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Inleiding 

“Wat we ontvangen zit in datgene wat we geven”  

In oktober 2015 heeft er een juridische afsplitsing van de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 

(SCOL) plaatsgevonden in verband met het scheiden van publieke middelen en in het verleden 

ontstane private middelen. Als gevolg hiervan is de Stichting Talenten van Franciscus opgericht. 

In 2016 is een eerste beleidsplan van kracht geworden voor de Stichting Talenten van Franciscus. Het 

beleidsplan 2016-2020 is bijna verlopen. Dit vraagt om een nieuw beleidsplan voor de komende vier 

jaar. Het scheiden van de private middelen van SCOL van de publieke bekostiging door het instellen 

van de Stichting Talenten van Franciscus is gedaan om een aanvullende bijdrage te kunnen leveren 

aan de kwaliteit van het onderwijs, de strategische keuzes en maatschappelijke opdracht van SCOL. 

Dit zonder dat SCOL wordt aangesproken op het hebben van een groot vermogen. De vaststelling van 

de nieuwe koers “Goed leren, leven en samenleven” vraagt om een bijstelling van het beleidsplan 
van de Stichting Talenten van Franciscus (TvF). 

Terugblik 

In de jaren 2016-2019 is er en aanvraagformulier met de daarbij behorende criteria ontwikkeld voor 

het kunnen aanvragen van een beurs aan (ex)leerlingen van het voortgezet onderwijs en 

medewerkers van SCOL-scholen. Er zijn tot op heden nog geen beurzen aangevraagd of verstrekt. Dat 

is ook niet zo vreemd aangezien er nog geen aandacht aan de mogelijkheid van zo’n beurs is gegeven 

via de site van SCOL of van de scholen. In de afgelopen jaren heeft de stichting het vermogen wel 

zodanig beheerd dat het vermogen is gegroeid. 

Tot nu toe heeft de TvF alleen geld uitgegeven voor het beheren en onderhouden van het vermogen 

van de stichting.  

In de afgelopen jaren heeft het bestuur van TvF steeds twee keer per jaar vergaderd. De 

verantwoording van het vermogen en de uitgaven van de stichting zijn verlopen via consolidatie van 

de jaarrekening met SCOL. 

Doel 

De doelstelling van de Stichting Talenten van Franciscus is als volgt:  

• De ondersteuning van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden;  

• het steunen door middel van (eenmalige) impulsgelden van substantiële projecten in het PO 

en VO die de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen;  

• Het verstrekken van beurzen voor scholing of studie aan individuele leerlingen van scholen 

die ressorteren onder voormelde stichting;  

• het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk 

kan zijn.  

De stichting dient hiermee het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Bij opheffing van de 

Stichting Talenten van Franciscus zal het liquidatiesaldo worden overgedragen aan de Stichting 

Confessioneel Onderwijs Leiden.   
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Strategische koers SCOL 

Een van de doelstellingen uit de strategisch koers van SCOL is gelijke kansen voor iedere leerling. Dat 

betekent dat we recht willen doen aan de verschillen in talenten en kwaliteiten tussen leerlingen 

zodat de leerling de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast versterken we de doorgaande 

leerlijn van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Dat betekent dat we de afstemming tussen 

het onderwijs op PO en VO willen verbeteren en leerstof meer willen laten aansluiten. Hier kan een 

extra impuls of project een bijdrage aan leveren. Een derde doelstelling is om elke school een eigen 

bijzonder profiel heeft. Dat vraagt soms om een eenmalige investering om het onderwijs of de 

onderwijsomgeving een extra impuls te geven. Als vierde speerpunt willen we ons onderwijs 

stimuleren om internationaal gericht te worden of om dat te versterken. De andere twee doelen, nl. 

het versterken van de positie van SCOL in Leiden en SCOL als toekomstbestendige organisatie zijn 

minder van belang voor de doelen van de stichting. Dat kan in geval van de laatste doelstelling alleen 

in geval van nood van toepassing worden.   

In overeenstemming met deze doelstellingen worden door de Stichting Talenten van Franciscus 

investeringen en projecten gesteund die de kwaliteit van het onderwijs en de doelen van de 

strategische koers van de Stichting SCOL ten goede komen. De projecten en investeringen hebben 

betrekking op zowel het PO als VO en betreffen zowel katholieke als protestants-christelijke scholen 

die ressorteren onder SCOL. Om jongeren en medewerkers te steunen in hun ontwikkeling worden 

daarnaast door de stichting beurzen verstrekt voor scholing of studie.  

Samenstelling van het bestuur  

Het bestuur van Talenten van Franciscus bestaat uit de volgende leden:  

Frits Hoekstra, voorzitter  

Swanette Jukema, secretaris  

Rene van Leeuwen, penningmeester  

Harry van Alphen, lid  

 

Ondersteuning: bestuurssecretaris SCOL, Sietske Hendriks 

 

Vermogen 

  

Balans na resultaatbestemming per 31 december 2018  

Activa Passiva 

 31 dec 2018 31 dec 2017  31 dec 2018 31 dec 2017 

 Materiële vaste activa   Eigen vermogen   

 Gebouwen en terreinen 15.429 15.429 Bestemmingsreserves 7.499.603 8.090.247 

      

 Financiële vaste activa   Kortlopende Schulden   

 Effecten 6.851.400 5.572.703 Overige kortlopende 

schulden 

20.336 49.397 

   Overlopende passiva 728 661 

 Vorderingen    21.064 50.058 

 Overige vorderingen 1.578 3.127    

      

 Liquide middelen      

 Banken 652.260 2.529.046    

      

Totaal 7.520.667 8.140.305  Totaal Passiva 7.520.667 8.140.305 



4 

 

Inkomsten  

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:  

• resultaten van de effectenportefeuille van SCOL1; 

• giften en donaties;  

• Sponsorbijdragen; 

• hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 

• hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

Beheer van het vermogen  

Het beheer van het vermogen is door het bestuur van Talenten van Franciscus gemandateerd 

aan Van Lanschot, Trustus en ABN-AMRO MeesPierson. Voor de effectenportefeuille is gekozen 

voor een neutraal risicoprofiel.  

 

Omvang van het kapitaal  

Als ondergrens voor het kapitaal is gekozen voor een buffer van 4 miljoen.  

 

Besteding van het vermogen  

De besteding van het vermogen geschiedt conform de doelstelling van de stichting.  

In het kalenderjaar 2019-2022 komen, naast de kosten voor het beheer van het vermogen, de 

volgende projecten mogelijkerwijs in aanmerking voor gelden:  

• vernieuwing VMBO en de inrichting van de nieuwbouw; 

• investeringen in de doelen van de strategische koers zoals bijvoorbeeld de investeringen 

in nieuwe onderwijsconcepten in het primair en voortgezet onderwijs; 

• Beurzen van maximaal €10.000 per aanvraag tot een maximum van € 100.000 per 
kalenderjaar. 

Kaderstelling  

Het bestuur van de Stichting Talenten van Franciscus zal op basis van de opgestelde kaders voor 

een beurs (zie aanmeldingsformulier) besluiten welke aanvragen worden gehonoreerd. 

Daarnaast zal het bestuur op basis van dit beleidsplan besluiten welke projecten in aanmerking 

komen voor gelden en wat de omvang van de gelden zal zijn. 

De volgende criteria spelen hierbij een rol:  

• de scholen moeten onder het bestuur van SCOL vallen; 

• het project omvat een langdurige investering in de kwaliteit van het onderwijs of de 

onderwijsvoorzieningen;  

• de eenmalige financiële investering (impuls) in het project wordt ingezet voor een 

langdurige investering in de kwaliteit van onderwijs of de onderwijsomgeving; 

• De wijze van aanvraag en toekenning van beurzen geschiedt volgens de geldende 

procedure; 

• Overige aanvragen kunnen door directie van scholen of het bestuur van SCOL worden 

gedaan bij het stichtingsbestuur van TvF. 

Beloningsbeleid 

Er is geen beloning voor het bestuur van de stichting. Onkosten worden vergoed d.m.v. 

onkostenvergoeding en eventueel een vrijwilligersvergoeding. 

                                                           
1 resultaten kunnen ook negatief zijn 


