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Voorwoord 
 
De Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR) presenteert hierbij het jaarverslag 
van 2018. 
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, maart 2019 

 

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam 

 

Wim P. Littooij     Mohamed 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 550 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 2018. 
Het bestuur, management en de medewerkers van het Avicenna college hadden ook in 2018 niet 
alleen de opdracht het onderwijs te verzorgen voor 776 kinderen, per 1 augustus voor 846 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.  
Het Avicenna College doet dat in de grootstedelijke omgeving van Rotterdam-Zuid. 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 2018 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. 
- M. Erik, lid. De heer Erik is jurist.       
- H. Gogus, lid. De heer Gogus is bestuurder Islamitisch PO in de regio Schiedam 

 
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 twee teamleiders en de teamleider bedrijfsvoering. Samen vormen zij het 
managementteam van de school.  
 
Samenstelling:   
- de heer W.P. Littooij, directeur-(bestuurder) 
- de heer T. Narçiceği, teamleider onderbouw  
- de heer M.Y.D.J.M. Griep, teamleider bovenbouw  
- de heer C. Acharki, teamleider bedrijfsvoering 
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1. Verslag Raad van Toezicht en Bestuur  
 
De stichting stelt zich ten doel de oprichting en instandhouding van een school (scholen) voor 
islamitisch voortgezet onderwijs in de grootstedelijke gebieden, vooralsnog specifiek in de regio 
Rotterdam met het Avicenna College, 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 van 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 in de 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 en Nederlandse 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 2018 tot en met 31 december 2018 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 
M. Erik.  - lid 
De heer Erik is jurist. 
 
De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun lidmaatschap geen vaste vergoeding. 
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 (college van bestuur) en heeft 
vanuit die hoedanigheid jaarlijks een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek en een 
arbeidsvoorwaardengesprek. 
 
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, Ook voor 
het jaar 2018 is Van Ree Accountants verantwoordelijk voor de accountantscontrole. 
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Vergaderingen, belangrijkste onderwerpen 
  
In de verslagperiode vergaderde de Raad van Toezicht regelmatig. De vergaderingen zijn gehouden 
op 5 maart,27 juni, 26 september en 3 december. 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. Besluit om in gesprek te gaan met het Islamitisch 
basisonderwijs in Den Haag en Utrecht. Hierbij hoort ook het doen van aanvragen voor 
Islamitisch VO vanuit SIVOR voor het mogen starten van VO in Den Haag, Utrecht en 
Amsterdam. 

 Overleg met Islamitisch basisonderwijs te Maastricht 
 In relatie tot het vorige punt is de naam en doelstelling van de stichting veranderd van 

Rotterdam naar Randstedelijke gebieden. 
 Professionalisering van de governance structuur en de raad van toezicht. 
 Het verder aanvullen van het “governance handboek” met o.a. 

1. Reglement Bestuur 
2. Reglement Raad van Toezicht 
3. Toezichtsplan en toezichtskader 
4. Functieprofielen Raad van Toezicht 
5. Functieprofiel Bestuur 
6. Beoordelingskader Bestuur 

 Procedure werving en selectie rector/directeur. 
 Samenstelling Raad van Toezicht. 
 Nieuw MR-statuut en MR-regle 
 Samenwerking met de MR 
 Relatie media en politiek. 
 Groei Avicenna College en de noodzaak tot 2e huisvestinglocatie 
 Wetenschappelijk onderzoek door de UVA: “Veerkrachtig Avicenna”. 
 Transitie van huidige bestuur/directie naar toekomstige situatie. 

 
Rotterdam, 31 mei 2019  
 
M.B.M. Talbi, voorzitter     C. Gerdan, secretaris 
 
 
Bestuur 
De school kent een eenhoofdig college 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-directeur en het 
management 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 de afronding van de (ver-)nieuwbouw van onze nieuwe locatie aan de 
Montessoriweg, bouwbudget, inrichtingskosten. Daarnaast is het overleg met de gemeente gestart 
over het verkrijgen van een tweede locatie voor onze school omdat bij het in gebruik nemen van de 
locatie Montessoriweg het gebouw gelijk op zijn maximum capaciteit zat. 
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Na de feestelijke opening van onze nieuwe locatie op 4 maart 2018 zijn er gedurende het hele 
schooljaar interne verbouwingen geweest  om het mogelijk te maken de beschikbare ruimte optimaal 
te benutten. 
 
Campus 
Campusontwikkeling rond de Montessoriweg  en ons nieuwe schoolgebouw in het overleg met de 
gemeente, collega-schoolbesturen en het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Doelstelling hierbij is 
om het gebied met 4 grote scholengemeenschappen zo veilig mogelijk in te richten voor de ruim 4000 
leerlingen die hier dagelijks komen en gaan. 
 
Weerbaar Avicenna 
Academische studie vanuit de UVA naar de positie van islamitisch VO, de problemen, knelpunten en 
meerwaarde vanuit het perspectief dat het Avicenna College, meer dan andere scholen in Nederland, 
onder het “vergrootglas” liggen van politiek en media. Een prachtig wetenschappelijk rapport 
“veerkrachtig Avicenna” is in december opgeleverd en vervolgens tevens aangeboden aan college 
van B. en W. En gemeenteraad van Rotterdam. Hoofdconclusie van deze studie is dat het Avicenna 
veel veerkacht nodig heeft, die ook bezit met het advies om die verder vorm te blijven geven. 
 
Islamitisch VO in de randstedelijke gebieden                                                                                                                             
Goede contacten met het Islamitisch basisonderwijs in Den Haag en Utrecht heeft er in geresulteerd 
dat SIVOR (het Avicenna College) aanvragen heeft ingediend om in Amsterdam, Den Haag en Utrecht 
te mogen starten met een school voor Islamitisch VO. Daarnaast is er contact en overleg geweest met 
het Islamitisch basisonderwijs in Maastricht. 

Governance                                                                                                                                                                    
Teneinde volledig te voldoen aan de door de overheid gewenste “governance” in het VO en 
overeenkomstig de afspraken daarover in het verband van de VO-raad is ook in 2018 verder gebouwd 
aan de elementen van die Governance die een rol moeten spelen in de stichting. Belangrijke 
documenten zijn ontwikkeld en vastgesteld:  

- Reglementen voor raad van toezicht en bestuur 
- Profielen voor raad van toezicht en bestuur  
- Toezichtskader en toezichtsplan 

Daarnaast de verdere meningsvorming over de toekomstige samenstelling van raad van toezicht, 
bestuur en directie. 

Overheden                                                                                                                                                                             
Gezien de unieke positie van onze school is er regelmatig en goed overleg met de gemeente en OCW                             

Lokaal overleg 
SIVOR en Avicenna College formeel vertegenwoordigd in de lokale overlegsituaties FOKOR, Koers 
VO en de Sectorkamers (overleg gemeente met PO en VO) 

Directie 
Het Avicenna College heeft een eenhoofdige directie. De (bestuurder-)directeur wordt in het 
leidinggeven aan de school geassisteerd door drie teamleiders, te weten twee onderwijskundige 
teamleiders en de teamleider beheer, financiën, personeel en facilitair. Samen vormen zij het 
managementteam van de school. 
 
Samenstelling. 
 
De heer W.P. Littooij    - directeur 
 
De heer  M.Y.D.J.M. Griep   - teamleider bovenbouw 
 
De heer R. Narcicegi    - teamleider onderbouw  
 
De heer C. Acharki    - teamleider bedrijfsvoering 
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Het jaarverslag van de directie is integraal onderdeel van het onderwijskundig verslag zoals dat 
hieronder is weergegeven. 
 
Rotterdam, 18 april 2019.    W.P. Littooij, voorzitter bestuur 
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2. Terugblik en stand van zaken Avicenna college  
 
2.1 Bestaansrecht  
Het bestaansrecht van de school is aangetoond. De school is het schooljaar 2017-2018 met 775 
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 2018 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 basisschool  Vo-Vo   Totaal  . 
Instroom per 1 oktober 2016           186   91  281 
Instroom per 1 oktober 2017  185   38  223 
Instroom per 1 oktober 2018  223   3  225 
Het aantal aanmeldingen in 2017 t.o.v. 2016 is gedaald vanwege het beleid om minder zij-instromers 
toe te laten.  
 

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

      Totaal Examl. Buitenl. Andere school 
Uitstroom per 1 oktober 2015 tot 31 juli 2016  178 149 6  23 
Uitstroom per 1 oktober 2016 tot 31 juli 2017 146 129 2  16 
Uitstroom per 1 oktober 2017 tot 31 juli 2018 150 130 3  17 
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Hoeveel leerlingen heeft elke afdeling per 1 oktober 2018? 
Vmbo-bbl    195 
Vmbo-kbl    189 
Vmbo-tl      222 
Havo                146 
Vwo        94 
VaVo          1 
 

 
 
 
 
 

Hoeveel leerlingen hebben de school verlaten zonder diploma (vsv) van januari 2018 t/m december 
2018?  
Vertrokken naar buitenland    7 leerling 
Reisafstand      1 leerlingen 
Leerlingen geplaatst op andere school     10 leerlingen 
Gekozen voor een andere school    7 leerlingen 
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2.2 Kwaliteit van het onderwijs  
 
Het Avicenna College heeft bewezen middels de periodieke inspectiecontroles en tussentijdse 
kwaliteitsmeting, dat de kwaliteit op orde is. Een van de pijlers op het Avicenna College is de 
uniformiteit waarmee de docenten de les structuren, de zogenaamde ‘ideale Avicenna les (een 
instructiemodel met een aantal vastgestelde fases in de les) zodat leerlingen weten wat er hen te 
wachten staat.  
 
Hiernaast is de taxonomie van RTTI/OMZA schoolbreed in een ver stadium geïmplementeerd. Dit 
impliceert dat 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.  

 
Momenteel wordt met name gewerkt aan: 

 Het uitbreiden van het repertoire didactische werkvormen van de leraar.  
 Collegiale visitatie met als doel van elkaar te leren. Avicenna is een lerende is een lerende 

organisatie  
 Verder vormgeven van RTTI als cyclisch proces 
 De vakgroep analyseert en evalueert periodiek de resultaten en past waar nodig didactiek aan 
 De vakgroep evalueert periodiek zijn resultaten met het MT. 
 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). 
 Ouders jaarlijks informeren 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 o.a. workshops aan. 

 Leerlingen worden eigenaar van eigen leerproces, dit door middels van QA. Twee pilot 
klassen krijgen eigen rtti online inlogcodes waarin zij direct leeradvies zien. 

 
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 volgende maatregelen zijn inmiddels ingezet: 
 
 

 Niveau analyse d.m.v. Cito Vas voor taal en Got it voor rekenen. 
 Extra uren rekenen en taal zijn toegevoegd aan het lessentabel.  
 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. 
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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. Dit streven dat onze 
leerlingen presteren overeenkomstig het landelijk gemiddelde (de ruwe scure), komt voort vanuit de 
idee dat een ‘growth mindset’ ertoe kan leiden dat leerlingen boven hun kunnen presteren. Immers, 
gezien het grote aantal leerlingen afkomstig uit APC gebieden, worden de scores van het Avicenna 
College naar biven gecorrigeerd. Deze gedachte is gebaseerd op het schrijven van dr. Carol Dweck, 
die hier intensief onderzoek naar heeft gedaan. Het is derhalve zaak dat het docentencorps zich 
losmaakt van een ‘fixed mindset’ ofwel: je kunt iets of je kunt het niet. Naar een ‘growth mindset’ een 
leerling kan iets nog niet en mijn taak als docent is erachter zien te komen welke deficiënties 
weggewerkt moeten worden opdat de leerling de competentie wel gaat beheersen. Uiteraard houdt dit 
op zijn beurt verband met de RTTI/OMZA systematiek. Inmiddels is er een werkgroep opgericht die 
zich gaat bezighouden met de implementatie van de ‘growth mindset’.  
 
De school creëert met de eerder genoemde stappen een veilige en aanmoedigende omgeving waarin 
evaluatie mogelijk is. De hoofdboodschap is dat het gaat om de verbetering van de kwaliteiten van de 
leraar. De collega’s visiteren elkaar en geven binnen gestelde kaders feedback om  
 
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. 
 
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.  
 
Om de taalontwikkeling schoolbreed te implementeren, is er een schoolbreed taalbeleid opgesteld 
door de taalcoördinator. Iedere docent is immers een taaldocent. De eerste stappen zijn in 2017 
gezet. 
 
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.  
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2.4 Onderwijs opbrengst: overgang en examenresultaat 
Doubleurs   4  leerlingen 
Interne Doorstroom  618  leerlingen   
Instroom   225  leerlingen 
 
 
 
 
Onderbouwsnelheid havo-vwo 
 

 
 
 
 
 
De overgangsnormen zijn aangescherpt waardoor de onderbouwsnelheid in het schooljaar 2017-2018 
een kleine terugval kreeg. De aanscherping heeft te maken met het juiste niveau voor elk kind. 
uitslagen van de Cito Vas toetsen zijn een onderdeel geworden van de overgangsnormen. 
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Het examenresultaat van het Avicenna college is uitstekend. In 2018 hebben 138 leerlingen 
eindexamen gedaan. De percentages per opleiding zijn als volgt: 

- Vwo 9 leerlingen   34 %  slagingspercentage  
- Havo 21 leerlingen   72 %  slagingspercentage  
- Basis 35 leerlingen   95 %  slagingspercentage  
- Kader 43 leerlingen   93 %  slagingspercentage  
- Mavo 30 leerlingen   97 %  slagingspercentage  

 
 

 

 
 

 
  

34%
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95%

93%

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.  
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De inzet is in deze 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 is op weg  
om 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  
een aantal goede discussies kunnen voeren om uiteindelijk tot een aantal maatregelen en vervolgens 
een bijsturing van de ervaren werkdruk te komen. 
 
De inrichting van de normjaartaak is kritisch bekeken en op een aantal posten aangepast. 
Dit is in 2018 geïmplementeerd: 

- 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.  

- 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. De vakgroepvoorzitter heeft in 2018 de bevoegdheid gekregen om de 
bestellingen en facturen van de eigen vakgroep te accorderen. Hiermee heeft de vakgroep naast een 
eigen budget ook het beheer over dat budget gekregen. 
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Hoe was de verdeling in contracten in 2018? 
Aantal fte personeelsleden    79,8  FTE  
Bepaalde tijd      34  FTE 
Onbepaalde tijd      45.8  FTE 
  
 

 
 
 
 
 
Hoe was de verdeling van het personeel naar sexe in 2018? 
Aantal man      44,8  FTE      
Aantal vrouw       35  FTE 
 

79,8%

34%

45.8%

Aantal fte

Totaal fte Bepaalde tijd fte Onbepaalde tijd fte
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Hoe was de verdeling van het personeel in 2018? 
OP       58,5  FTE 
OOP        17,3  FTE 
Management           3  FTE  
Bestuurder        1  FTE  
 

 
 
Hoe hoog is het percentage in en uitstroom onder het personeel? 
Nieuwe instroom in 2018    14,1  FTE 
Uitstroom 2018        10.7  FTE 
 

 
 
Hoe hoog is het percentage verzuim onder het personeel? 
Percentage ziekteverzuim 2018     5.0 % 
Kort verzuim       2.0 % 
Middel lang verzuim     1.3 % 
Lang verzuim      1.7 %  
 

45

35
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Aantal man Aantal vrouw
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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? 
 

 
 
 
 

40%
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34%

percentage

Kort verzuim Middel lang verzuim Lang verzuim
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Zorgstructuur en onderwijsondersteuning 2017-2018(-2019) 
 
Op het gebied van onderwijsondersteuning wordt binnen het Avicenna College langs drie lijnen gewerkt.   
- Onderwijsondersteuning in de eerste lijn: De eerste lijn bestaat uit vakdocenten en mentoren. In deze 

eerstelijnszorg vervult de mentor een belangrijke en centrale rol. Wanneer een leerling opvalt qua prestaties, 
gedrag, motivatie, aanwezigheid, sociaal-emotioneel functioneren, etc. brengt de mentor deze leerling in 
tijdens de leerlingbespreking. Deze vindt per onderwijsteam elke onderwijsperiode plaats. 

- Onderwijsondersteuning in de tweede lijn: Als een leerling meer steun nodig heeft dan vanuit de eerste lijn 
geboden kan worden, dan kan een beroep worden gedaan op extra ondersteuning door deskundigen in en om 
de school. Deze tweedelijnszorg wordt gevormd door het zorgteam en komt wekelijks tijdens het intern 
zorgoverleg (IZO) bijeen. 

- Onderwijsondersteuning in de derde lijn: Mocht inzet van externe deskundigheid nodig zijn, dan wordt 
gebruik gemaakt van het netwerk van de school dat o.a. via het SOT (schoolondersteuningsteam) één in keer 
in de zes weken samenkomt. De ondersteuning vanuit de derde lijn is meestal curatief van aard.  

De zorgstructuur is volledig geïmplementeerd. Onder leiding van de coördinator-zorg werkt het zorgteam, 
bestaande uit leerlingbegeleiders, remedial teachers, maatschappelijk werker en schoolpsycholoog aan de 
ondersteuning van leerlingen die net even wat meer aandacht nodig hebben op cognitief of gedragsmatig 
niveau.   
Vanuit de verschillende vakgebieden binnen het zorgteam wordt gewerkt aan de ondersteuning van leerlingen in 
het algemeen en van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Met name de tweedelijnszorg en de 
derdelijnszorg worden nader geëxpliciteerd.  
 

 

Remedial teaching 

De volgende activiteiten zijn door de remedial teaching uitgevoerd: 
 Screenen van nieuwe 1e jaars leerlingen op reken- en taalachterstanden, aandacht voor de oorzaken 

van de achterstanden 
 Screenen van leerlingen op dyslexie of vermoeden van dyslexie 
 Ontwikkelingsperspectiefplannen opstellen voor alle RT-leerlingen 
 Ontwikkelingsperspectiefplannen van leerlingen evalueren: 1e jaars tweemaal per schooljaar of extra 

indien nodig, hogere jaars eenmaal per schooljaar of extra indien nodig. 
 Ondersteuning bieden aan alle RT-leerlingen op het gebied van achterstanden en hiaten in taal- en 

rekenontwikkeling, het vergroten van de woordenschat 
 Oefenmateriaal klaarzetten voor RT-leerlingen. Muiswerk voor taalvaardigheidslessen. 
 Voor dyslexie-leerlingen de mondelingen ondersteuning verzorgen bij het maken van toetsen 
 Dyslexie- en NT2-passen verzorgen en de leerlingen instrueren m.b.t. hun rechten 
 Constructief meedenken in het Intern Zorgoverleg 
 Taalbeleid aanvullen op het gebied van dyslexie. 

 
  
In het schooljaar (2018-2019) worden vanuit RT in het totaal 192 leerlingen geremedieerd: 
(vorig schooljaar 146) 

 138 leerlingen wegens LWOO-beschikking 
  2 leerlingen wegens Zorg-indicatie 
  14 leerlingen wegens dyslexie 
  3 leerlingen (geen dyslexie) 
  6 leerlingen Dyslexie + LWOO 
  1 leerling in traject dyscalculie 
 22 leerlingen wegens NT-2 
  8 leerlingen NT-2 + LWOO 
 1 leerling wegens doofheid 
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2.7 Pedagogisch klimaat 
Veel tijd is besteed aan de vormgeving van ons pedagogisch beleid door de werkgroep pedagogisch klimaat. 
Zowel in Rotterdam als overal in de Randstad zijn er leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Het evenwicht 
tussen het handhaven van de schoolregels enerzijds en empathie en begrip voor de situatie van de leerlingen 
anderzijds is mooi neergezet. De slogan ‘rust, reinheid en regelmaat‘ is hier van toepassing. Het Avicenna 
College is een veilige school. Het gaat hierbij om enerzijds het handhaven van de schoolregels en anderzijds 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 docent en medewerkers. Het gaat om evenwicht 
tussen regels, begrip en empathie.     
 
Schoolpsycholoog / Begeleider Passend Onderwijs 
De schoolpsycholoog fungeert tevens als begeleider passend onderwijs (BPO-er) binnen het Avicenna College. 
Zij richt zich samen met de werkgroep pedagogisch klimaat op het creëren van een pedagogisch en didactisch 
verantwoordschoolklimaat.  

- De BPO-er draagt zorg voor de begeleiding van leerling, ouders en docenten, ter voorbereiding van het 
onderwijsleerproces van de leerling in de klas. Indien nodig maakt de BPO-er, in samenwerking met het 
zorgteam, een afweging of meer hulp of andere hulp nodig is. Verder is de BPO-er bezig met het 
ontwikkelen van trainingen op verschillende gebieden. Zo is zij bijvoorbeeld bezig geweest met het 
ontwikkelen van een training gericht op ‘social media’ met name op preventieve aanpak. Thema’s die ter 
sprake komen zijn: de risico’s, grensoverschrijdend en strafbaar gedrag en hoe ga je respectvol met elkaar 
om (online burgerschap). Leerlingen die slachtoffer zijn geworden van ‘social media’ krijgen begeleiding 
en nazorg. De BPO-er is tevens ook de vertrouwenspersoon van de leerlingen.  

- Loopt een leerling vast, dan kan de schoolpsycholoog/BPO-er nagaan hoe dat komt. Zij zoekt samen met 
de leerling, mentor en ouders uit waarom het op school niet zo goed gaat. Dit doet zij middels het uitvoeren 
van observaties en het afnemen van intelligentie- en didactisch onderzoek (o.a. faalangsttest, 
drempelonderzoek, IQ-onderzoek, PO-onderzoek). Vervolgens wordt bekeken wat de leerling aan 
ondersteuning, begeleiding of zorg nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Door middel van dit 
intelligentie- en didactisch onderzoek kan tevens vastgesteld worden of een speciale vorm van onderwijs 
of externe hulpverlening (OPDC) op zijn plaats is. Hierbij kan tevens gedacht worden aan een LWOO- of 
PRO-indicatie. Voor dit schooljaar zijn er in totaal 3 IQ-testen afgenomen, 4 LWOO-aanvragen, 8 
faalangsttesten en zijn er 4 ‘klassencontacten’ aangevraagd voor zieke leerlingen.  

 
 
SMW (schoolmaatschappelijk werk) 
De schoolmaatschappelijke werker heeft zich dit schooljaar (2018-2019) vooral bezig gehouden met  de volgende 
taken: 

- Het geven van kortdurende hulp aan in totaal 34 leerlingen die te maken hebben met verschillende 
problematiek (zoals echtscheiding, zelfverminking, problemen met weerbaarheid/zelfvertrouwen, 
motivatieproblemen, gedragsproblemen, groepsverwerking  en rouwverwerking).  

- Het afleggen van huisbezoeken met mentor/TL 
- Het organiseren van hometeams( inplannen van een groot overleg met alle betrokken instanties) 
- Het begeleiden van leerling en ouders richting gespecialiseerde hulpverlening. Dit schooljaar zijn er  34 

leerlingen doorverwezen: naar het OPDC (3 leerlingen), 6 leerlingen doorverwezen naar een externe 
psycholoog, 11 leerlingen doorverwezen naar het wijkteam, 14 leerlingen doorverwezen naar CJG. Voor 
leerlingen die eerder bij het wijkteam/psycholoog/jeugdreclassering bekend waren, fungeert SMW als 
contatcpersoon.  

- Het opmaken van kennisgeving ongeoorloofd verzuim voor in totaal 15 leerlingen. 
- Het melden van schorsingen/verwijdering van 21 leerlingen (langer dan 2 schooldagen) en 4 KOV 

meldingen.  
- Het verhelderen van de oorzaak van het leerprobleem op school, samen met de leerling, ouders en/of de 

mentor. 
- Het organiseren van workshops/voorlichting vanuit Youz, voor de mentoren/ouders en leerlingen. 

 

Leerlingbegeleiding 

- Vanuit de leerlingbegeleiding werd beoogd meer focus op de begeleiding te zetten. Dit uit zich in: het 
gebruik maken van bejegeningsplannen, observatie- en gedrag schriften, en het geven van SOVA-
trainingen aan de hand van verschillende thema’s. De SOVA-training is een vast onderdeel geworden 
van het onderwijsprogramma van alle eerstejaars klassen, alsook waar nodig in de overige klassen.  

- Verder houden de leerlingbegeleiders zich bezig met het ondersteunen en begeleiden van leerlingen  
aan de hand van constateringen in de voortgangs- en/of leerlingbespreking.  
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Verzuim 

Eén van de speerpunten vanuit de Leerlingbegeleiding voor het schooljaar 2018-2019 is het terugdringen van 
verzuim. Hiertoe wordt er beter op het verzuimbeleid toegezien. Dit schooljaar zijn er in totaal 66 
verzuimmeldingen gedaan bij Leerplicht.  
 

Verzuimtrend van 18-19 per maand  
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2.8 Samenwerkingsverbanden 
SIVOR/Avicenna College participeert in en is lid van FOKOR, de vereniging van alle Rotterdamse schoolbesturen 
van PO en VO. Avicenna College is ook lid van het samenwerkingsverband Koers VO. De school is zeer content 
met de leidende en instruerende rol van Koers VO bij de vormgeving en uitvoering van passend onderwijs in onze 
regio. Er is eveneens samenwerking met andere partijen zoals: 

- Leerplicht  
- Wijkagent 
- Wijkteams 
- OPDC 
- Bureau Jeugdzorg 
- Expertisepool 
- Centrum voor Jeugd en Gezin 

 
2.9 De bedrijfsvoering  
De bedrijfsvoering is op orde. De financiële en personele administratie zijn uitbesteed aan een 
administratiekantoor (Qualiant). De accountant heeft het jaarverslag 2017 goedgekeurd. 
 
2.10 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 les in zwemmen, boxen, tafeltennis, en basketbal. 
 
In de kantine van de school ligt de nadruk op ‘gezonde kantine’. 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. De ambitie is om een gezonde schoolkantine te realiseren.  
 
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.  
De vaksecties lichamelijke opvoeding en biologie werken in toenemende mate samen en realiseren 
dat alle eerstejaars leerlingen 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 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. 
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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. In het nieuwe gebouw komt er als pilot een 
beweeglokaal. 
 
2.11 Ouderbetrokkenheid 
De ouderbetrokkenheid is vormgegeven. 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. Een tiental ouders participeert  in de ouderraad en 
de oudergeleding van de MR. 
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.  
 
2.12 PR en communicatie  
Avicenna college heeft veel aandacht besteed aan de publieke relaties en er is gewerkt aan de 
positieve naamsbekendheid, 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 islamitische stichtingen en verenigingen .  
- 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. 

2.13 Avicenna college in de Randstad 
Avicenna college heeft haar diensten aangeboden in Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Maastricht 
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. Hoewel voor Den Haag, Amsterdam en Utrecht 
de door de overheid gehanteerde prognoses nog onvoldoende waren voor een succesvolle aanvraag 
heeft SIVOR toch aanvragen ingediend voor Islamitisch VO in deze steden. 

Teneinde deze aanvraag te kunnen indienen was een statutenwijziging nodig, waarbij als werkgebied 
“Rotterdam en omgeving” werd vervangen door Randstedelijke gebieden. 
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2.14 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. 
Eis hierbij is dat het Avicenna College per beginmaart 2018 de huidige gebouwen zou verlaten. 
Teneinde een goed en efficiënt bouwproces te kunnen realiseren heeft het bestuur HEVO ingehuurd 
voor risicodragend projectmanagement. 
Verheugend is het om te kunnen vermelden dat onder het bouwheerschap van SIVOR met het 
projectmanagement van HEVO het bouwproces op schema is voltooid. Op 4 maart is het 
schoolgebouw in gebruik genomen en zijn de oude gebouwen aan de Putsebocht en De Schere 
verlaten 
Onze nieuwe locatie aan de Montessoriweg biedt ruimte voor 800 leerlingen. Per augustus 2018 
waren er reeds 846 leerlingen op het Avicenna. Gezien de ervaring dat het Avicenna College ieder 
jaar met bijna 100 leerlingen groeit heeft het jaar 2018 ook gelijk in het teken gestaan van interne 
verbouwingen teneinde meer lokalen te creëren. 
 
Inmiddels zijn met de gemeente de gesprekken gestart over een tweede locatie. Uiterlijk per augustus 
2020 dient het Avicenna deze tweede locatie in gebruik te kunnen nemen om het aantal leerlingen dat 
dan inmiddels de 1000 heeft overschreden goed onderwijs te kunnen bieden. 
 
In de naaste omgeving van het Avicenna College zijn nog drie andere grote scholen. Samen zijn er 
iedere dag ruim 4000 leerlingen aanwezig. Daarom wordt de directe omgeving van de scholen 
heringericht, met specifieke aandacht voor veiligheid en ontspanning. Voor Avicenna college is het 
van groot belang onderdeel te zijn van deze scholenstructuur en het samenwerkingsverband. De 
gesprekken voor het ontwerp zijn in een ver gevorderd stadium. 
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2.15 Vormgeving nieuw vmbo 
De beroepsgerichte programma’s in het vmbo worden vernieuwd. De nieuwe programma’s worden 
eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op de actualiteit. Daardoor worden leerlingen 
beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Ruim dertig afdelingsprogramma’s 
worden in vervangen door tien profielen, bestaande uit gemeenschappelijke vakken en 
beroepsgerichte profiel- en keuzevakken. Deze profielen maken het mogelijk onderwijs op maat aan 
de leerling aan te bieden en optimale leerlijnen naar het mbo-vorm te geven. 
Voor leerlingen komen er meer keuzemogelijkheden en hun vmbo opleiding sluit straks beter aan op 
het mbo. Aan het einde van leerjaar twee kiezen leerlingen één van de drie beroepsgerichte profielen. 
Leerlingen worden bij deze en al hun volgende keuzes geholpen. 
Het Avicenna College heeft voorlopig de keuze gemaakt om drie profielen aan te gaan bieden: 
- Economie en ondernemen  
- Produceren, installeren en energie 
- Zorg en welzijn Islam Style 
 

Deze keuzes hebben wij gemaakt op basis van de interesses en arbeidsmarktperspectieven van onze 
leerlingen, de situatie in de regio en de ervaring die wij als school in huis hebben. Het komende 
schooljaar zullen wij ons bezig blijven houden met de vraag hoe wij de vernieuwingen in het vmbo het 
beste kunnen benutten ten gunste van onze leerlingen. Zo zullen wij onder meer kijken welke 
interessante keuzevakken wij aan willen gaan bieden. Hierbij valt te denken aan vakken die te maken 
hebben met sport, beveiliging en robotica. 
Een profiel bestaat uit drie delen die nauw met elkaar samenhangen: 
- Gemeenschappelijk deel: hier zijn de vakken voor alle profielen hetzelfde: Nederlands, Engels, 
Maatschappijleer 1, Lichamelijke opvoeding en tenminste één kunstvak. 
- Profieldeel: hier hangen de vakken samen met het beroepsgericht profiel dat de leerling 
gekozen heeft. 
- Vrij deel: hier kiezen leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg en de 
kaderberoepsgerichte leerweg vier beroepsgerichte keuzevakken die passen bij hun profiel 
en/of belangstelling. De school bepaalt het aanbod van deze beroepsgerichte keuzevakken. 
Het aanbod kan de school op deze manier goed afstemmen op de regionale kansen. Als de 
school die mogelijkheid biedt, kan een leerling ook kiezen voor beroepsgericht keuzevak uit 
een ander profiel, om zich bijvoorbeeld breder te oriënteren of te kijken in een werkveld waar 
zijn belangstelling naar uitgaat. 
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Het beroepsgerichte profieldeel en de beroepsgerichte keuzevakken bestaan uit een combinatie van 
theorie en praktijk en bereiden leerlingen op deze manier voor op een beroepsopleiding op het mbo. 
Hoeveel praktijk een leerling krijgt is afhankelijk van de leerweg die hij volgt. De meeste praktijkuren 
worden aangeboden in de basisberoepsgerichte leerweg en de minste praktijkuren in de theoretische 
leerweg. 
 
Het vernieuwde vmbo biedt kortom: 
- Actuele programma’s 
- Veel keuzemogelijkheden 
- Meer kansen om te onderzoeken welk beroep bij een leerling past 
- Betere aansluiting op het mbo 
 

Vmbo: Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
Het vmbo duurt vier jaar en geeft toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs. Na het tweede 
leerjaar kiezen de leerlingen voor een sector en voor een definitieve leerweg. 
Het vmbo onderwijs heeft drie leerwegen: 
 Mavo (in klas 2, 3 en 4 spreken we van vmbo T (Theoretisch) 
 Kbl 
 Bbl 
 

Kbl & bbl: De beroepsgerichte leerweg  
In de beroepsgerichte leerweg zijn twee niveaus te onderscheiden: de kaderberoepsgerichte leerweg 
en de basisberoepsgerichte leerweg. Beide beroepsgerichte leerwegen zijn praktisch ingesteld en 
geven een voorbereiding op een opleiding op mbo (middelbaar beroepsonderwijs) niveau, dat in 
Rotterdam bijvoorbeeld op ROC Albeda of ROC Zadkine wordt gegeven. 

Tl / Mavo 
De TL/Mavo geeft de vmbo-leerling toegang tot het mbo, niveau 3 en 4. Na het tweede 
leerjaar kiest de leerling een pakket van twaalf vakken. Afhankelijk van het pakket blijft de 
mogelijkheid open om aan het einde van het derde jaar te kiezen uit twee van de vier 
sectoren: techniek, landbouw, zorg & welzijn of economie. 
In het vierde jaar doet de leerling examen in zes vakken in één bepaalde sector. 

 

2.16 Subsidie technisch VMBO 
De decanen van Avicenna College hebben de afgelopen jaren flink gewerkt aan het opbouwen van 
een relevant netwerk bij grote Rotterdamse spelers als het gaat om Loopbaanoriëntatie en 
Beroepskeuze (LOB). Op beleidsmatig gebied zijn wij actief lid van de Rotterdamse Onderwijstafel 
(werkgroep LOB) en onderhouden we een succesvolle en vruchtbare samenwerking met het Nationaal 
Programma Rotterdam  Zuid (NPRZ - Gaan voor een Baan evenement; subsidieprogramma's en 
netwerkbijeenkomsten). Alle leerlingen werken met een  Digitaal Talent Portfolio 
(Beroepskeuzedagboek) waarmee zij goed beslagen ten ijs gaan bij de oriëntatie op Open Dagen. Dit 
digitale talentportfolio gebruiken wij ook als instrument om ouders voor te op een toekomstige 
loopbaankeuze. 

 
Onze VMBO-leerlingen laten wij actief participeren aan programma's die Rotterdambreed worden 
uitgevoerd door organisaties als JINC (sollicitatietrainingen en bedrijfsbezoeken voor tweede en derde 
klassen) en het EIC (Rotterdamse Haven). Ook nemen onze leerlingen deel aan diverse relevante, 
Rotterdambrede evenementen (Week van de Procestechniek, Week van de Levensmiddelenindustrie) 
en andere activiteiten met een focus op Food, Zorg of Techniek. We implementeren het Digitaal 
Doorstroom Formulier (Intergrip) en zorgen ervoor dat onze 4VMBO-leerlingen zich op school 
inschrijven voor een Mbo-opleiding 
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Ambities voor de schoolplanperiode 2018-2022 
We zien binnen het Rotterdamse onderwijsveld een trend waarbij middelbare schoolinstellingen 
nauwere samenwerkingsverbanden aangaan met vervolgopleidingen. Verschillende VMBO's laten 
hun leerlingen modules volgen op MBO's (bijv. infra); in oktober 2017 werd een "Haven Havo" 
geopend. Wij zien de noodzaak in om ook als Avicenna College mee te gaan in deze trend, omdat dit 
leerlingen - meer dan nu - kan aanzetten tot het kiezen van een kansrijke vervolgopleiding. 
 
Het afgelopen periode heeft het decanaat flink geïnvesteerd in het opbouwen van een goede band 
met de Food Innovation Academy van het Lentiz Life College. Food is een mooie sector die in het 
Rotterdamse onderwijsveld fors onderbelicht is, maar waarbij wel tal van raakvlakken te vinden zijn 
met onze identiteit (gezonde levensstijl, voedselveiligheid, belang van halal eten, etc.). Daarnaast 
biedt de Food Sector veel Carrière Start Garanties en lijkt werkgelegenheid voor de komende 10 jaar 
in deze sector gegarandeerd. Met dit in het achterhoofd hebben we in het schooljaar 2017-2018 
3VMBO-klassen bedrijven laten bezoeken in het kader van de Week van de Levensmiddelenindustrie. 
Deze klassen gaan in 2018 workshops volgen op het MBO; ook zijn we met Lentiz een samenwerking 
gestart waarbij 4VMBO-leerlingen hun sectorwerkstuk voltooien door een module te volgen op het 
MBO. We streven ernaar om samen met de vakgroep economie modules te ontwikkelen voor de 3e 
en 4e klassen Basis/Kader, waarmee Food ook een keuzevak kan worden.  

 
Naast Food zal het decanaat zich inspannen om Avicenna College aansluiting te laten zoeken bij 
andere kansrijke vervolgopleidingen op MBO, liefst opleidingen die een Carrière Startgarantie bieden. 
De inzet is om leerlingen vanaf 3VMBO actief kennis te laten maken met enkele "preferred partners" 
op onderwijsgebied. Het decanaat zal zo veel mogelijk de vakgroepen inschakelen bij de 
voorbereiding hiervan, zodat de LOB-activiteiten niet vallen onder kopje "decanaat", maar onder de 
vakgroep "economie" of "biologie" of "nask". Een nauwe betrokkenheid van vakdocenten is essentieel 
voor het laten slagen van dit programma. 

  
Beter aansluiting op de arbeidsmarkt dit vraagt om vernieuwing van het techniekonderwijs.  
Subsidie wordt ingezet voor  het inrichten van technieklokalen en techniekmateriaal, inzet van TOA’s 
en techniekdocenten, Projectgroep Sterk Techniek, samenwerking met andere scholen en bedrijven 
en (om)scholing (bevoegde) techniekdocenten. 

 

2.17 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 
In de meerjarenbegroting wordt de uitkering na ontslag begroot. Het beleid is gericht op het 
voorkomen dat er een beroep wordt gedaan op een uitkering na ontslag. 
Avicenna College heeft vanwege de hoge kosten geen aparte verzekering hiervoor.  
 

2.18 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 
Avicenna college is een Nederlandse school op islamitische grondslag. Naleven van de schoolregels 
en respect  voor de normen en waarden van de school zijn het uitgangspunt om leerlingen te kunnen 
plaatsen. Het advies van de basisschool is bindend. De leerlingen hoeven niet lid te zijn van een 
bepaalde stroming om bij ons ingeschreven te worden, ook niet moslims zijn van harte welkom. 
Uitgangspunt is respect voor elkaar.  
Avicenna College werkt met brugklassen in de eerste leerjaren om de opstroom van leerlingen te 
motiveren. 
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2.19 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.  
 
Cambridge Engels 
Om de profilering van onze havo/vwo afdeling nog meer te richten op de toekomst van onze 
leerlingen, is besloten om per schooljaar 2019-2020 de focus te leggen op Cambridge Engels 
en de eerste aanzet te doen naar tweetalig onderwijs. Engels is immers steeds vaker de voer- 
en literatuurtaal op universiteiten en hogescholen waardoor een voorsprong van onze 
leerlingen ten opzichte van de overige studenten kan worden bereikt. 
 
2.20 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. 
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Hoe tevreden zijn de leerlingen over de school? 
In het schooljaar 2017 2018 scoort het Avicenna College op schoolklimaat, veiligheid op school en 
tevredenheid bij de leerlingen bijna gelijk aan de benchmark.  

- We trekken de volgende conclusies; 
 Bij de volgende tevredenheid enquête gaan we het invullen en belang van de enquête 

benadrukken. De ervaring leert dat dat een positief effect heeft op de uitkomst. Als 
leerlingen snappen dat het invullen van de enquête van belang is ,  

 De enquête levert informatie op voor de school om te kunnen bijsturen naar een 
professionele cultuur.  

 De volgende thema’s krijgen extra aandacht; 
*invulling van de rol van de mentor 
*RTTI differentiatie / onderwijs op maat in de klas  
*veiligheid / pesten / vernieling. 
*brugklas; aansluiting / verwachting / didactiek 

 
2.21 Klachten 
Avicenna college heeft in het jaar 2018 drie klachten ontvangen. Twee van een ouders en één van 
een personeelslid.  De klachten van de ouders betroffen respectievelijk de onderwerpen “maatregel 
n.a.v. examenfraude” en “aanmeldingsgesprek van een leerling met specifieke zorgvraag”. Voor het 
personeelslid was de behandeling n.a.v. een ernstige klacht van de leerling reden tot het indienen van 
een klacht. Alle drie de klachten zijn naar tevredenheid van betrokkenen behandeld. 
 
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.  

 
2.22 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 het 
Islamitisch onderwijs. De vraag is dan hoe de school met deze spanningen omgaat, wat de 
weerbaarheid is, 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 is afgerond in het najaar van 2018. De 
wetenschappelijke studie “Veerkrachtig Avicenna” trekt heldere conclusies over de positieve 
weerbaarheid van de school en geeft goede adviezen hoe deze weerbaarheid verder te ontwikkelen 
en op peil te houden. 
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3. Financiën 
 
Het beleid in het verslagjaar was mede op basis van de opgestelde begroting 2018. Deze liet een 
klein overschot zien, onder opbrengsten en resultaten wordt ingegaan op de afwijking in het begrote 
resultaat en de realisatie. 
 
Er was in het gehele jaar intensief overleg tussen de directeur en teamleiders en de externe-controller.  
De school werkt met een sluitende meerjarenbegroting. Periodiek, elk kwartaal, ontvangt het MT een 
rapportage 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 2019 en meerjarenraming 2019-2023 gerepresenteerd en 
deze zijn in december 2018 goedgekeurd. 
Uitgegaan is van een beheerste groei in de komende jaren. 
 
3.1 Opbrengsten en resultaten 
Het resultaat over het jaar 2018 bedroeg € 584.806.  
 
De totale baten over het jaar 2018 bedragen € 7,97 miljoen, terwijl was begroot € 7,77 miljoen. De 
lasten over genoemd periode bedroegen € 7,39 miljoen terwijl begroot was € 7,76 miljoen. De 
verschillen met de begroting zijn veroorzaakt doordat er bij de doorbetaalde Rijksbijdragen geen 
bedrag begroot was en bijna € 60.000 werd ontvangen bij overige subsidies was niets begroot en 
werd in totaal bijna € 116.000 ontvangen voor studieverlof (€ 22.287) en  aanvullende bekostiging  
technisch VMBO (€ 98.972) en enkele kleinere bedragen. Op deze bedragen werden uitkeringen in 
mindering gebracht. De overige baten waren € 158.000 lager doordat er geen vrijval was van een 
investeringssubsidei van bijna € 140.000.  
 
De overige overheidsbijdragen zijn bijna € 134.000 hoger doordat er meer subsidie ontvangen werd 
voor de inrichting van het nieuwe pand dan er uitgegeven werd (€ 78.812), een bijdrage supportklas € 
12.560 en hogere baten leren loont € 44.000. 
 
De personeelslasten waren lager bij de loonkosten (€ 127.000 door een lagere inzet van formatie, 
hoger bij mutatie personele voorzieningen (€ 120.530, grotendeels langdurig ziek) en lager bij 
personeel niet in loondienst (€ 15.600). De overige personele lasten waren ruim  € 50.000 lager door 
nieuw beleid wat begroot was maar niet werd uitgevoerd.  
 
De afschrijvingslasten waren bijna € 128.000 lager dan begroot door een te hoge begrootte last 
hiervoor, hiertegenover staat een vrijval investeringssubsidei die niet heeft plaatsgevonden.  
 
De huisvestingslasten waren € 27.277 hoger onder door hogere energielasten € 38.074 (inclusief 
energie bouwperiode) en door hogere schoonmaaklasten € 66.431 (schoonmaak van de nieuwbouw 
en hogere eisen schoonmaak).  
 
De overige instellingslasten waren € 183.000 lager dan begroot. Administratie en beheerslasten zijn 
hoger bij telefoon en ict € 14.000, PR € 18.000 (beide hebben te maken met het betrekken van de 
niewubouw in maart 2018). Bij inventaris, apparatuur en leermiddelen zijn de ICT lager en de 
leermiddelen hoger. In totaal wijken de begrote bedragen niet of nauwelijks af van de realisatie. De 
overige onderwijskosten zijn lager doordat voorgesteld nieuw beleid niet of op een lager niveau werd 
ingezet. Hierdoor waren de lasten ruim € 210.000 lager. Het niet of gedeeltelijk uitvoeren van nieuw 
beleid is één van de oorzaken dat er een positief resultaat was. 
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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 (€ 266.913) zijn vrijwel geheel 
uitgegeven aan leermiddelen  € 70.000, leerlingbegeleiding (€ 80.000) en achterstanden in taal bij 
leerlingen (€ 80.000). 
 
3.3 Balans 
Hieronder is opgenomen de balans per 31-12-2018 van SIVOR. Dit is een momentopname van de 
vermogensstructuur op die datum. 
 
Balans per 31 december 2018 (na resultaatverdeling)

2018 2017

Activa
(12) Materiele vaste activa 683.478 274.636

(15) Vorderingen 339.537 196.436

(17) Liquide middelen 1.710.580 1.864.746

Totaal Activa 2.733.595 2.335.818

Passiva
(21) Eigen vermogen 1.551.205 966.399

(22) Voorzieningen 279.794 98.413

(24) Kortlopende schulden 902.596 1.271.006

Totaal Passiva 2.733.595 2.335.818  
 
 
Kengetallen 2018 2017 signaleringsgrenzen

kapitalisatiefactor 29,33 34,01 35-60%
liquditeit/current ratio 2,27 1,62 0,5- 1,5
solvabiliteit 56,75 41,37
solvabiliteit 2 66,98 45,59 <30%
rentabiliteit 7,33 5,61 >5%
weerstandsvermogen 0,19 0,14 <0,05
 
werkkapitaal 1.830.999 1.064.812
aandeel personeelskosten 76,78% 79,11%  
 
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 2018 is 66,99%, hetgeen boven de ondergrens ligt die 
inspectie hanteert. De liquiditeit is 2,3. Een liquiditeit tussen 1,5 en 2,0 wordt als goed aangemerkt.  
 
De materiele vaste activa namen toe door investeringen in gebouwen c.q. verbouwingen die 
noodzakelijk waren door de toename van het aantal leerlingen. Zij namen af door desinvesteringen bij 
inventaris en apparatuur en toe door investeringen daarin. 
De vorderingen namen toe bij vooruitbetaalde posten en overige vorderingen. 
De liquide middelen namen af door de investeringen in de investeringen in gebouwen en toe door het 
positieve resultaat. Het eigen vermogen is gestegen door het positieve resultaat over 2018.  
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De voorzieningen zijn gestegen per saldo door de toename van voorziening voor WW kosten eigen 
rekening, door toename van de voorziening jubilea, door toename van de voorziening 
loondoorbetaling bij ziekte ( € 81.000) en door de vorming van de voorziening onderhoud (€ 60.851).  
De kortlopende schulden namen af door het wegvallen van de vooruitontvangen gelden van de 
gemeente. 
 
De kasstroom over 2018 was ruim € 154.000 negatief, mede door investeringen in de nieuwbouw.  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 2018 bedraagt 
2,27. 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 2018 is het weerstandsvermogen van SIVOR 19,%. 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.  
 
3.5 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 2018 
In 2018 werd het nieuwe schoolgebouw aan de Montessoriweg betrokken. Dat genereerde veel werk 
in alle opzichten. Het resultaat is er, een prachtig nieuw gebouw dat inmiddels te klein is door het 
groeiende aantal leerlingen. 
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. 
 
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. 
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4. Continuïteitsparagraaf 
 
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 2018 (verslagjaar), 2019, 2020 en 2021. 
Belangrijkste onderwerpen in deze paragraaf zijn leerlingen, personeel en financiën. 
 
Leerlingen   2018  2019  2020  2021 
Per teldatum   846  920  995  1.070 
 
N.B.  
De verwachte toename in de komende jaren is gebaseerd op de prognoses vanuit het aanleverend 
islamitisch basisonderwijs.  
 
Inmiddels is de aanmelding in een duidelijk stijgende lijn (inmiddels meer dan 250 in 2019). 
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 2018) 
 

FUNCTIECATEGORIEËN 2018 2019 2020 2021 
     
Directie/Management 5.00 5.00 5.00 5.00 
OP 60.97 68.16 72,85 77,54 
OOP 20,20 21,20 21,20 21,20 
     
TOTAAL 86.17 94.36 99,05 103,74 

 
De verwachte toename van het aantal personeelsleden houdt verband met de verwachte toename 
van het aantal leerlingen.  
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BALANS 2018-2021

SIVOR
(Avicenna  College)

Activa

Vaste Activa

Materiele vaste activa 560.000 704.000 758.000 793.000
Financiele vaste activa 3.181 2.500 2.500 2.500
Totaal vaste activa 563.181 706.500 760.500 795.500

Vlottende activa
Vorderingen 200.000 250.000 250.000 250.000
Liquide middelen 1.750.000 2.184.103 2.590.889 2.968.550

Totaal vlottende activa 1.950.000 2.434.103 2.840.889 3.218.550

Totaal aciva 2.513.181 3.140.603 3.601.389 4.014.050

Passiva

Eigen vermogen 1.541.399 1.774.533 1.979.941 2.149.516
Voorzieningen 268.413 376.382 481.760 574.846
Kortlopende schulden 703.369 989.688 1.139.688 1.289.688

Totaal passiva 2.513.181 3.140.603 3.601.389 4.014.050

Ratio's 2018 2019 2020 2021
kapitalisatiefactor 31,75 40,38 42,35 44,05
liquditeit/current ratio 2,77 2,46 2,49 2,50
solvabiliteit 61,33 56,50 54,98 53,55
solvabiliteit 2 72,01 68,49 68,35 67,87
rentabiliteit 7,91% 0,21% 2,74% 2,25%
weerstandsvermogen 19,48% 22,82% 23,29% 23,59%
 
werkkapitaal 1.809.812 2.150.915 2.461.701   2.724.362
aandeel personeelskosten 76,42% 74,24% 79,10% 80,05%

EUR EUR EUR
31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021

Balans 2018 Balans 2019 Balans 2021 Balans 2021

31-12-2018 31-12-2019
EUR

31-12-2021
EUR

31-12-2020
EUR
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Meerjarenbegroting 2019-2023

Stichting voor Islamitisch Voortgezet Onderwijs in Rotterdam e.o.

Prognose 2018 Begroting 2018
Exploitatiebegroting € € € € € €

 
 Baten

Rijksbijdragen 7.483.637 7.338.906 8.043.875 8.607.995  9.186.165  9.763.336
Overige overheidsbijdragen 339.594 205.000 284.937 310.227 335.518 360.808
Overige baten 91.000 231.920 173.600 193.902 207.204 220.505

Totaal baten 7.914.231 7.775.826 8.502.412 9.112.124 9.728.886 10.344.649

 Lasten
Personeelslasten 5.570.758 5.761.569 6.541.646 7.130.799  7.684.509  8.230.887
Afschrijvingen 160.000 289.686 92.932 96.241 114.651 136.933
Huisvestingslasten 577.700 501.000 479.500 511.231 542.962 574.692
Overige instellingslasten 981.150 1.208.600 1.156.000 1.169.645 1.218.290 1.266.935

Totaal lasten 7.289.608 7.760.855 8.270.078 8.907.916 9.560.411 10.209.447

Saldo lasten baten en lasten 624.623 14.971 232.334 204.208 168.475 135.202

Financiele baten en lasten 1.000 1.500 800 1.200 1.100 1.000

Resultaten 625.623 16.471 233.134 205.408 169.575 136.202

Begroot 2019 Begroot 202020 Begroot 2021 Begroot 2022

 
 
 
 
4.1 Toelichting meerjarenbegroting van de balans 
Stichting voor Islamitisch Voorgezet Onderwijs Rotterdam e.o. heeft de meerjarenbalans 2018-2021 
opgesteld op basis van de meerjarenraming 2019-2021, op basis van een voorzichtig scenario.  
Aan het eind van 2019 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 2022. 
 
Huisvesting / investeringen  
In begin 2018 is de nieuwbouw aan de Montessoriweg in Rotterdam in gebruik genomen. Door 
toename van het aantal  toegewezen zijn inmiddels een aantal ruimten verbouwd tot leslokaal. 
Hiervoor waren investeringen in de nieuwbouw noodzakelijk. Deze konden uit eigen middelen 
bekosttigd worden. 
 
4.2 Toelichting staat van baten en lasten 
De staat van baten en lasten is conform de meerjarenbegroting welke eind 2018 is opgesteld. Het 
aantal (verwachte) bekostigde leerlingen is voor 2019 t/m 2021 respectievelijk 920, 995 en 1.070.  
 
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 
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.  
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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 2018 ruim € 1.500.000. 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 2018) nodig is. Hierboven komen de 
risico’s van € 180.500. Onderstaand zijn de belangrijkste risico’s benoemd. 
 
 
4.4 Hierin zijn de belangrijkste risicogebieden: 
1. Leerlingen: Ontwikkeling leerlingenaantallen in een krimpend aanbod in zijn totaliteit, 

maar een groeiend aanbod in de doelgroep. Tussen 2019 en 2024 moet de 
school gegroeid zijn naar ruim 1500 leerlingen om vanuit de reguliere 
bekostiging een gezonde bedrijfsvoering te kunnen hebben. 

  
2. 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. Daarnaast voeren rechts-politieke 
partijen een anti-Islam politiek 

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

scholing van personeel om de vereiste kwaliteit te realiseren. 
 
4. Personeel: De school heeft een groot deel jonge personeelsleden. Daarbij zijn 

vehoudingsgewijs veel onbevoegden. De groei vereist dat ieder schooljaar 
nieuw personeel wordt aangenomen. Is daardoor de school in staat haar 
pedagogische en didactische kwaliteit te handhaven. 

 
5. Huisvesting Huisvesting is een risico in relatie tot de vereiste groei. Het nieuwe gebouw 

dat in maart 2018 in gebruik is genomen is bij de start ook gelijk volledig bezet 
(het gebouw is geschikt voor 800 leerlingen). Een verdere en noodzakelijke 
groei in 2020 (naar 995 leerlingen) brengt de dringende vraag naar 
aanvullende huisvesting naar voren. Het huidige gebouw is te klein om de 
groei van het aantal leerlingen te kunnen huisvesten. 

 
6. Financiën: De jonge school heeft inmiddels een vermogen van ruim € 1.500.000. De 

voorieningen zijn op orde met uitzondering van de voorziening voor 
onderhoud. Deze al de komende jaren worden opgebouwd.In de groeiperiode 
van de komende jaren zal de school de groei eerst 5 maanden moeten 
voorfinancieren alvorens er adequate bekostiging komt.  

 Daarnaast zal door het stijgen van de personeelskosten de financiële positie 
onder druk komen te staan. Leerlingengroei is noodzakelijk, uitbreiding 
huisvesting is in noodzaak daaraan gekoppeld 

 
7. 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. 

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

gewerkt aan de invoering van een nieuw bekostiging stelsel voor voortgezet 
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 
2022. Het is de verwachting dat er bij invoering een overgangsregeling komt 
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van drie jaar. Het nieuwe stelsel is wel budgetneutraal maar niet 
beleidsneutraal. 

 
Risicogebieden met verwachtings- en urgentie-indicatie 
 
Risicogebied  verwachting  urgentie       risicofactor 

1.            3   5   15 
2.        2   2     4 
3.       2   5   10 
4.       4   5   20 
5.      5   5   25 
6.      5   4   20 
7.       4   2     8 
8.       3   3     9 

 
Verwachtingsindicator:  1-5 
Urgentie-indicator: 1-5 
Risicofactor:  1-25 
 
 
 
4.5 Rapportage toezichthoudend orgaan 
Hiervoor wordt verwezen naar het in het jaarverslag opgenomen bestuursverslag. 
  



2                KENGETALLEN

Met betrekking tot de rentabiliteit, kapitalisatiefactor, liquiditeit, weerstandsvermogen en solvabiliteit vermelden
wij onderstaand de kengetallen:

2018 2017
Aanbeveling commissie

Don:
Indicatoren risicoanalyse

onderwijsinspectie

Rentabiliteit 7,33 5,61 Bovengrens van 5% Bovengrens van 5%
Kapitalisatiefactor 29,33 34,01 Tussen 35 - 60% Bovengrens 35 - 60%
Liquiditeit 2,27 1,62 Tussen 0,5 en 1,5 Laatste 3 jaar negatief
Weerstandsvermogen 0,19 0,14 < 0,05 < 0,05
Solvabiliteit 66,98 45,59 Ondergrens van 30% Kleiner dan 30%

2.1                Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

2018 2017

Rentabiliteit
Resultaat / (Opbrengsten + Rentebaten) 7,33 5,61

2.2                Kapitalisatiefactor

Kapitalisatiefactor
Balanstotaal-gebouwen/terreinen / Baten 29,33 34,01

2.3                Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een
momentopname.

Liquiditeit
Vlottende activa/kortlopende schulden 2,27 1,62

2.4                Weerstandsvermogen

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

Weerstandsvermogen
Eigen vermogen / Totale baten 0,19 0,14

2.5                Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen
(rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus
sprake van een momentopname.

Solvabiliteit
(Eigen vermogen+Voorzieningen) / Balanstotaal 66,98 45,59

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterd am te Rotterdam
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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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.

Voor zover noodzakelijk worden op de vorderingen voorzieningen getroffen voor verwachte oninbaarheid.

Activiteiten
Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterdam is het bevoegd gezag van het Avicenna College en de
activiteiten bestaan uit het verzorgen van voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam.

Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Vestigingsadres
Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterdam (geregistreerd onder KvK-nummer 59065141) is feitelijk
gevestigd op Montessoriweg 55 te Rotterdam.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterdam zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 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.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A

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. 

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Categorie
Afschrijvings- 

termijn in maanden
Afschrijvingperc 

per jaar
Activerings- 

grens

% €
Vervoer 36 33,33 500         
Digitale schoolborden 84 14,29 500         
Stoffering 180 6,67 500         
Meubilair 240 5,0 500         
Leermiddelen 48-96 12,5-25,00 500         
Duurzame apparatuur 60-120 10,00-20,00 500         
ICT apparatuur 36-60 20-33,33 500         
Overige vaste activa 60 20,00 500         

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.

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
Algemene reserve
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.
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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. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige 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 onderhoud
Met ingang van 2018 wordt voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen  een voorziening gevormd om
deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoeging aan de voorziening wordt
bepaald per onderhoudscomponent op basis van het meerjarenonderhoudsplan waarbij er inzicht moet zijn in
de cyclus van het groot onderhoud en de omvang van het bedrag.

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 voormalige werknemer.
Hoe hoger de leeftijd, des te hoger het voorzieningenpercentage.

Voorziening loondoorbetaling bij ziekte
De voorziening vanwege loondoorbetaling bij ziekte wordt gevormd voor op balansdatum bestaande
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum
naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of
arbeidsongeschiktheid. In deze voorziening zijn tevens begrepen eventuele ontslagvergoedingen te betalen
aan deze personeelsleden. De voorziening loondoorbetaling bij ziekte wordt opgenomen tegen de contante
waarde van de verwachte loondoorbetalingen gedurende het dienstverband.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking
hebben. 

Rijksbijdragen
Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door het
Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van
de Rijksbijdrage verantwoord. 

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door de Gemeente,
Provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het
verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

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

Personeelsbeloningen
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
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 toekomstige gebruiksduur, 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 en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVE RZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
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2                BALANS PER 31 DECEMBER 2018, VERGELIJKENDE CIJFERS PER 31
DECEMBER 2017

(na winstbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen 393.992 -
Inventaris en apparatuur 274.192 253.233
Leermiddelen 3.987 7.131
Overige materiele vaste activa 11.307 11.091

683.478 271.455

Financiële vaste activa

Overige vorderingen 3.181 3.181

 686.659 274.636

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren - 100
Overige overheden 2.266 -
Overige vorderingen 115.321 33.472
Overlopende activa 218.769 162.864

336.356 196.436

Liquide middelen 1.710.580 1.864.746

 2.046.936 2.061.182

 2.733.595 2.335.818
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31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.551.205 966.399

Voorzieningen 279.794 98.413

Kortlopende schulden

Crediteuren 160.683 375.223
Belastingen en premies sociale verzekeringen 259.983 234.522
Schulden terzake van pensioenen 66.386 59.095
Overige schulden 65.561 35.833
Overlopende passiva 349.983 566.333

902.596 1.271.006

 2.733.595 2.335.818
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3                STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018, VERGELIJKENDE CIJFE RS 2017

2018

€ €

Begroot 2018

€ €

2017

€ €

Baten

Rijksbijdragen 7.562.469 7.338.906 6.577.887
Overheidsbijdragen en
subsidies overige overheden 338.573 205.000 226.466
Overige baten 73.692 231.920 63.138

Som der baten 7.974.734 7.775.826 6.867.491

Lasten

Personeelslasten 5.673.785 5.761.569 5.127.893
Afschrijvingen 161.699 289.686 101.506
Huisvestingslasten 528.277 501.000 402.865
Overige lasten 1.025.650 1.208.600 849.733

Totaal lasten 7.389.411 7.760.855 6.481.997

Saldo baten en lasten 585.323 14.971 385.494

Financiële baten en lasten -517 1.500 516

Nettoresultaat 584.806 16.471 386.010
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4                KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2018

€ €

2017

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 585.323 385.494
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 161.699 101.506
Mutatie voorzieningen 181.381 15.894
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -139.920 -15.433
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -368.409 317.367

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 420.074 804.828

Ontvangen interest 496 1.445
Betaalde interest -1.013 -929

-517 516

Kasstroom uit operationele activiteiten 419.557 805.344

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -573.723 -2.267

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Waarborgsom - -681

-154.166 802.396

Samenstelling geldmiddelen

2018

€ €

2017

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 1.864.746 1.062.350

Mutatie liquide middelen -154.166 802.396

Geldmiddelen per 31 december 1.710.580 1.864.746
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5                TOELICHTING OP DE TE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BA LANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Gebouwen

€

Inventaris
en

apparatuur

€

Leer-
middelen

€

Overige
materiele

vaste
activa

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde - 541.809 12.575 34.329 588.713
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen - -288.577 -5.444 -23.238 -317.259

- 253.232 7.131 11.091 271.454

Mutaties 
Investeringen 399.415 164.758 - 9.550 573.723
Desinvesteringen - -82.923 - -15.221 -98.144
Afschrijving desinvesteringen - 29.854 - 11.898 41.752
Afschrijvingen -5.423 -90.729 -3.144 -6.011 -105.307

393.992 20.960 -3.144 216 412.024

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 399.415 623.644 12.575 28.658 1.064.292
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -5.423 -349.452 -8.588 -17.351 -380.814

Boekwaarde per 31 december 2018 393.992 274.192 3.987 11.307 683.478

Financiële vaste activa

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Waarborgsommen

Waarborgsommen 3.181 3.181
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Debiteuren

Debiteuren - 100

- 100

Vordering overige overheden

Overige overheden 2.266 -

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 115.321 33.472
Overlopende activa 218.769 162.864

334.090 196.336

Overlopende activa

Vooruitbetaalde posten 218.273 161.419
Rente 496 1.445

218.769 162.864

Liquide middelen

Tegoeden op bank- en girorekeningen 309.819 129.865
Spaarrekeningen 1.400.761 1.734.317
Kas - 564

1.710.580 1.864.746
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PASSIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Eigen vermogen

Algemene reserve 1.551.205 966.399

Stand per
1-1-2018

€

Resultaat
2018

€

Overige
mutaties

€

Stand per
31-12-2018

€
Algemene reserve

Algemene reserve 966.399 584.806 - 1.551.205

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen 218.943 98.413
Onderhoudsvoorziening 60.851 -

279.794 98.413

Personeelsvoorzieningen

Voorziening Jubilea VO 61.243 54.109
Voorziening WW-kosten 45.774 14.721
Voorziening loondoorbetaling bij ziekte 111.926 29.583

218.943 98.413

Jubileum VO

€

WW-kosten

€

Loondoorbet.
bij ziekte

€

Totaal

€

Personeelsvoorzieningen

Stand per 1-1-2018 54.109 14.721 29.583 98.413
Dotatie 7.134 31.053 82.343 120.530
Vrijval - - - -

Stand per 31-12-2018 61.243 45.774 111.926 218.943

Kortlopend deel <1 jaar 1.849 - - 1.849
Langlopend deel >1 jaar 59.394 25.000 136.205 220.599
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€Onderhoudsvoorziening

Voorziening onderhoud VO 60.851 -

Voorziening
onderhoud VO

€

Onderhoudsvoorziening

Dotatie 60.851

Stand per 31-12-2018 60.851

Kortlopend deel <1 jaar 34.031
Langlopend deel >1 jaar 85.969

Voorziening onderhoud
De voorziening groot onderhoud houdt verband met toekomstig groot onderhoud aan de panden en installaties
en is grotendeels langlopend.
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Kortlopende schulden

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Crediteuren

Crediteuren 160.683 375.223

Overige belastingen en premies sociale verzekeringe n

Loonheffing 234.871 212.455
Reservering sociale lasten 25.112 22.067

259.983 234.522

Schulden terzake van pensioenen

Schulden terzake van pensioenen 66.386 59.095

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden 65.561 35.833
Overlopende passiva 349.983 566.333

415.544 602.166

Overlopende passiva

Vakantiegeld 156.502 136.947
Nettoloon 4.508 3.123
Vooruitontvangen gelden gemeente - 329.948
Bindingstoelage 10.912 10.165
Vooruitontvangen subsidies 15.888 24.890
Nog te betalen bedragen 162.173 61.260

349.983 566.333
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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 betrekk ing hebbend op de EL&I subsidies)

Bedrag Ontvangen 
Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing 2018

€ €

Studieverlof 929959-1 20-09-2018 10.286 10.286
Studieverlof 853860-1 20-09-2017 30.859 30.859
Lenteschool LENZO18053 14-05-2018 54.000 54.000
Techn. VMBO VO/1364203 19-12-2018 61.596 61.596

Totaal 156.741 156.741

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 2018

Totale 
kosten

€ € € 
nvt Totaal

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag 
toewijzing

Saldo 1-1-2018 Ontvangen 
in 

verslagjaar

Lasten in 
verslagjaar

Totale kosten 
31-12-2018

€ € € € €
nvt Totaal

ja 

nee

Toewijzing Prestatie afgerond
Ja / Nee

ja 

€

te verr overschot ultime 
verslagjaar ( naar 
balanspost 2.4.4)

€ 

Saldo nog te 
besteden ultimo 

verslagjaar

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

Baten
2018

€

Begroot 2018

€

2017

€

Rijksbijdragen

Rijksbijdrage OCW 7.502.607 7.338.906 6.548.347
Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SVW 59.862 - 29.540

7.562.469 7.338.906 6.577.887

Overheidsbijdragen en subsidies overige overheden

Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 338.573 205.000 218.020
Overige subsidies - - 8.446

338.573 205.000 226.466

Overige baten

Verhuur - - 560
Detachering personeel - - 800
Ouderbijdragen 10.645 31.520 9.913
Excursies - 30.000 -
Overige baten 29.452 169.400 21.482
Diverse activiteiten 33.595 1.000 30.383

73.692 231.920 63.138

Lasten
2018

€ €

Begroot 2018

€ €

2017

€ €Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 4.051.870 5.261.569 3.720.237
Sociale lasten 521.297 - 506.715
Pensioenpremies 561.268 - 513.632

5.134.435 5.261.569 4.740.584

Mutaties personele
voorzieningen 120.530 - 15.985
Personeel niet in loondienst 164.422 180.000 232.490
Overig 269.521 320.000 182.277

554.473 500.000 430.752

Overige uitkeringen -15.123 - -43.443

5.673.785 5.761.569 5.127.893

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2018 gemiddeld 78 Fte in dienst (2017: 75).
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2018

€ €

Begroot 2018

€ €

2017

€ €

Afschrijvingen

Gebouwen en terreinen 5.423 - -
Inventaris en apparatuur 90.738 - 90.870
Leermiddelen 3.146 - 2.813
Overige materiéle vaste activa 6.011 289.686 7.823
Resultaat desinvesteringen 56.381 - -

161.699 289.686 101.506

2018

€ €

Begroot 2018

€ €

2017

€ €

Huisvestingslasten

Huur 29.515 45.000 55.388
Klein onderhoud en exploitatie 14.784 30.000 26.181
Energie en water 166.074 128.000 150.025
Schoonmaakkosten 198.431 132.000 122.805
Heffingen 15.810 11.000 23.619
Dotatie onderhoudsvoorziening 60.851 120.000 -
Tuinonderhoud 5.887 10.000 8.337
Bewaking/beveiliging 3.155 5.000 4.072
Onderhoudscontracten 8.028 6.000 5.678
Onderhoudsdesk Gemeente - - -14.647
Overige huisvestingskosten 25.742 14.000 21.407

528.277 501.000 402.865

2018

€ €

Begroot 2018

€ €

2017

€ €

Overige lasten

Administratie en beheer 78.295 74.000 87.287
Telefoon- en portokosten 40.253 26.000 27.506
Kantoorartikelen 3.001 6.000 5.396
Deskundigheidsadvies 61.776 65.000 53.927
PR & Marketing 48.902 30.000 31.385
Overige administratie en beheer 12.307 13.100 4.910

Totaal administratie- en
beheerslasten 244.534 214.100 210.411

ICT 100.280 121.000 63.617
Leermiddelen 419.844 403.000 353.821
Overigen 7.113 3.000 886

Totaal inventaris, apparatuur en
leermiddelen

527.237 527.000 418.324
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Culturele vorming 14.331 9.500 12.735
Buitenschoolse cq. bijzondere
activiteiten 79.812 61.500 48.518
Contributies 30.366 25.000 28.240
Abonnementen 2.181 5.000 1.831
Verzekeringen 4.793 5.000 3.750
Representatie 338 4.000 175
Repro, drukwerk, schoolgids 30.514 26.000 22.761
Overige 91.544 331.500 102.988

253.879 467.500 220.998

1.025.650 1.208.600 849.733

Accountantshonoraria

Onderzoek van de jaarrekening 21.655 26.860
Andere controleopdrachten 6.006 4.290
Fiscale adviesdiensten - -
Andere niet-controlediensten - -

27.661 31.150

2018

€ €

Begroot 2018

€ €

2017

€ €

Financiële baten en lasten

Rentebaten 496 2.500 1.445
Rentelasten en bankkosten -1.013 -1.000 -929

-517 1.500 516
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Overzicht 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 n.v.t. n.v.t. 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. 
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WNT-VERANTWOORDING 2018 STICHTING ISLAMITISCH VOORT GEZET ONDERWIJS 
ROTTERDAM

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing
op Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterdam. Het voor Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs 
Rotterdam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 133.000.
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.



1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en 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 2018 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja nee

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 133.000 -

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 96.481 -
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn - -

- -
- -

Subtotaal 96.481 -

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag - -

Totaal bezoldiging 96.481 -

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan PM PM

Gegevens 2017

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2017 (in fte) 0,47 1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 44.971 120.000
Belastbare onkostenvergoedingen - -
Beloningen betaalbaar op termijn - -

- -
- -

Totaal bezoldiging 44.971 120.000

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post
'Overige vorderingen'

Het individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum van W.P. Littooij over 2017 bedroeg € 60.630

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE

Mohammed B.M. Talbi Voorzitter
Cihan Gerdan Lid
Hassan Gogus Lid



M. Erik Lid

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2018 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2018 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.



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 per jaar. Jaarcontract, wordt jaarlijks verlengd.
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Ondertekening van de jaarrekening

Rotterdam, ...............................2019

Voorzitter College van Bestuur Voorzitter Raad van Toezicht

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



GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke hier vermeld zouden moeten worden.
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(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Resultaat 2018

€ € €11                (Voorstel) Bestemming van het resultaat

Algemene reserve 584.806

584.806
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Aan: het bestuur van Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterdam statutair gevestigd te
Rotterdam

Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs  Rotterdam
Montessoriweg 55
3008 HG  Rotterdam

CONTROLEVERKLARING

Verklaring betreffende de enkelvoudige jaarrekening
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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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