam (resp. 12,7 en 1,4 miljoen euro). 
 
Avicenna College zal veroorzaakt door de slechte kwaliteit van de huidige panden en voorspelde groei 
de locatie Schere en Putsebocht verlaten en per januari 2018 het pand aan de Montessoriweg gaan 
betrekken.  
Inmiddels heeft een werkgroep een plan van eisen (onderwijskundig en technisch) opgesteld. Een 
begroting is gepresenteerd en financiering is rondgekomen. De architect en de bouwkundig 
aannemers zijn gekozen. Het bouwproces is in gang gezet en wordt begeleid door HEVO.  
Een interne werkgroep en stuurgroep is opgestart die in nauwe samenwerking met de architect het 
intern ontwerp en inrichting voorbereid. 
 
De directe omgeving van de school zal verder worden ontwikkeld vanuit een campus gedachte waar 

de leerlingen kunnen leren, ontspannen, sporten en kunnen kennismaken met leeftijd genoten van 

andere scholen. De campus zal de scholen in staat stellen samen te werken, kennis te delen en uit te 

wisselen. Voor Avicenna college is het van groot belang onderdeel te zijn van een scholen structuur 

en samenwerkingsverband. De gesprekken voor een eerste ontwerp zijn gestart. 
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De directe omgeving van de school zal verder worden ontwikkeld vanuit een campusgedachte waar 

de leerlingen kunnen leren, ontspannen, sporten en kunnen kennismaken met leeftijdsgenoten van 

andere scholen. De campus zal de scholen in staat stellen samen te werken, kennis te delen en uit te 

wisselen. Voor Avicenna college is het van groot belang onderdeel te zijn van een scholenstructuur en 

samenwerkingsverband. De gesprekken voor een eerste ontwerp zijn gestart. 

2.14 Vormgeving nieuw vmbo 2015-2016   

Avicenna College heeft inmiddels een besluit genomen over welke profielen zullen worden 
aangeboden en hoe deze profielen worden ontwikkeld. Een werkgroep heeft zich georiënteerd op de 
problematiek vernieuwing vmbo. De vakgroepen hebben een programma gemaakt dat voldoet aan de 
eisen van het vernieuwd vmbo. De praktijklokalen die nodig zijn voor de vormgeving van het onderwijs 
zijn ontworpen en zullen in het nieuwe pand worden gerealiseerd. 

2.15 Kwaliteitszorg 

Een systeem van kwaliteitszorg is essentieel voor een professionele school om tot continue 
kwaliteitsverbetering te kunnen komen. Inmiddels heeft het MT van het Avicenna college een systeem 
voor kwaliteitszorg uitgewerkt welke is gebaseerd op het waarderingskader van de onderwijsinspectie. 
De school kan de kwaliteit meten van opbrengst en proces, de stakeholders bevragen op 
tevredenheid, haar kwaliteit verbeteren en zich verantwoorden over haar resultaten.  
 
De school heeft een aantal metingen verricht m.b.t. tevredenheid van medewerkers, ouders, en 
leerlingen. De resultaten zijn over het algemeen positief en boven landelijk gemiddeld. Waar mogelijk 
heeft de school op grond van deze resultaten aanpassingen doorgevoerd. 
 
Hoe tevreden zijn de leerlingen over de school? 
In het schooljaar 2015 2016 scoort het Avicenna College op schoolklimaat, veiligheid op school en 
tevredenheid bij de leerlingen boven de benchmark. Met trots hebben wij hiervan kennisgenomen. 
In 2018 verhuizen wij naar een prachtige pand aan de Montessoriweg. Dit pand zal worden verbouwd 
naar de wensen van het personeel, ouders en leerlingen. Hierdoor zal ook het domein facilitair een 
voldoende gaan scoren. In 2018 zullen de huidige panden worden gesloopt. Daarom voeren wij tot 
2018 alleen het noodzakelijk onderhoud uit.   
 

Bron: scholen op de kaart  
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Er is sprake van een echt verschil als het verschil meer is dan 5%. Je ziet dan een groen of rood 

bolletje. Bij een verschil van minder dan 5% zie je een geel = teken. 

 

Bron: Scholen op de kaart 
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Hoe tevreden is de onderwijsinspectie over de school? 

Avicenna scoort bij alle opleidingen een basisarrangement. 
De inspectie is lovend over onze school. We hebben een grote kwaliteitsslag gemaakt. 
Op alle afdelingen is goed onderwijs aangetroffen. De kwaliteit van de didactiek was in een aantal 
lessen indrukwekkend. Het basisarrangement is met twee jaar verlengd!!  
 
Bron: www.onderwijsinspectie.nl 

Hoe is het resultaat over het afgelopen drie jaar op havo en vwo?  

Hoe is het resultaat over het afgelopen drie jaar op vmbo?

 

Meer informatie 

Op de website is een uitgebreide beschrijving te vinden van het Onderwijsresultatenmodel op pagina 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo 

 

Hoe tevreden zijn de ouders over de school?  

Enquête afgenomen door middel van Kwaliteitscholen van 30 oktober 2015 t/m 31 januari 2016. 

Een gestandaardiseerde enquête die in Nederland onder de scholen die lid zijn van ‘kwaliteitsscholen’ 
(dit zijn er 139) wordt afgenomen. De enquête is op avicenna college onder 348 ouders uitgezet, 
daarvan hebben er 8 geantwoord. Dit betekent dat 2% van de respondenten heeft gereageerd, 
waardoor de betrouwbaarheid van de uitkomsten laag is. We nemen de ouders die dit hebben 
ingevuld echter serieus en zijn dankbaar dat zij de moeite hebben genomen de enquête in te vullen. 
 
In de enquête is de mening van ouders gevraagd rond de volgende thema’s: 
Activiteiten die de school onderneemt, de begeleiding van de leerlingen, de communicatie, Identiteit 
en Imago, informatie, keuzemogelijkheden die de leerlingen hebben, de locatie van de school, de 
kwaliteit van het onderwijs, de open dag, de organisatie van de school en het onderwijs, de resultaten 
van de school, de sfeer van de school en de veiligheid van de school. 
 
Bron: Kwaliteitscholen 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultatenmodel-vo
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Het aantal respondenten was 8 op het Avicenna College. Bij de benchmark lag dit op 55. Hierdoor worden ook de verschillen in 
scores veroorzaakt.  

 
Res:  respondenten van het Avicenna College 

Bm: Benchmark  

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête is er gecommuniceerd naar de ouders. Waarbij het 
volgende aan de orde is geweest: 
1. Activiteiten die de school onderneemt.  

86 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn. Avicenna college vindt het belangrijk activiteiten te 
ondernemen die tot doel hebben de kinderen in staat te stellen veel te leren maar ook het 
onderwijs aantrekkelijk te maken. Inmiddels hebben we in het leerplan onder anderen reizen naar 
Londen en Parijs maar ook dichter bij huis naar bijvoorbeeld Corpus in Leiden. Veel debatten 
worden georganiseerd met en op de locatie van andere scholen. Ook de bezoeken aan moskee 
en kerk worden vormgegeven met andere scholen voor het VO. In het kader van gezond leven en 
sporten hebben we veel activiteiten zoals voetbal, zwemmen, taekwondo, tafeltennis competities 
en bokswedstrijden. Daarnaast vinden we het belangrijk onze leerlingen te helpen goede keuzes 
te maken ook richting het vervolgonderwijs, daartoe worden beurzen en manifestaties bezocht 
met de klassen.  

2. De begeleiding van de leerlingen. 
72 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de begeleiding van de leerlingen. Dit vinden 
wij een te lage score. Hier willen we streven naar 95%. De actie die we als school hierop gaan 
zetten om te verbeteren is de verscherping / betere uitwerking van het pedagogisch klimaat in de 
school. Inmiddels hebben wij met een werkgroep een definitie gegeven van het gewenste klimaat 
en een aantal maatregelen bedacht hoe we het pedagogisch klimaat kunnen verbeteren. 
63 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over studie en huiswerkbegeleiding. Ook deze 
score is te laag. Avicenna zal dit schooljaar inzetten: huiswerkbegeleiding, extra lessen op de 
kernvakken (Engels, Wiskunde en Nederlands) en waar noodzakelijk ook op andere vakken. 
Daarnaast krijgen de kinderen in de brugklas extra lessen sociale vaardigheden en de 
eindexamenklassen krijgen examentraining.  
We gaan ervan uit dat met de inzet van extra inspanning de waardering rond deze onderwerpen 
door ouders zal stijgen. 

3. De communicatie met ouders. 
75% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de communicatie van de school naar ouders.  
Voor de school blijft dit een punt van aandacht. Het percentage moet hier hoger. We zullen dit 
bereiken door de activiteiten van de mentor nog steviger te richten op de wensen van de ouders 
De nieuwsbrief blijft regelmatig verschijnen. De ouderraad zal hierbij een grotere rol gaan spelen 
evenals de medezeggenschapsraad.  
Daarnaast zullen we de ouderbetrokkenheid verhogen door een aantal themabijeenkomsten rond 
geloof en opvoeding te gaan organiseren met ouders.  
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4. Identiteit, imago en informatievoorziening.  
75 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de goede naam van de school en de identiteit 
van de school. Daar zijn we gezien de geschiedenis van de school tevreden mee. Echter, ook dit 
kan beter. We werken hard aan de verbetering van het onderwijs tot excellent onderwijs. De 
identiteit wordt steeds meer zichtbaar in het dagelijks handelen van de medewerkers. Gericht 
gewerkt wordt aan het naar buiten brengen van een positief imago over de school. Avicenna 
college is op weg om een heel goede school te worden. Er is tijd voor nodig ook om het slechte 
imago van de voorganger van de school te laten verdwijnen.  
We zijn er hard mee bezig, 86 % van de ouders is tevreden over de vernieuwingsgezindheid van 
de school. 

5. Keuzemogelijkheden die de leerlingen hebben. 
84 % van de ouders is tevreden over de overstapmogelijkheden.  
72 % van de ouders is tevreden over de richting die de kinderen kunnen kiezen. 

6.  De locatie van de school.  
86% van de ouders is tevreden over de bereikbaarheid van de school. 

7. De kwaliteit van het onderwijs.  
100% van de ouders is tevreden over het eigentijdse lesmateriaal.  
50 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de stimulerende leeromgeving en de mate 
waarin ingespeeld wordt op de verschillen tussen leerlingen. Het MT van het Avicenna college 
vindt deze score veel te laag. De school heeft gekozen voor het RTTI concept. De docenten zijn 
bezig op grond hiervan te differentiëren in de klas zodat meer onderwijs op maat mogelijk wordt. 
Ook het pedagogisch klimaat zal meer ingericht worden om de individuele leerling te optimaal te 
benaderen.  
67 % van de ouders is tevreden over de inzet van ICT op school. 

8. De open dag.  
100% van de ouders zegt tevreden te zijn over organisatie van de open dagen en presentatie van 
de school en de vakken. 

9. De organisatie van de school en het onderwijs. 
88% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de grootte van de klassen. 
75% van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de orde, netheid en duidelijke regels op school. 
88 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over lesuitval (is weinig). 

10. De resultaten van de school. 
86 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de resultaten van de school (o.a. inspectie 
oordeel). 

11. De sfeer van de school, inrichting van de gebouwen. 
50 % van de ouders geeft aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de gebouwen. Deze score is 
te laag. De panden waar wij zitten met de school zijn oude panden. We doen er alles aan om deze 
panden te verbeteren. Dit in het perspectief van de verhuizing naar de Montessoriweg. Avicenna 
college zal vmbo, havo en vwo verenigen in een pand dat gerenoveerd is en voldoet aan de eisen 
die een moderne school stelt. 
100 % van de ouders is tevreden over de manier waarop de docenten overkomen. 
En daar zijn we blij mee want wij vinden ook dat we de beste docenten van Rotterdam hebben. 

12. De veiligheid van de school. 
80% van de ouders is tevreden over de manier waarop de school omgaat met criminaliteit en 
onveiligheid. 
72 % van de ouders is tevreden over de veiligheid in en om de school. 
Veiligheid is voor Avicenna een belangrijk thema. De schoolgebouwen staan in Rotterdam Zuid. 
Een grote stadsomgeving met veel uitdaging maar ook veel verleiding voor kinderen. De school 
doet er alles aan om de veiligheid van de kinderen in een rustige leeromgeving te creëren. Dit 
heeft te maken met de kwaliteit van de docenten, het pedagogisch klimaat, de leerlingbegeleiders, 
de zorgstructuur en de kwaliteit van de directe omgeving van de school waar rust en regelmaat 
moeten heersen. Avicenna heeft hier inmiddels veel bereikt. Veiligheid zal de komende jaren 
echter een speerpunt blijven in het beleid van de school.  
75% van de ouders is tevreden over hoe de school de overgang van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs heeft begeleid. 

 

Hoe tevreden zijn de medewerkers? 

Enquête afgenomen door middel van Kwaliteitscholen in 2016. 

 
Bron: Kwaliteitscholen 
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Res:  respondenten van het Avicenna College 

Bm: Benchmark  

 
Op 10 januari 2017 is er een personeelsbijeenkomst georganiseerd waar we het met elkaar hebben 
gehad over werkdruk. Hierbij aanwezig waren een aantal medewerkers van beide locaties, de 
teamleiders, de MR en de directie. De doelstelling was te inventariseren waar de werkdruk door wordt 
veroorzaakt en wat de maatregelen zijn om e.e.a. aan te pakken dan wel te verbeteren. Er zijn 
aanpassingen gedaan in de normjaartaak en de jaarplanning om de werkdruk te verlichten.   
 

Klachten 
Avicenna college heeft in het jaar 2016 drie klachten ontvangen van ouders. Twee klachten betroffen 

het bezwaar bij doubleren op een lager niveau. Voor de betreffende kinderen betekende dat 

doorstroom wegens te lage cijfers niet mogelijk was. Op grond van de overgangsnormen heeft de 

geschillencommissie de school in het gelijk gesteld. De andere klacht betrof een ouder die het niet 

eens was met de ingezette procedure tot verwijdering. Uiteindelijk is met de school een schikking 

getroffen. De drie zaken hebben gediend voor de geschillencommissie onderwijs. 

 
Incidenten 
Incidenten worden bijgehouden in Magister. Het management agendeert elk halfjaar op het MT het 
onderwerp incidenten. Daarbij komt aan de orde:  
- De aard van de incidenten.  
- Het aantal incidenten. 
- De vraag of het huidige beleid, schoolregels en de handhaving van de schoolregels voldoen. 
- De mate waarin nazorg noodzakelijk is voor het betrokken personeel. 
 
In het jaar 2016 hebben zeer spijtig incidenten plaatsgevonden maar heeft het management geen 
reden gezien aanpassingen te plegen in het beleid of handhaving van het beleid. 
De volgende incidenten zijn er geregistreerd: 
Vechten   11 keer 
Vernieling  4 keer 
Bedreiging   3 keer 
Diefstal   1 keer 
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Ordeverstoring  1 keer 
Deze incidenten zijn opgelost doormiddel van de geldende schoolregels en sancties.  
 
Klachtenregeling Avicenna College 
Binnen het Avicenna College moet iedereen in een veilige en prettige omgeving kunnen werken en 
studeren. Respect en aandacht voor de ander en collegialiteit behoren tot de normale 
omgangsvormen. Uitgangspunt in de regeling is dat klachten zo veel mogelijk binnen de school 
worden opgelost. Zeker voordat iemand besluit een formele klacht in te dienen.  
 
Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs 
Het Avicenna College is lid van de Klachtencommissie islamitisch Onderwijs. Heeft u een klacht over 
gedrag, omgang of over beslissingen op school? Dan kunt u een klacht indienen bij de 
Klachtencommissie islamitisch Onderwijs. Voordat een klacht wordt ingediend moet deze in principe 
eerst worden ingediend bij het schoolbestuur of de Centrale Directie van de school. Klachten over 
seksuele intimidatie kunnen wel direct bij de Commissie worden ingediend. 
De Commissie onderzoekt de klacht en brengt advies uit aan het schoolbestuur (ook bevoegd gezag 
genoemd). De Commissie kan aanbevelingen doen over maatregelen die het bevoegd gezag van de 
school kan nemen. 

2.16 Profilering en versterking havo/vwo 

Het Avicenna college heeft extra inspanning geleverd om het havo en vwo onderwijs aantrekkelijker 
en uitdagender te maken voor de huidige leerlingen en voor de potentiele leerlingen. De havo/vwo 
afdeling heeft hiermee leerlingen geworven. De afdeling groeit en we verwachten dat de afdeling 
financieel zelf bedruipend zal worden. 
 
Er is een ‘’havo’’ en ‘’vwo’’ profiel ontwikkeld, zodat dit de basis zal worden voor alle vakken. Het 
Avicenna College hecht waarde aan vaardigheden waarover een havo-vwo leerling zou moeten 
beschikken die belangrijk zijn voor de vervolgopleiding. Voor de havoleerlingen vinden wij het 
belangrijk dat ze beschikken over ondernemende vaardigheden. Bij de vwo-leerlingen staat de 
onderzoekende houding centraal. 
 
Om deze vaardigheden te ontwikkelen biedt het Avicenna College 
verdiepingsprogramma’s aan. Deze verdiepingsprogramma’s staan in 
teken van onderzoeken, praktijkopdrachten en een bijdrage leveren 
aan de omgeving. Aan het einde van de periode wordt er afgesloten 
met een beroepsproduct waar de leerlingen aan hebben gewerkt.  
 
De leerlingen maken kennis met de volgende programma’s: 
ScienceSchool 
Dit is een programma die de leerlingen volgen en kennis maken met 
verdieping in vakken als science, informatica en techniek.  
 
MedSchool 
Dit is een programma die de leerlingen volgen en kennis maken met 
verdieping in vakken als biologie, gym en voeding. 
 
IslamicLawSchool  
Dit is een programma die de leerlingen volgen en kennis maken met 
verdieping in vakken als godsdienst, geschiedenis en 
maatschappijleer.  
 

2.17 Onderzoek door de universiteit van Amsterdam 

Avicenna college is in nauwe samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam 

een onderzoek gestart naar factoren die de weerbaarheid en zelfreinigend vermogen van de 

organisatie bepalen. Het Avicenna college staat als enige islamitische school voor voortgezet 

onderwijs regelmatig in het nieuws. Niet zozeer omdat de school dat zelf veroorzaakt maar meer 

omdat in de wereld zaken spelen en voorvallen plaats vinden die van invloed zijn op de leerlingen en 

medewerkers van de school of waarvan de politiek of pers denkt dat die van invloed zijn op de 

organisatie. De vraag is dan hoe de school met deze spanningen omgaat, wat de weerbaarheid is, 

http://87.233.82.26/commissie/klachtencommissie-islamitisch-onderwijs
http://87.233.82.26/commissie/klachtencommissie-islamitisch-onderwijs
http://87.233.82.26/commissie/klachtencommissie-islamitisch-onderwijs
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wat de school in dit verband goed doet en wat de leervragen van medewerkers en management zijn 

om met e.e.a. om te kunnen gaan. 

Het onderzoek is gestart in november 2016 en zal worden afgerond in juli 2017. 

Tot slot  

In de ontwikkeling van de school is de fase van pionieren nu voorbij. De school heeft een proces 
doorgemaakt, collectieve ervaringen opgedaan, planningen gemaakt, resultaten bereikt, een 
organisatiecultuur is ontstaan. De school heeft nu behoefte aan het borgen van kwaliteit, vastgestelde 
procedures en stabiliteit. En in dit kader zijn de doelstellingen van 2017 beschreven  
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3. Financiën 
 
Het beleid in het verslagjaar was mede op basis van de opgestelde begroting 2016. Deze liet een 
overschot zien, onder opbrengsten en resultaten wordt ingegaan op de afwijking in het begrote 
resultaat en de realisatie. 
 
Er was in het tweede deel van het jaar intensief overleg tussen de directeur en teamleiders en de 
externe-controller.  
De school werkt met een sluitende meerjarenbegroting. Periodiek ontvangt het MT een 
uitputtingsverslag van de controller. 
 
Elk jaar stelt de Stichting SIVOR (Avicenna College) een jaarrekening op. Door middel van de 
jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het financiële beleid in het achterliggende 
kalenderjaar. In de jaarrekening vermelden we ook de financiële reserves en voorzieningen van het 
Avicenna College. De reserves zijn gering wat gelet op de korte periode dat Avicenna College bestaat 
begrijpelijk is. In het onderdeel risicobeheersing en controlesystemen wordt gewezen op de noodzaak 
van de reserves en het beleid wat daarvoor wordt ingezet. 
 
Aan de raad van toezicht is een begroting 2017 en meerjarenraming 2017-2021 gerepresenteerd en 
deze zijn in december 2016 goedgekeurd. 
Uitgegaan is van een beheerste groei in de komende jaren. 
 

3.1 Opbrengsten en resultaten 

Het resultaat over het jaar 2016 bedroeg € 256.270.  
De totale baten over het jaar 2016 bedragen € 5,96 miljoen, terwijl was begroot € 5,7 miljoen. De 
lasten over genoemd periode bedroegen € 5,69 miljoen terwijl begroot was € 5,71 miljoen. De 
verschillen met de begroting zijn veroorzaakt doordat er bij de Rijksbijdragen een bijdrage 
leerplusarrangement en overige subsidie € 352.500 was begroot en in totaal € 541.0000 werd 
ontvangen. De personeelslasten waren hoger bij de loonkosten (€ 110.000 door extra inzet formatie 
en stijging lonen cao), mutatie personele voorzieningen (€ 27.594 voorziening en personeel niet in 
loondienst (€ 80.000 door extra inhuur). De afschrijvingslasten waren bijna € 20.000 lager dan begroot 
door een te hoge begrootte last hiervoor. De huisvestingslasten waren € 76.700 hoger onder door 
dagelijks onderhoud € 23.315, energie en water € 13.200 en door onderhoud uitbesteed aan de 
gemeente Rotterdam bijna € 34.000. De administratie en beheerslasten zijn hoger bij 
deskundigenadvies € € 30.000 en PR € 21.000. Bij inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn de ICT 
uitgaven beduidend hoger € 55.745. De overige onderwijskosten zijn lager doordat voorgesteld nieuw 
beleid niet of op een lager niveau werd ingezet. Hierdoor waren de lasten ruim € 340.000 lager. Het 
niet of gedeeltelijk uitvoeren van nieuw beleid is de belangrijkste reden dat er een positief resultaat 
was. 
 

3.2 Prestatie box 

Het Avicenna college ontvangt via de prestatie box extra middelen om het onderwijs te versterken. Het 
Avicenna college mag hier zelf invulling aan geven. De gelden (€ 122.720) zijn vrijwel geheel 
uitgegeven aan leerlingbegeleiding (€ 60.000) en achterstanden in taal bij leerlingen (€ 60.000). 
 

3.3 Balans 

Hieronder is opgenomen de balans per 31-12-2016 van SIVOR. Dit is een momentopname van de 
vermogensstructuur op die datum. 
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3.4 De toestand op balansdatum 

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen (inclusief de voorzieningen) en 
het vreemde vermogen. De solvabiliteit eind 2016 is 41,01%, hetgeen boven de ondergrens ligt die 
inspectie hanteert. De liquiditeit is 1,3. Een liquiditeit tussen 1,5 en 2,0 wordt als goed aangemerkt.  
De liquide middelen namen grotendeels toe door het positieve resultaat over 2016. Het eigen 
vermogen is gestegen door het positieve resultaat over 2016. De voorzieningen zijn gedaald per saldo 
door de afname van voorziening voor WW kosten eigen rekening en door toename van de voorziening 
jubilea. De kortlopende schulden namen af doordat de eenmalige subsidie, door Ministerie van OCW 
verstrekt in november 2013 afliep elk jaar en per 1 augustus 2016 geheel afgelopen is. 
 
De kasstroom over 2016 was bijna € 0,3 miljoen positief. De liquiditeitsratio geeft de verhouding weer 
tussen het geld dat het bestuur op korte termijn beschikbaar heeft en wat op korte termijn moet 
worden betaald. De liquiditeitsratio van SIVOR eind 2016 bedraagt 1,3. De signaleringsgrens is 1,0. 
SIVOR heeft vooralsnog in de komende jaren geen externe financieringsbehoeften. 
 
Het weerstandsvermogen geeft aan wat de vrije vermogensbuffer is voor het opvangen van eventuele 
calamiteiten. Eind 2016 is het weerstandsvermogen van SIVOR 9,82%. De signaleringsgrens ligt 
tussen de 10 en 40%. Deze grens is sterk afhankelijk van het vermogen van de organisatie risico’s 
goed in te schatten. In de continuïteitsparagraaf wordt daar dieper op ingegaan. SIVOR moet nog 
beleid ontwikkelen om de gewenste omvang van het weerstandvermogen versus onderkende risico’s 
te bepalen. Er is wel een risicoanalyse opgesteld in 2016-2017. 
 

3.5 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 2016 

Per kwartaal wordt een managementrapportage aangeleverd, waarin alle baten lasten zijn verwerkt op 
transactiebasis. 
Avicenna College heeft de financiële administratie en de salarisadministratie uitbesteed aan het 
administratiekantoor Qualiant. Qualiant maakt gebruikt van de applicatie ultimview waardoor het 
mogelijk is rapportages vrij kort na een kwartaal samen te stellen. Naast het administratiekantoor is er 
een extern controller aanwezig.  
 

3.6 Treasurybeleid 

Binnen SIVOR heeft treasury primair het doel het beheersen van financiële risico’s en secundair het 
reduceren van financieringskosten en inzicht in de omvang en samenstelling van de liquide middelen. 
 

Balans per 31 december 2016 (na resultaatverdeling)

2016 2015

Activa

Materiele vaste activa 370.693 388.166

Financiele vaste activa 2.500 2.500

Vorderingen 181.003 251.325

Liquide middelen 1.062.350 768.443

Totaal Activa 1.616.546 1.410.434

Passiva

Eigen vermogen 580.389 324.118

Voorzieningen 82.519 106.058

Kortlopende schulden 953.638 980.258

Totaal Passiva 1.616.546 1.410.434
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SIVOR heeft een treasury statuut vastgesteld waarin de Regeling Beleggen en Belenen is 
geïntegreerd. SIVOR heeft gedurende de verslagperiode geen risicodragende beleggingen. De 
overtollige liquide middelen zijn weggezet in spaarproducten die direct opeisbaar zijn.  
 
Door SIVOR wordt geen gebruik gemaakt van derivaten (zoals renteswaps) om risico’s af te dekken. 
Tevens worden er geen belangrijke prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s onderkend. 
 

3.7 Samenwerkingsverbanden 

SIVOR participeert in en is lid van FOKOR, de vereniging van alle Rotterdamse schoolbesturen van 
PO en VO. Gezien de intensieve opdracht van het starten van een nieuwe school onder grote politieke 
en media-aandacht is de inbreng van SIVOR in FOKOR nog gering. Wel is er binnen SIVOR grote 
waardering voor FOKOR met betrekking tot haar functioneren en bindende functie in het Rotterdamse 
onderwijsveld. 
 
SIVOR/Avicenna College is lid van het samenwerkingsverband Koers VO. Evenals hierboven 
omschreven is de actieve participatie in het samenwerkingsverband nog gering. Wel is de school zeer 
content met de leidende en instruerende rol van Koers VO bij de implementatie van passend 
onderwijs in onze regio. 
 

3.8 Klachten 

Avicenna College heeft drie klachten gehad van ouders. Twee klachten betroffen het bezwaar om bij 
de opstroomeisen van vmbo basis naar vmbo kader de cito vas scores te betrekken. Voor de 
betreffende kinderen betekende dat de opstroom wegens te laag cijfer op de cito vas niet mogelijk 
was. Op grond van de cijfers en de positieve inzet van de ouders heeft de school de kinderen alsnog 
toegelaten in vmbo kader. De andere klacht betrof een ouder die het niet eens was met de ingezette 
procedure tot verwijdering van haar dochter. Uiteindelijk is een andere school voor deze leerling 
gevonden. 
De drie zaken hebben gediend voor de geschillencommissie onderwijs. 
 

4. Continuiteitsparagraaf 
 
Het voorschrift van het Ministerie van OCW geeft aan dat er in het jaarverslag een 
continuiteïtsparagraaf dient te worden opgenomen. Hierin moet op verschillende beleidsterreinen het 
perspectief voor de komende drie jaar in beeld worden gebracht. 
In onderliggend verslag gaat dit dus over de periode 2016 (verslagjaar), 2017, 2018 en 2019. 
Belangrijkste onderwerpen in deze paragraaf zijn leerlingen, personeel en financiën. 
 
Leerlingen   2016  2017  2018  2019 
Per teldatum   702  800  900  1.000 
 
N.B.  
De verwachte toename in de komende jaren is gebaseerd op de prognoses vanuit het aanleverend 
islamitisch basisonderwijs en de duidelijke groei in de aanmelding van 2016 in vergelijk met 2015.  
 
Inmiddels is de aanmelding in een duidelijk stijgende lijn (inmiddels meer dan 200 in 2016). 
Signalen vanuit het basisonderwijs geven aan dat deze stijging zich zal doorzetten. Ook het islamitisch 
basisonderwijs in onze regio vertoont een forse groei. 
 
Personeelsleden in FTE (op peildatum: 31 december 2016) 
 

FUNCTIECATEGORIEËN 2016 2017 2018 2019 

     

Directie/Management 5.47 5.47 5.47 5.47 

OP 57.07 62.07 67.07 72,07 

OOP 14.21 16.21 16.21 16.21 

     

TOTAAL 76.75 83.75 88.75 93.75 
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De verwachte toename van het aantal personeelsleden houdt verband met de verwachte toename 
van het aantal leerlingen. Doordat de groepsgroottes nog kunnen stijgen is de toename van het 
personeelsbestand niet recht evenredig aan de toename van het aantal leerlingen. In het aantal 
medewerkers Directie/Management is 1 FTE ingevuld door een interim medewerker (niet in 
loondienst). 
 

 
 

BALANS 2016-2019

SIVOR

(Avicenna  College)

Activa

Vaste Activa

Materiele vaste activa 370.693 373.000 455.000 459.000

Financiele vaste activa 2.500 2.500 2.500 2.500

Totaal vaste activa 373.193 375.500 457.500 461.500

Vlottende activa

Vorderingen 181.003 210.000 200.000 200.000

Liquide middelen 1.062.350 754.000 793.000 1.198.000

Totaal vlottende activa 1.243.353 964.000 993.000 1.398.000

Totaal aciva 1.616.546 1.339.500 1.450.500 1.859.500

Passiva

Eigen vermogen 580.389 516.000 597.305 998.469

Voorzieningen 82.519 160.000 165.000 170.000

Kortlopende schulden 953.638 663.500 688.195 691.031

Totaal passiva 1.616.546 1.339.500 1.450.500 1.859.500

Ratio's 2016 2017 2018 2019

kapitalisatiefactor 27,36 20,43 20,12 22,98

liquditeit/current ratio 1,30 1,45 1,44 2,02

solvabiliteit 35,90 38,52 41,18 53,70

solvabiliteit 2 41,01 50,47 52,55 62,84

rentabiliteit 3,22% 0,00% 1,13% 4,96%

weerstandsvermogen 9,82% 7,87% 8,29% 12,34%

 

31-12-2016

Balans 2016 Balans 2017 Balans 2018 Balans 2019

31-12-2016 31-12-2017

EUR

31-12-2019

EUR

31-12-2018

EUR

31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019

EUR EUR EUR
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4.1 Toelichting meerjarenbegroting van de balans 

Stichting voor Islamitisch Voorgezet Onderwijs Rotterdam e.o. heeft de meerjarenbalans 2016-2019 
opgesteld op basis van de meerjarenraming 2017-2019, op basis van een voorzichtig scenario.  
Aan het eind van 2018 is een overschot begroot, doordat bij groei van het aantal leerlingen het aantal 
fte niet in gelijke mate toeneemt. Dit is eveneens van toepassing voor 2019. 
 
Huisvesting / investeringen  
In begin 2015 is de gemeente Rotterdam begonnen haar belofte voor betere huisvesting voor het 
Avicenna College in te lossen. In juni 2015 is duidelijk geworden dat het Avicenna College het 
gerenoveerde gebouw van het huidige Montfort College aan de Montessoriweg in Rotterdam krijgt 
toegewezen. De renovatie en uitbreiding zullen naar verwachting in de loop van het schooljaar 2016-
2017 starten. De verwachting is dat het Avicenna College per januari 2018 dit gebouw in gebruik zal 
nemen. Deze renovatie en uitbreiding worden volledig bekostigd door de gemeente. In principe brengt 
dit geen extra kosten mee voor Avicenna. 
Als nieuwe school heeft het Avicenna College ook recht op bekostiging nieuwe inrichting. 
 
Financiering 
Gezien bovenstaande is er vanuit de huisvestingsontwikkelingen geen extra impact te verwachten op 
de financiering. 
 

4.2 Toelichting staat van baten en lasten 

De staat van baten en lasten is conform de meerjarenbegroting welke eind 2016 is opgesteld. Het 
aantal (verwachte) bekostigde leerlingen is voor 2017 t/m 2019 respectievelijk 700, 800 en 900.  
 
Risicobeheersings- en controlesysteem 
 
Doel van het in deze paragraaf verwoorde beleid is ook zicht geven en zicht hebben op de financiën in 
het licht van de noodzakelijke continuïteit van de schoolorganisatie. 
 
Hiertoe zijn de financiële ontwikkelingen, zowel in het begrotingsjaar als ook in het 
meerjarenperspectief meerdere malen per jaar in beeld bij het overleg van directie, bestuur en raad 
van toezicht. Via kwartaalrapportages worden de financiële ontwikkelingen in het boekjaar gevolgd en 
waar nodig bijgesteld. Ontwikkelingen op het gebied van leerlingen en personeel worden ook altijd 
bezien in het licht van het meerjarenperspectief van continuïteit.  
 
Periodiek vindt er een analyse plaats door opstellen van de kwartaalrapportages vooral waar het 
betreft de inzet (omvang in fte) van personeel en vindt zo nodig een bijstelling plaats. Nauwlettend 

Meerjarenbegroting 2017-2021

Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o.

Realisatie 2016

Exploitatiebegroting € € € € € €

 

 Baten

Rijksbijdragen 5.632.158 6.294.964 6.908.444 7.753.574 8.550.154 9.219.489

Overige overheidsbijdragen 256.800 203.320 232.366 261.411 290.457 319.503

Overige baten 45.426 58.250 67.250 76.250 85.250 93.750

Totaal baten 5.934.384 6.556.534 7.208.060 8.091.235 8.925.861 9.632.742

 Lasten

Personeelslasten 4.399.310 5.009.709 5.471.560  5.929.812  6.357.391  6.748.009

Afschrijvingen 91.037 101.725 143.288 121.445 117.830 131.472

Huisvestingslasten 385.097 382.000 384.300 446.600 458.900 471.200

Overige lasten 805.474 1.064.600 1.129.107 1.193.714 1.258.221 1.312.829

Totaal lasten 5.680.918 6.558.034 7.128.255 7.691.571 8.192.342 8.663.509

Saldo lasten baten en lasten 253.466 -1.500 79.805 399.664 733.519 969.233

Financiele baten en lasten 2.804 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Resultaten 256.270 0 81.305 401.164 735.019 970.733

Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
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wordt de vinger aan de pols gehouden of de formatieve inzet in lijn is met de bekostiging. Zeker gelet 
op de geringe omvang van het vermogen is dit noodzakelijk. De kwartaalrapportages zijn onderwerp 
van gesprek binnen het managementteam en raad van toezicht. De bedoeling is om de periodieke 
rapportages in de toekomst te voorzien van een balans en liquiditeitsprognose. 
 

4.3 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

In het risico-perspectief hanteert SIVOR en het Avicenna College ook een risicoanalyse. In 2016-2017 
is een risicoanalyse opgesteld. De risicoanalyse geeft aan dat de risico’s uitgedrukt in een bedrag € 
180.500 bedragen. Het eigen vermogen bedraagt eind 2016 ruim € 600.000. Voorzichtig kan gesteld 
worden dat het vermogen voldoende zou zijn voor de het dragen van de risico’s.  De kapitalisatiefactor 
geeft aan dat er voor de bufferfunctie ca. € 300.000 (basis baten 2016) nodig is. Hierboven komen de 
risico’s van € 180.500. Onderstaand zijn de belangrijkste risico’s benoemd. 
 
4.4 Hierin zijnde belangrijkste risicogebieden: 
Leerlingen: Ontwikkeling leerlingenaantallen in een krimpend aanbod in zijn totaliteit, 

maar een groeiend aanbod in de doelgroep. Vanuit de doelgroep wordt 
kritisch gekeken naar de vormgeving identiteit. 

Politiek en  
Samenleving: Er wordt, mede door ontwikkelingen in het Midden-Oosten, kritisch gekeken 

naar het islamitisch onderwijs. Sneller dan bij andere scholen leidt een 
incident tot grote negatieve aandacht. 

 
Onderwijskwaliteit:  In een jonge school moet heel veel geïnvesteerd worden in teamvorming en 

scholing van personeel om de vereiste kwaliteit te realiseren. 
 
Personeel: Is de school in staat de vacatures in de school in te vullen met personeel dat 

past in het team en in de islamitische identiteit. Zeker in de groeiperiode die 
de komende jaren wordt verwacht, speelt dit sterk. Het beleid van de stichting 
is gericht op het minimaliseren van uitkering na ontslag 

 
Huisvesting Huisvesting is een risico. De gemeente Rotterdam heeft een definitieve 

beslissing genomen over de nieuwe huisvesting. In januari 2018 zal de 
nieuwe huisvesting beschikbaar zijn aan de Montessoriweg te Rotterdam. 
Risico’s zijn er ook op het gebied van de inrichting van het nieuwe pand. Deze 
zijn te overzien en het beschikbare budget is met passend en meten en 
beperken van ambities toereikend. SIVOR heeft geen reserves om ook maar 
een deel van de inrichting te kunnen bekostigen.  

 
Financiën: De jonge school heeft nog geen tijd gehad om reserves en voorzieningen van 

omvang op te bouwen. In de groeiperiode van de komende jaren zal de 
school de groei eerst 5 maanden moeten voorfinancieren alvorens er 
adequate bekostiging komt.  
Bij de start van de school in november 2013 heeft het ministerie en de 
gemeente een Subsidie toegekend voor een periode van 3 jaar. Vanuit deze 
subsidie zal getracht worden de nodige reserves en voorzieningen te vormen 
en mede door een terughoudend beleid bij het aanstellen van nieuwe 
medewerkers in de jaren 2017, 2018 en 2019, terwijl het leerlingenaantal 
groeit. In de meerjarenramingen wordt 2018 een jaar waarin een overschot is 
begroot, in 2019 zelfs een fors overschot. Dit is mede noodzakelijk en van 
belang om de reserves te laten toenemen. 

 
Organisatie: Organisatorisch wordt er een sterke wissel getrokken op het management om 

de groei van het aantal leerlingen en daardoor de organisatie op een 
evenwichtige zorgvuldige wijze te laten verlopen. De prognose voor de 
komende jaren laat een sterke groei zien. Het management zal gefaseerd 
vergroot moeten worden in omvang en kwaliteit om de groei beheersbaar te 
maken en te houden. 

 
Rijksbijdrage Door het Ministerie van OCW wordt in samenwerking met de VO Raad 

gewerkt aan de invoering van een nieuw bekostiging stelsel voor voortgezet 
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onderwijs. In de vorig jaar gehouden bijeenkomst was SIVOR uitgenodigd 
omdat we naar verwachting in de doelgroep zouden vallen die er 3,5% op 
achteruit zal gaan. De werkelijkheid kan anders zijn, maar vooralsnog moet 
hiermee in meerjarenperspectief vanuit worden gegaan en rekening mee 
worden gehouden. Invoering was gepland in 2018, maar wordt waarschijnlijk 
2019. Er komt een overgangsregeling van drie jaar. Positief kan uitwerken dat 
gepland is een leerlingengroei, terwijl het Ministerie uitgaat van een krimp van 
43,7% in de gemeente Rotterdam. Dat geldt gelukkig niet voor SIVOR. 
Daarvoor geldt voortdurend een groei waarmee in de meerjarenbegroting 
rekening is gehouden. 

 
 

4.5 Rapportage toezichthoudend orgaan 

Hiervoor wordt verwezen naar het in het jaarverslag opgenomen bestuursverslag. 
  



JAARREKENING



1                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn conform de Regeling voor de Jaarverslaggeving
Onderwijs (RJO). Op basis van de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs worden Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in
de Regeling voor de Jaarverslaggeving Onderwijs). De jaarrekening is opgesteld in euro’s.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering van activa, passiva en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het
in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een eventuele restwaarde. 
Ondergrens voor de activering is vastgesteld op € 500.

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:
Gebouw en nieuwbouw            30 jaar
Digitale schoolborden                 7 jaar
Stoffering                                  15 jaar
Meubilair                                   20 jaar
Leermiddelen                              8 jaar
Duurzame apparatuur                 5 jaar
ICT apparatuur                     3-4-5 jaar 
Overige vaste activa                   20 jaar

Eigendom
Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom bij de
gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. De kosten voor groot onderhoud aan de binnenkant en het
buitenschilderwerk van de schoolgebouwen worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat
deze zich voordoen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterd am te Rotterdam
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Liquide middelen
Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking van het bestuur,
tenzij anders vermeld. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden verwerkt onder de
vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan,
worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Eigen vermogen
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-) overheidsinstellingen
gefinancierde activiteiten.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de stichting. Deze wordt
opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil van de toegerekende
baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene
reserve gebracht.

Voorzieningen

Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 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 worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij
anders vermeld.
Voorzieningen worden onderscheiden naar aard en doel.
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats door dotaties ten laste van de staat van baten en lasten.
De onttrekkingen vinden rechtstreeks plaats ten laste van de betreffende voorziening.

Voorziening jubilea
Op basis van Richtlijn 271 van de Raad van de Jaarverslaggeving is een voorziening opgenomen voor
verplichtingen uit hoofde van toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van personeelsleden.
De voorziening is opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitbetalingen en is afhankelijk van
de ingeschatte blijfkans, gemiddelde salarisstijging en disconteringsvoet. De werkelijke jubilea-uitkeringen
worden ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening WW
De voorziening wordt opgenomen tegen de waarde van mogelijke toekomstige bijdragen voor WW-uitkeringen.
Er wordt rekening gehouden met de maximale ww-duur, loonkosten en leeftijd van de voormalig werknemer.
Hoe hoger de leeftijd, des te hoger het voorzieningenpercentage. 

Kortlopende schulden
De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden
toegerekend en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te
plaatsen.

Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft.
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Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden
ontvangen en de Stichting de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige exploitatiesubsidies
Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste
waarvan de gesubsidieerde lasten komen en/of de opbrengsten zijn gederfd en/of waarin het exploitatietekort
zich heeft voorgedaan.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie van
OCW/EZ, gemeenten, provincie of overige overheidsinstellingen. De overige baten worden toegerekend aan
het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personele lasten
Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van personeelsleden die in dienst zijn van de
rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het inhuren van
extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg.

Pensioenen
De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling toegezegd. Hiervoor in aanmerking komen de
werknemers die op pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd. De
verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de werkgever en
een deel door de werknemer wordt betaald. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor
zover de dekkingsgraad (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiele verplichtingen) dit
toelaat.

Per december 2015 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 96,6 %. De pensioenverplichting wordt
gewaardeerd volgens de verplichting aan de pensioen uitvoerder benadering. In deze benadering wordt de aan
de pensioen uitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het
effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten, rentelasten en bankkosten
Rentebaten, rentelasten en bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Toelichting kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode
wordt het resultaat als basis genomen.
Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.
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2                BALANS PER 31 DECEMBER 2016, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31
DECEMBER 2015

(na winstbestemming)

31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 370.693 388.166
Financiéle vaste activa 2.500 2.500

 373.193 390.666

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 300 -
Overige overheden 14.122 20.425
Overige vorderingen 870 84.820
Overlopende activa 165.711 146.080

181.003 251.325

Liquide middelen 1.062.350 768.443

 1.243.353 1.019.768

 1.616.546 1.410.434
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31 december 2016

€ €

31 december 2015

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 580.389 324.118

Voorzieningen 82.519 106.058

Kortlopende schulden

Crediteuren 152.069 114.583
Nog te betalen bedragen 26.312 -
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 223.665 181.771
Schulden terzake van pensioenen 91.986 33.973
Overlopende passiva 459.606 649.931

953.638 980.258

 1.616.546 1.410.434
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3                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016, VERGELIJKENDE CIJFE RS 2015

2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Baten

Rijksbijdragen 5.632.158 5.420.957 4.838.116
Overheidsbijdragen en
subsidies overige overheden 256.800 237.500 327.530
Overige baten 45.426 61.500 72.698

Som der baten 5.934.384 5.719.957 5.238.344

Lasten

Personeelslasten 4.399.310 4.244.910 4.152.498
Afschrijvingen 91.037 110.000 164.861
Huisvestingslasten 385.097 312.100 442.397
Overige lasten 805.474 1.044.401 689.094

Totaal lasten 5.680.918 5.711.411 5.448.850

Saldo baten en lasten 253.466 8.546 -210.506

Financiële baten en lasten 2.804 4.000 8.120

Nettoresultaat 256.270 12.546 -202.386
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4                KASSTROOMOVERZICHT 2016

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2016

€ €

2015

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 253.466 -210.506
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 91.037 164.861
Mutatie voorzieningen -23.539 4.858
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 70.322 -65.571
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -26.779 -47.346

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 364.507 -153.704

Rentebaten 2.804 8.120

Kasstroom uit operationele activiteiten 367.311 -145.584

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Saldo nog te splitsen materiële vaste activa 160 -
Investeringen in materiële vaste activa -73.564 -116.574
Overige investeringen in financiële vaste activa - 59
Desinvesteringen materiële vaste activa - 84.599

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -73.404 -31.916

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Financieringsactiviteiten - -

293.907 -177.500

Samenstelling geldmiddelen

2016

€ €

2015

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 768.443 945.943

Mutatie liquide middelen 293.907 -177.500

Geldmiddelen per 31 december 1.062.350 768.443

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterd am te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 42 -

___________________________________________________________________________________________________________



5                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BA LANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 344.102 362.503
Leermiddelen 7.677 6.319
Overige materiele vaste activa 18.914 19.344

 370.693 388.166

Inventaris
en

apparatuur

€

Leer-
middelen

€

Overige
materiele

vaste
activa

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2016
Aanschaffingswaarde 477.749 6.453 28.681 512.883
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -115.246 -134 -9.337 -124.717

362.503 6.319 19.344 388.166

Mutaties 
Investeringen 64.060 3.855 5.649 73.564
Afschrijvingen -82.461 -2.497 -6.079 -91.037

-18.401 1.358 -430 -17.473

Boekwaarde per 31 december 2016
Aanschaffingswaarde 541.809 10.308 34.330 586.447
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -197.707 -2.631 -15.416 -215.754

Boekwaarde per 31 december 2016 344.102 7.677 18.914 370.693

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Financiële vaste activa

Waarborgsommen (Eneco) 2.500 2.500

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterd am te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 43 -

___________________________________________________________________________________________________________



31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Debiteuren

Debiteuren 300 -

300 -

Vordering op gemeente

Vordering gemeente 14.122 20.425

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 870 84.820
Overlopende activa 165.711 146.080

166.581 230.900

Overlopende activa

Vooruitbetaalde posten 162.207 131.271
Nog te ontvangen posten - 6.080
Rente 3.504 8.729

165.711 146.080

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 131.534 98.443
Spaarrekeningen 930.816 670.000

1.062.350 768.443

ING Bank N.V. 131.534 98.443
Deposito's 930.816 670.000

1.062.350 768.443
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PASSIVA

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Eigen vermogen

Algemene reserve 580.389 324.118

Stand per
1-1-2016

€

Resultaat
2016

€

Overige
mutaties

€

Stand per
31-12-2016

€
Algemene reserve

Algemene reserve 324.119 256.270 - 580.389

31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 82.519 106.058

Personeelsvoorzieningen

Voorziening Jubilea VO 55.291 38.265
Voorziening WW-kosten 27.228 67.793

82.519 106.058

Jubileum VO

€

WW-kosten

€

Totaal

€

Personeelsvoorzieningen

Stand per 1-1-2016 38.265 67.793 106.058
Dotatie 17.026 10.569 27.595
Onttrekking - -51.134 -51.134
Vrijval - - -

Stand per 31-12-2016 55.291 27.228 82.519

Voorziening jubilea
De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van het
dienstverband en is grotendeels langlopend.

Kortlopende schulden
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31-12-2016 

€

31-12-2015

€

Crediteuren

Crediteuren 152.069 114.583

Overige belastingen en premies sociale verzekeringe n

Loonheffing 196.576 181.771
Reservering sociale lasten 27.089 -

223.665 181.771

Schulden terzake van pensioenen

Schulden terzake van pensioenen 91.986 33.973

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 459.606 649.931

Overlopende passiva

Vakantiegeld 127.231 108.061
Nettoloon 4.230 2.500
Vooruitontvangen bedragen 4.037 -
Bindingstoelage 8.216 14.000
Vooruitontvangen subsidies 250.622 379.441
Nog te betalen bedragen 25.270 145.929
Overige overlopende passiva 40.000 -

459.606 649.931
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6                VERANTWOORDING SUBSIDIES

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekenings clausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

Bedrag Ontv. t/m

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 2016
€ €

Studieverlof 708905-1 2015 30.827 30.827
Zomerscholen LENZO16080 2016 31.200 31.200
Studieverlof 777194-01 15-12-2016 40.591 40.591

Totaal 102.618 102.618

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningscla usule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekk ing hebbend op de EL&I subsidies)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag 
toewijzing

Ontvangen 
t/m 2016

Totale 
kosten

nvt
Totaal

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag 
toewijzing

Saldo 1-1-
2016

Ontvangen 
in 

verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Totale kosten 
31-12-2016

€ € € € €
nvt

Totaal

te verrekenen overschot ultimo verslagjr. 
(naar balanspost 2.4.4)

Toewijzing Prestatie afgerond

Ja / Nee

Nee

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

Ja
Ja

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterd am te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 47 -

___________________________________________________________________________________________________________



7                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten
2016

€

Begroot 2016

€

2015

€

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 5.435.672 5.420.957 4.521.768
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SVW 7.805 - 3.848
Overige subsidies OCW 188.681 - 312.500

5.632.158 5.420.957 4.838.116

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 172.083 237.500 314.042
Overige subsidies - - 13.488
Gemeentelijk subsidies projecten 84.717 - -

256.800 237.500 327.530

Overige baten

Verhuur 500 - -
Ouderbijdragen 22.409 24.000 5.604
Excursies - 37.500 18.892
Werk weken - - 125
Overige baten 2.402 - 48.077
Diverse activiteiten 20.115 - -

45.426 61.500 72.698

Lasten
2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 3.248.921 3.985.486 3.009.601
Sociale lasten 470.178 - 399.623
Pensioenspremies 376.530 - 363.158

4.095.629 3.985.486 3.772.382

Mutaties personele
voorzieningen 27.594 - 4.858
Personeel niet in loondienst 184.411 104.924 173.328
Overig 145.542 154.500 215.960

357.547 259.424 394.146

Overige uitkeringen -53.866 - -14.030

4.399.310 4.244.910 4.152.498

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2016 gemiddeld 64 Fte in dienst (2015: 59).
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2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Afschrijvingen

Inventaris en apparatuur 82.461 - 72.045
Leermiddelen 2.497 - 48.978
Overige materiéle vaste activa 6.079 110.000 43.838

91.037 110.000 164.861

2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Huisvestingslasten

Huur 40.686 43.900 75.120
Klein onderhoud en exploitatie 43.315 20.000 113.763
Energie en water 116.678 103.500 102.897
Schoonmaakkosten 112.468 111.000 97.951
Heffingen 3.938 5.000 7.694
Bewaking/beveiliging 3.459 5.000 5.404
Onderhoudscontracten 3.371 - -
Onderhoudsdesk Gemeente
Rotterdam 48.951 15.200 -
Overige huisvestingskosten 12.231 8.500 39.568

385.097 312.100 442.397

2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Overige lasten

Administratie en beheer 60.395 55.900 115.652
Telefoon- en portokosten 25.004 25.000 16.691
Kantoorartikelen 7.030 3.500 5.058
Deskundigheidsadvies 42.559 12.500 29.774
PR & Marketing 56.870 35.000 39.820
Overige administratie en beheer 10.560 16.000 30.059

Totaal administratie- en
beheerslasten 202.418 147.900 237.054

ICT 119.932 70.001 113.782
Leermiddelen 269.985 276.500 144.230
Overigen 8.425 5.000 10.527

Totaal inventaris, apparatuur en
leermiddelen

398.342 351.501 268.539

Culturele vorming 10.054 - 5.443

transporteren 10.054 - 5.443
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2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Transport 10.054 - 5.443

Buitenschoolse cq. bijzondere
activiteiten 75.301 49.500 43.643
Contributies 5.891 10.000 4.820
Abonnementen 2.277 1.000 3.255
Verzekeringen 3.671 4.500 3.421
Overige 4.341 2.000 3.071
Reproductiekosten, drukwerk.
schoolgids 34.547 40.000 51.370
Overige 68.632 438.000 68.478

204.714 545.000 183.501

805.474 1.044.401 689.094

2016

€

2015

€

Accountantshonoraria

Onderzoek van de jaarrekening 25.873 50.833
Andere controleopdrachten - -
Fiscale adviesdiensten - -
Andere niet-controlediensten - -

25.873 50.833

2016

€ €

Begroot 2016

€ €

2015

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten 3.504 5.000 8.729
Rentelasten en bankkosten -700 -1.000 -609

2.804 4.000 8.120

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 50 -

___________________________________________________________________________________________________________



Transacties met verbonden partijen

Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art2:403 BW Deelname Consolidatie

vorm zetel Activ. Vermogen

St. Islamitische Leerbedrijven Avicenna Stichting Rotterdam 4 13.084        10.084       Ja 100% Nee

FOKOR Vereniging Rotterdam 4 n.v.t. n.v.t. Nee 0% Nee

Koers VO Vereniging Rotterdam 4 n.v.t. n.v.t. Nee 0% Nee

SIVOR participeert in en is lid van FOKOR, de vereniging van alle Rotterdamse schoolbesturen van PO en VO. 

Gezien de intensieve opdracht van het starten van een nieuwe school is de inbreng in FOKOR nog gering. 

SIVOR/Avicenna College is lid van het samenwerkingsverband Koers VO. 

Evenals hierboven omschreven is de actieve participatie in het samenwerkingsverband nog gering. 

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterd am te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 51 -

___________________________________________________________________________________________________________



WNT-VERANTWOORDING 2016 STICHTING ISLAMITISCH VOORT GEZET ONDERWIJS 
ROTTERDAM

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Islamitisch Voortgezet
Onderwijs  Rotterdam van toepassing zijnde regelgeving.

Criteria ten behoeve van vaststelling bezoldigingsklasse.

Criterium: complexiteits-
punten

Gemiddelde totale baten: 5 tot 25 miljoen 4
Gemiddeld aantal leerlingen: 1 tot 1.500 1
Gewogen onderwijssoorten: 1 3
Totaal complexiteitspunten 8

Stichting Islamisisch Voortgezet Onderwijs is ingedeeld in Klasse C.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterdam is € 128.000 .
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
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1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bedragen x € 1 W.P. Littooij R.C. Troost

Functiegegevens Voorzitter Rector
Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,271 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee nee
(Fictieve) dienstbetrekking? ja nee

Individueel WNT-maximum 34.688 128.000

Beloning 24.562 117.900
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn - -

Subtotaal 24.562 117.900

-/- Onverschuldig betaald bedrag - -

Totaal bezoldiging 24.562 117.900

Verplichte motiveringen indien overschrijding PM PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1-31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2015 (in fte) n.b. 1,0

Beloning - 116.400
Belastbare onkostenvergoedingen 8.000 768
Beloningen betaalbaar op termijn - -

Totaal bezoldiging 2015 8.000 117.168

Individueel bezoldigingsmaximum 2015                                                                     € 178.000            € 178.000
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1
Mohammed
B.M. Talbi

Rolf van den
Berg

Meindert
Dijkstra

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/07 1/1 - 31/07

Individueel WNT-maximum 19.200 7.467 7.467

Beloning 1 1 1
Belastbare onkostenvergoedingen -1 -1 -1
Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Subtotaal - - -

-/- Onverschuldig betaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging - - -

Verplichte motiveringen indien overschrijding PM PM PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning 1 1 1
Belastbare onkostenvergoedingen -1 -1 -1
Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Totaal bezoldiging 2015 - - -

Individueel bezoldigingsmaximum 2015                                               € 28.700            € 17.800            € 17.800
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Bedragen x € 1
Cihan

Gerdan
Hassan
Gogus M. Erik

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/8 - 31/12

Individueel WNT-maximum 12.800 12.800 5.333

Beloning 1 1 1
Belastbare onkostenvergoedingen -1 -1 -1
Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Subtotaal - - -

-/- Onverschuldig betaald bedrag - - -

Totaal bezoldiging - - -

Verplichte motiveringen indien overschrijding PM PM PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 n.v.t.

Beloning 1 1 1
Belastbare onkostenvergoedingen -1 -1 -1
Beloningen betaalbaar op termijn - - -

Totaal bezoldiging 2015 - - -

Individueel bezoldigingsmaximum 2015                                               € 17.800            € 17.800               n.v.t.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2016 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2016 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of
die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 55 -

___________________________________________________________________________________________________________



9                Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Er zijn langlopende verplichtingen aangegaan ter zaken van overeenkomsten met het schoonmaakbedrijf,
huurovereenkomsten voor kopieermachines en overeenkomsten met het energiebedrijf voor gas en
elektra.

Overeenkomst met Ricoh, betreffende kopieermachines, looptijd t/m 31-10-2021.
Per kwartaal wordt er circa een bedrag van € 2.750 voor de huur betaald. Achteraf wordt op basis van het
werkelijke verbruik het aantal gemaakte kopieen afgerekend.

Schone zaak (schoonmaakbedrijf, circa € 83.050 per jaar.

Eneco. Levering gas en elektra, ongeveer € 102.000 oer jaar. Jaarcontract, wordt jaarlijks verlengd.

Overige niet verwerkte verplichtingen
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Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, ............................2017

Voorzitter College van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht

Wim P. Littooij Mohammed B.M. Talbi
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OVERIGE GEGEVENS



(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat 2016

€ € €1                (Voorstel) Bestemming van het resultaat

Algemene reserve 256.270

256.270
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke hier vermeld zouden moeten worden.
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Aan: het bestuur van Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterdam statutair gevestigd te
Rotterdam

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterdam
Postbus 53290
3008 HG ROTTERDAM  <Woonplaats >

CONTROLEVERKLARING
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam: Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam

Adres: Postbus 53290 3008 HG Rotterdam

Telefoon: 010-7900555

E-mailadres: info@avicenna-college.com

Internetsite: www.avicenna-college.com

Bestuursnummer: 42696

Contactpersoon: Dhr. W. Littooij
Telefoon: 010-7900555

BRIN-nummers 30WH - Avicenna College
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