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Bij de start van schooljaar 2020-2021 hadden we de 

hoop dat we het ergste van de coronacrisis hadden 

gehad; dat we na de zomervakantie weer een iets 

normaler schooljaar zouden hebben. Het afgelopen 

schooljaar bleek echter een nog groter beroep te doen 

op de flexibiliteit van het onderwijs. En flexibiliteit van 

het onderwijs betekent flexibiliteit van de mensen die 

er werken. Daarom wil ik dit jaarverslag beginnen met 

nogmaals mijn waardering uit te spreken voor wat er op 

de scholen allemaal is gedaan in het belang van de leer-

lingen. We begrepen dat allerlei maatregelen nodig zijn 

- handen wassen, mondkapjes, ventilatie, anderhalve 

meter, online dan wel hybride dan wel fysiek onderwijs, 

digitale open dagen, wegwerken van achter standen, 

extra opvang van kinderen van ouders met cruciale  

beroepen en een ingewikkelde thuissituatie, halve  

klassen, examenklassen wel naar school, gespreide  

examens, aanvragen van extra middelen etc. Door de 

vele wisselingen en soms ook de geringe logica van een 

aantal maatregelen zagen we echter ook dat leerlingen, 

ouders en collega’s steeds meer moeite hadden om die 

maatregelen te accepteren. Voor mij als schoolbestuur-

der was het dieptepunt het besluit van het kabinet om 

in de week voor kerst toch over te schakelen op online 

onderwijs, terwijl de week ervoor nog gewezen werd 

op het belang van het openhouden van de scholen.

Onderwijs gaat voor een groot deel over samen doen 

en dan zijn beperkingen per definitie lastig. En hoewel 

ik heel veel mooie voorbeelden gezien heb van online 

onderwijs en toetsen, komen we ook tot de conclusie  

dat digitaal werken niet voor alles een geschikte 

manier is. Het is voor leerlingen beter om zich in een 

sociale context te ontwikkelen en fysiek op school 

aanwezig te zijn. Het puberbrein ontwikkelt zich daar 

beter; datzelfde puberbrein dat toch al moeite heeft 

met regels en inzicht in gevolgen van eerdere acties.

Geheel passend bij Scholengroep Spinoza hebben de 

scholen niet alleen onderling veel uitgewisseld maar 

ook hun eigen invulling gegeven aan de richtlijnen, 

zodat er logisch kon worden aangesloten bij eerdere 

maatregelen. Ondanks die verschillen – of misschien 

wel dankzij – stemmen de examenresultaten tot tevre-

denheid en zijn veel leerlingen doorgestroomd naar de 

volgende klas. Mijn conclusie is dat we het ondanks 

alle beperkingen goed hebben gedaan.

Voor de verkiezingen heeft het demissionaire kabinet 

bekend gemaakt dat er via het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) extra geld beschikbaar zou worden 

gesteld om de vermeende opgelopen achterstanden 

weg te werken. Het gaat om veel geld, maar ook om 

een beperkte termijn waarin dat geld moet worden 

uitgegeven. Het klinkt wat oneerbiedig, maar feit is 

dat we het geld niet in kunnen zetten voor noodzake-

lijke investeringen met een langere looptijd. Duidelijk 

is wel dat door het extra NPO-geld het lerarentekort 

overal is toegenomen. Dat maakt de uitdaging op de 

scholen nog groter om met gekwalificeerd personeel 

het onderwijs te verzorgen.

Daarnaast zien we dat er niet zozeer sprake is van 

leerachterstanden, maar van achterstand in leergedrag. 

Over alle niveaus zien we concentratieproblemen bij 

leerlingen, een korte(re) spanningsboog en problemen 

in de sociaal-emotionele ontwikkeling. En we zouden 

ook wat meer aandacht kunnen besteden aan de vaar-

digheden die leerlingen nu wel hebben ontwikkeld. Dat 

geldt ook voor de ervaringen die we hebben opgedaan 

met andere vormen van onderwijs. De aanleiding is ver-

velend, maar er zijn niet alleen achterstanden ontstaan. 

Naast het inspelen op alle tijdelijke ontwikkelingen 

hebben we ons met de schooldirecteuren ook gebogen 
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over de ambities die we als Scholengroep Spinoza de 

komende jaren willen nastreven. We hebben in dat 

kader de pasfotogesprekken omgevormd naar school-

ambitiegesprekken; daarbij is de aandacht verlegd van 

‘verantwoorden wat is gedaan’ naar ‘uitleggen wat we 

willen doen’. Ook heeft Scholengroep Spinoza samen 

met negen andere schoolbesturen meegedaan in een 

traject om de kwaliteitszorg in het voortgezet onder-

wijs te versterken. Dit traject van het ministerie van 

OCW werd begeleid door B&T ging voor een deel over 

de vraag welke ondersteuning schoolbesturen nodig 

hebben om de kwaliteitszorg te verbeteren. 

Afgelopen schooljaar hebben we gezien dat het vitaal 

houden van het personeel van groot belang is. Juist 

in de COVID-19-periode hebben we ervaren dat we 

binnen Scholengroep Spinoza kanjers hebben. Het is 

van groot belang dat onze kanjers voor het onderwijs 

en voor onze scholen behouden blijven. In een notitie 

over vitaliteit hebben we vastgelegd hoe we ruimte 

willen creëren voor fysiek en mentaal welbevinden van 

onze medewerkers.

De besturen van VO Haaglanden en Scholengroep  

Spinoza zijn gezamenlijk de Haagse OnderwijsAcademie  

(HOA) gestart. De HOA biedt een rijk en gevarieerd 

aanbod aan opleidingen, cursussen en activiteiten die 

aansluiten bij de professionaliseringsbehoeften van de 

medewerkers van beide schoolbesturen. Ook hier  

hebben we dus aandacht voor ontwikkeling; niet alleen 

van onze leerlingen, maar ook van onze medewerkers.

Last but not least, de fysieke omgeving. Al langer zijn 

er klachten over de luchtkwaliteit in scholen. Ook hier-

voor heeft de overheid extra geld beschikbaar gesteld. 

Maar de voorwaarden voor het verkrijgen van dat geld 

zijn dermate strikt, dat het vrijwel niet lukt om subsidie 

te krijgen zonder het hele gebouw aan te passen.  

En daarvoor zou het beschikbare geld ook weer te 

weinig zijn. Toch zijn we gestart met een onderzoek 

naar de ventilatie op de scholen en dat heeft inmiddels 

geleid tot een aantal conclusies en vervolgonderzoeken.  

Ook hebben we op alle scholen afspraken over vol-

doende ventileren. Daarnaast is de nieuwbouw van 

Veurs Voorburg VMBO aan de Rijnlandlaan van start 

gegaan. We hopen dat de nieuwe school in de zomer 

van 2022 betrokken kan worden.

Dit voorwoord ben ik gestart met mijn waardering uit te 

spreken over wat er allemaal gedaan is op onze scholen.  

In een regulier schooljaar vragen we veel van onze 

schoolleiders. Door COVID-19 hebben we extra beroep 

op hen gedaan, dus een extra woord van dank voor 

alle schoolleiders van Scholengroep Spinoza is op zijn 

plaats. Ook ben ik heel trots op de samenwerking met 

en tussen onze schoolleiders om alle uitdagingen aan te 

pakken. Hierbij wil ik ook de collega’s van het bestuurs-

bureau bedanken die met raad en daad het primaire 

proces het afgelopen jaar hebben ondersteund. De 

Raad van Toezicht wil ik bedanken voor het vertrouwen 

en het meedenken het afgelopen schooljaar.

Peter Lamers

Voorzitter College van Bestuur Scholengroep Spinoza
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2 Organisatie
Scholengroep Spinoza vormt het bestuur van acht 

scholen voor voortgezet onderwijs in Leidschendam- 

Voorburg en Den Haag. Elke school heeft een eigen, 

uniek karakter en een daarbij passend onderwijs-

aanbod. Dat aanbod varieert van vmbo-scholen met 

een keur aan beroepsgerichte profielen tot brede 

scholen gemeenschappen en een categoraal  

gymnasium. Scholengroep Spinoza is de verbindende 

factor tussen al deze scholen.

2.1  De scholen van de scholengroep  
in vogelvlucht

Dalton Voorburg is een scholengemeenschap voor 

vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. Het onder-

wijs is ingericht volgens de daltonprincipes: vrijheid en 

verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwer-

king. Dit houdt in dat wij een actieve leerhouding van 

onze leerlingen vragen en een groot beroep doen op 

de zelfstandigheid, de eigen verantwoordelijkheid en 

het vermogen om samen te werken. De school heeft 

ongeveer 1000 leerlingen.

François Vatel biedt twee beroepsgerichte opleidingen 

aan op basis-, kader- en gemengd/theoretisch niveau: 

Media, Vormgeving & ICT (MVI) en Horeca, Bakkerij 

& Recreatie (HBR). Leren door te doen staat bij ons 

centraal. Daarnaast werken wij aan de Vatel-vaardig-

heden; een combinatie van loopbaanleren en ontdek-

ken wie je bent en wat je kan. Op dit moment volgen 

ongeveer 340 leerlingen onderwijs op deze school. 

Voor iedere leerling bieden we voldoende veiligheid 

en uitdaging. Veiligheid vanuit aandacht, respect en 

interesse voor iedere leerling. Uitdaging in de vorm van 

openheid over te behalen resultaten, het stimuleren 

tot actief bezig zijn met leerdoelen en het stellen van 

prioriteiten voor en met de leerling. 

Het ’s Gravendreef College is een 

groeiende school die vol inzet op 

vernieuwing. De school is goed 

georganiseerd en heeft prima 

resultaten. Het team dat bij ons 

werkt is dynamisch en nieuwe collega’s worden uitste-

kend begeleid. We werken met een 80-minutenrooster, 

keuze-uren, activerende didactiek en 21ste-eeuwse 

vaardigheden. Wij profileren ons met cultuur en sport. 

Er zijn twee vestigingen: één in Leidschenveen (niveau 
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vmbo en havo met 1090 leerlingen) en één in 

Leidschendam (niveau vmbo met 300 leerlingen).

Gymnasium Novum is een innovatieve kennisgemeen-

schap voor leergierige en ambitieuze leerlingen. Onze 

school telt bijna 800 leerlingen. Respect, tolerantie 

en interesse voor elkaar vormen de basis. Ontdekken, 

ontplooien en ontwikkelen zijn onze kernwoorden. 

Onze docenten geven in alle leerlagen les en kunnen 

zich daarbij concentreren op de doorlopende leerlijnen 

die specifiek bij onze vwo’ers passen. 

De pijlers van ons onderwijs zijn keuzemogelijkheden 

voor leerlingen en vakoverstijging, waardoor een brede 

vorming plaatsvindt. Omdat we een relatief kleine 

school zijn, zijn de lijntjes kort, kunnen we het vaak 

met elkaar hebben over onderwijs en kennen we onze 

leerlingen. We zorgen dat de basis goed op orde is, 

maar richten ons onderwijs ook in naar de eisen van 

deze tijd. Zo richten we ons niet alleen op kennis, 

maar speelt het ontwikkelen van vaardigheden ook 

een grote rol op school. Vaardigheden die onmisbaar 

zijn in de tijd ná de middelbare school. 

Het Sint-Maartenscollege is 

een scholengemeenschap  

op katholieke grondslag  

voor mavo (vmbo-t), havo, 

atheneum, gymnasium  

en tweetalig vwo (tvwo).  

De school heeft ruim 1200 leerlingen. In onze missie 

staan verbinding, brede vorming en duidelijkheid 

centraal. In de geest van Sint-Maarten zoeken wij altijd 

de verbinding: met alle leerlingen en als collega’s onder 

elkaar. Wij bereiden leerlingen erop voor dat ze onder-

deel gaan uitmaken van een groter geheel, daarbij 

vinden we brede vorming essentieel. Dit blijkt ook uit de 

nadruk op normen en waarden binnen en buiten de 

lessen, ons rijke kunst- en cultuuronderwijs, de nadruk 

op internationalisering en ICT en de vele buitenles-

activiteiten. Hiernaast vinden wij dat leerlingen begelei-

ding nodig hebben om hen te helpen eigen keuzes te 

maken. Daarom maken we duidelijke afspraken over 

wat we van elkaar en de leerlingen verwachten. Op het 

Maartens wordt iedereen gezien: uit tevredenheids-

onderzoeken blijkt een enorme betrokkenheid van 

leerlingen, ouders en medewerkers bij de school.  

Het ‘Maartensgevoel’ is dan ook een begrip!

Het Veurs Lyceum is een school 

voor gymnasium, atheneum, 

havo en mavo in Leidschendam. 

Met ruim 600 leerlingen is de 

school relatief klein. We kennen 

elkaar daardoor snel. We werken volgens het  

80-minutenrooster. Dat houdt in dat de lesdag uit drie 

of vier lessen van 80 minuten bestaat. Leerlingen heb-

ben minder vakken op een dag, minder leswisselingen 

en kunnen zich daardoor beter concentreren. Naast 

deze lessen kiezen leerlingen flexuren. De invulling van 

deze flexuren is aan de leerlingen zelf: begeleiding of 

verdieping voor vakken, extra sporten of bijvoorbeeld 

muziek maken. We hebben een uitdagend programma 

voor alle leerlingen op het gebied van de 21ste-eeuwse  

vaardigheden: de talentstromen op het gebied van 

Sport, Science en Kunst&Media. Alle leerlingen in de 

onderbouw volgen een talentstroom naar keuze. Deze 

zijn uniek in de omgeving en zijn door onze eigen 

docenten ontwikkeld. Vanaf het schooljaar 2020-2021 

mag de school het predicaat technasium voeren. 

Veurs Voorburg is een veilige, kleinschalige en gezel-

lige school voor voortgezet onderwijs met ruim 360 

leerlingen. Onze leerlingen leren op school te ont-

dekken welke talenten zij hebben. Naast het behalen 

van een diploma is het (door)ontwikkelen van deze 

talenten één van onze doelstellingen. Veurs Voorburg 

biedt alle leerwegen van het voorbereidend middel-

baar beroepsonderwijs (vmbo). In de bovenbouw van 

het beroepsonderwijs is er de keuze uit de profielen 

Zorg en Welzijn (Z&W) of Economie en Ondernemen 

(E&O). Voor de gemengde leerweg en theoretische 

leerweg bieden we in de bovenbouw het profiel 

Dienst verlening en Producten (D&P) aan.
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2.2  Kernwaarden, missie, visie 
 en ambities Scholengroep Spinoza 
Dit schooljaar zijn de directeuren van de acht scholen 

samen met twee leden van het bestuursbureau en de 

voorzitter van het college van bestuur - onder begelei-

ding van een externe partner - een aantal keer bijeen 

gekomen om in gezamenlijkheid de ambities voor de 

toekomst te formuleren. Basis voor de toekomstige 

ambities zijn de kernwaarden, de missie en de visie van 

Scholengroep Spinoza.

A  O N Z E  K E R N W A A R D E N

Binnen Scholengroep Spinoza werken we op een pret-

tige manier samen. Dat vraagt om een professionele 

houding en manier van werken. Deze wordt omschre-

ven door onze kernwaarden. Deze waarden zijn geba-

seerd op ervaringen uit onze scholengroep. 

Wij innoveren 

Onderwijs is onze expertise; innoveren is wat we doen. 

Door de expertise die we in huis hebben, in combinatie 

met onze open houding, kunnen we onszelf en ande-

ren elke keer opnieuw uitdagen om samen uit onze 

comfortzone te bewegen en nieuwe ervaringen op te 

doen. We realiseren ons dat leren en innoveren alleen 

ontstaat wanneer we gebruikmaken van elkaars exper-

tise en onze vragen en oplossingen met elkaar kunnen 

delen. Dit vraagt om ruimte om te kunnen experimen-

teren en fouten te kunnen en mogen maken. 

Wij delen kennis 

Het delen van kennis in combinatie met onze lerende 

houding versterkt de samenwerking met elkaar. Het 

anders zijn dan de ander leidt tot de verrijking in ken-

nis. Door onze kennis te delen bieden we aan iedereen 

kansen om te leren, waarbij we tegelijkertijd open 

staan voor de kennis die iemand meebrengt. 

Wij vertrouwen elkaar

Om te kunnen leren en om bij te kunnen dragen aan 

het leren van anderen, is een omgeving van vertrouwen 

nodig. Kenmerkend voor die omgeving is dat er vanuit 

zuivere intenties wordt gehandeld en iedereen kan 

rekenen op support. In zo’n omgeving kunnen spannin-

gen worden geadresseerd in het vertrouwen dat we er 

samen uit komen en is er aandacht voor het proces.
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Wij maken samen heldere keuzes

Binnen onze scholengroep is eigenheid belangrijk. 

Deze diversiteit is een verrijking, want de verschillende 

perspectieven verrijken het beeld van de scholengroep. 

Tegelijkertijd zien we dat het gezamenlijk nemen van 

besluiten de focus aanbrengt die ons effectief maakt 

als scholengroep. Wanneer we keuzes maken waarbij 

we het geheel voor ogen houden, betekent dit voor de 

afzonderlijke scholen soms geven en soms nemen. 

Waarden zijn richtinggevend voor gedrag. Ze creëren  

daarmee ook een zekere spanning: de huidige realiteit 

komt niet altijd overeen met de waarden die we willen 

uitdragen. We gebruiken deze waarden als een refe-

rentie voor wie we met elkaar willen worden. Door het 

gesprek hierover aan te gaan en als collectief hierop 

te reflecteren zullen deze waarden steeds meer in de 

scholengroep gaan leven. Vragen die we onszelf  

stellen zijn: hoe vertalen we deze waarden op de 

verschillende niveaus - bovenschools, op schoolniveau, 

maar ook op persoonlijk niveau? Welke besluiten  

horen daarbij? Onze uitdaging is om deze waarden in 

alle geledingen van de scholengroep te laten leven: 

van het bestuur tot de leerling in de klas. 

B  O N Z E  M I S S I E 

Scholengroep Spinoza heeft tot doel om professionele 

leergemeenschappen te creëren met herkenbare iden-

titeiten, waarbinnen professionals zich uitgedaagd en 

ondersteund voelen om toekomstbestendig onderwijs 

te ontwikkelen en waarbinnen leerlingen zich uitge-

daagd voelen om het beste uit zichzelf te halen. 

C  O N Z E  V I S I E 

In de visie worden de begrippen uit de missie op de 

volgende wijze nader uitgewerkt:

Professionele leergemeenschap 

Om de onderwijskwaliteit daadwerkelijk te verhogen 

is niet alleen de kwaliteit van de individuele beroeps-

beoefenaar in de school doorslaggevend, maar vooral 

ook de kwaliteit van het collectief. Die kwaliteit wordt 

bevorderd door de professionele dialoog tussen de 

verschillende organisatielagen: op het niveau van 

de scholengroep, van de school en van het bestuur. 

Gesprekken, interactie en dialoog vormen belangrijke 

elementen om te leren van de eigen praktijk. 

Identiteit 

Alle scholen hebben een eigen, herkenbare identiteit. 

Dat kan een onderwijskundige zijn, maar ook een 

denominatieve. Pluriformiteit is essentieel voor  

Scholengroep Spinoza. Zo valt er voor ouders en  

leerlingen duidelijk wat te kiezen. 

De professional 

Leraar, lerarenteam, leidinggevenden, onderwijsonder-

steuners en bestuur bouwen samen aan een lerende 

cultuur waarin continu wordt gewerkt aan verbetering 

van de onderwijskwaliteit. Deze professionals zijn  

degenen die het onderwijs vormgeven. Zij zijn  

gezamenlijk verantwoordelijk voor de inhoud van het 

onderwijs en voor de manier waarop het wordt aange-

boden. Bij het invullen van die verantwoordelijkheden 

moeten zij zich ondersteund weten. Die ondersteuning 

mag breed ingevuld worden. Het gaat om het inzetten 

van HR-instrumenten om alle medewerkers optimaal te 

laten bijdragen aan de doelen van de organisatie. 

De leerling 

De leerlingen zijn de reden van het bestaan van 

onderwijsinstellingen. De leerling van nu is de burger 



J a a r v e r s l a g  2 0 2 0  -  2 0 2 110 

van de toekomst en zal als burger een bijdrage leveren 

aan die toekomst. Het is aan het onderwijs – naast de 

opvoeding door de ouders - om hen in een veilige en 

stimulerende leeromgeving hierop voor te bereiden. 

De samenleving stelt eisen en de leerling dient zich 

daarvan bewust te zijn.

Toekomstbestendig 

Toekomstbestendig onderwijs betekent uitdagend 

onderwijs voor iedere leerling. Vanuit dat oogpunt dient 

de structuur van het onderwijs de leerling te volgen in 

plaats van andersom. Goed samenspel van kwaliteits-

beleid, waar het gaat om onderwijzend personeel, en 

beschikbare technologie is de basis voor de ontwikke-

ling van gepersonaliseerd onderwijs. Nieuwe technologi-

sche mogelijkheden vragen om een goede afstemming 

met pedagogische en didactische uitgangspunten van 

scholen en docenten. Kennisoverdracht als primaire 

focus maakt plaats voor een nieuwe balans met leren 

omgaan met beschikbare informatiestromen. 

Uitdaging 

Uitdaging moet er zijn voor zowel de leerling als voor 

de professional. Beiden moeten geïnspireerd worden  

om het beste uit zichzelf te halen. Ook ouders, basis-

scholen, vervolgonderwijs en bedrijfsleven hebben 

belang bij goed onderwijs. Dat houdt in dat ze betrok-

ken moeten worden bij het formuleren van en inhoud 

geven aan de uitdagingen die passen bij de tijd waarin 

we leven. Daarbij moet niet het verleden, maar de toe-

komst richtinggevend zijn. Van scholen mag verwacht 

worden dat zij ook verantwoording afleggen aan de 

verschillende stakeholders over wat zij hebben gedaan 

om invulling te geven aan die uitdaging. 

D  O N Z E  A M B I T I E S 

We zijn op zoek gegaan naar het potentieel van onze 

scholengroep. Wij vinden het belangrijk om voortdu-

rend te blijven leren en onszelf te blijven ontwikkelen. 

Daarbij is het van belang om continu oog te hebben 

voor de ontwikkelingen in de maatschappij die voor de 

scholengroep, de scholen en onze leerlingen belangrijk 

zijn. De lijn van ontwikkelen en innoveren komt dan 

ook sterk tot uitdrukking in onze ambities. 

I  O N Z E  V I S I E  O P  O N D E R W I J S  E N 

V O R M I N G 

Ons onderwijs is actueel en sluit aan bij de 

 maatschappelijke ontwikkelingen 

Wij zien onderwijs als een belangrijk middel om de 

volgende generatie de bagage te geven die nodig is 

voor de opbouw van de samenleving. Hiervoor is het 

nodig dat we expertise opbouwen en ons onderwijs 

continu vernieuwen en aanpassen. Om dit te kunnen 

doen zijn we als scholengroep goed op de hoogte van 

de laatste ontwikkelingen en maken we deze, indien 

er een meerwaarde is, in ons onderwijs toegankelijk 

voor onze leerlingen. 

Onderwijs en vorming gaan bij ons hand in hand 

Wij zien dat onze leerlingen meer nodig hebben 

dan alleen kennis om te kunnen functioneren in de 

samenleving. Binnen onze scholengroep bieden we 

leerlingen die ondersteuning die nodig is zodat ze als 

mens kunnen groeien, bewuste keuzes kunnen maken 

en kunnen bijdragen aan de maatschappij. We gaan 

hierbij verder dan alleen vaardigheden; het gaat ook 

om bewustwording van de wereld waar ze deel van 

uitmaken en de positie die ze hier kunnen innemen.

Ons gezamenlijke onderwijsaanbod is breed 

De kracht van de scholengroep is onze diversiteit.  

Deze stelt onze scholen in staat om aanvullend te 

zijn, zodat er voor iedere leerling een passende plek 

is binnen onze scholengroep. De scholen zijn in goed 

overleg met elkaar en kunnen elkaars expertise  

inzetten voor iedere leerling binnen de scholengroep.  

Op deze manier waarborgen we dat iedere leerling 

binnen de scholengroep een diploma kan halen. 

Ambities voor 2025: 

Binnen onze scholengroep maken wij op elke school 

en binnen elke vaksectie onze visie op onderwijs  

concreet. Dit doen wij door in onze schoolplannen 

concrete doelen te formuleren waarop we kunnen  

sturen. Die worden per school verder uitgewerkt in 

vakwerkplannen waarin vaksecties concreet maken 

wat ze met het onderwijs willen bereiken, en hoe dit 

past in de schoolvisie. Daardoor kunnen we zowel  
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binnen als tussen de scholen goed aansluiten op ont-

wikkelingen van andere vaksecties en scholen. Hiermee 

stimuleren we vakoverstijgend werken en scholengroep-

brede intervisie. Hiernaast vinden we het belangrijk dat 

leerlingen die zich aanmelden bij een van onze scholen 

een diploma halen binnen de scholengroep. 

Om dit te bereiken zetten we de volgende lijnen uit: 

• We stimuleren en faciliteren ambassadeurs: 

medewerkers die zich sterk maken voor 

vakoverstijgend werken.

• We faciliteren vakwerkgroepen die deze 

vakoverstijgende werkwijze concretiseren en zo  

de kwaliteit van onderwijs en vorming verhogen.

• Door middel van tevredenheidsonderzoeken en 

gesprekken met leerlingen (bijvoorbeeld met de 

leerlingenraad) krijgen we in beeld in hoeverre 

ons onderwijs is afgestemd op onze leerlingen 

en kunnen we gericht leren over de kwaliteit en 

actualiteit van ons onderwijs.

• We zorgen ervoor dat dossiers van leerlingen op 

orde zijn, zodat een eventuele overstap binnen 

onze scholengroep soepel kan verlopen.

I I  O N Z E  V I S I E  O P  W E R K G E V E R S C H A P 

Wij stellen de ontwikkeling van onze  

medewerkers centraal 

Als scholengroep hebben wij ontwikkeling en innovatie  

hoog in het vaandel staan. Wij zien dat een hoge  

kwaliteit van onderwijs alleen bereikt kan worden 

wanneer onze medewerkers floreren. Samenwerkend 

vanuit eigen expertise en op de plek waar ze het best 

kunnen bijdragen. Onze leergemeenschap biedt ruimte 

aan de ontplooiing van onze stagiairs, ons onder-

wijzend personeel, ons ondersteunend personeel, 

alsook het management zodat iedereen haar of zijn 

creativiteit en denkkracht volledig kan ontwikkelen en 

inzetten voor de leergemeenschap. 

Schooloverstijgend personeelsbeleid 

Door ons personeelsbeleid schooloverstijgend te maken  

creëren we met elkaar mogelijkheden die er voor 

individuele scholen niet zouden zijn. We kunnen ons 

personeel meer ontwikkelkansen bieden, we kunnen 

goed personeel eerder en vaker een plek binnen de 

scholengroep bieden en we kunnen personeel flexibel 

inzetten op die plekken waar het nodig is. We realiseren  
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ons dat hier soms het belang van het individu en het 

belang van de organisatie uiteen lopen. We zijn hier 

niet bang voor en gaan het gesprek hierover open en 

met vertrouwen aan. 

Ambities voor 2025: 

Ons personeel is niet alleen bevoegd maar ook peda-

gogisch en onderwijskundig bekwaam. We werken op 

de volgende manier aan de condities hiervoor:

• We voeren ontwikkelgesprekken waarbij de 

ontwikkeling van de medewerker en diens bijdrage 

aan de doelen van zijn team en de organisatie 

centraal staan. UItgangspunt hierbij is dat iedere 

medewerker eigenaarschap heeft over zijn eigen 

leerproces. 

• We stellen medewerkers in staat om zich te 

professionaliseren. 

• Het leiderschap is gericht op ontwikkelen, reflectie 

en leren. De leidinggevende heeft de capaciteit om 

de medewerker uit te dagen om zich steeds verder 

te ontwikkelen. 

• Door middel van tevredenheidsonderzoeken 

krijgt het schooldirecteurenoverleg (SDO) gericht 

inzicht in zowel werkgeverschap en de vitaliteit 

van de medewerkers als ook de tevredenheid en 

verwachtingen van ouders.

• We voeren een scholengroepbreed vitaliteitsbeleid. 

We zorgen voor een uitgebreid aanbod voor het 

bevorderen van de vitaliteit en de gezondheid van 

onze medewerkers. 

• De samenwerking in de Haagse Onderwijs 

Academie zetten we voort en versterken we.

• De samenwerking in de vier regionale 

opleidingsscholen wordt versterkt.

• We vormen schooloverstijgende kennisgroepen 

waar expertise gedeeld wordt.

• We werken aan een broedplaats voor onderzoek, 

te ontwikkelen in samenwerking met derden. 

• We hebben een onboarding-programma voor 

nieuwe medewerkers waarin de scholengroep 

wordt gepresenteerd en mogelijkheden worden 

aangeboden om onderdeel te zijn van ons netwerk. 

I I I  O N Z E  A M B I T I E S  M E T  B E T R E K K I N G 

T O T  D E  S C H O L E N G R O E P  A L S  G E H E E L 

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor  

Scholengroep Spinoza 

Wij vormen samen Scholengroep Spinoza. Vanuit deze 

verbondenheid ontstaat ook verantwoordelijkheid. Alle 

individuele scholen, docenten, het onderwijsonder-

steunend personeel, bestuurders, schoolleiders, leerlin-

gen en ouders oefenen invloed uit op het beleid en de 

richting van de scholengroep. Door samen als scholen-

groep onze kernwaarden, missie en visie uit te dragen, 

geven we richting aan de ontwikkeling van de scholen-

groep naar een professionele leergemeenschap. 
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Onze scholengroep koestert de identiteit en  

onderwijskundige diversiteit van de scholen 

Het is essentieel dat iedereen, vanuit welke positie 

ook, bijdraagt aan het geheel. We hebben een eigen 

identiteit en dus verschillende kennisgebieden en idee-

en. Deze verscheidenheid geeft een brede impuls aan 

het leren van de scholengroep als geheel. De spanning 

die deze diversiteit oproept met de verantwoorde-

lijkheid voor het geheel omarmen wij. Wij hebben er 

vertrouwen in dat we juist in dit spanningsveld onze 

collectieve visie richtinggevend kunnen laten zijn. We 

blijven in gesprek met elkaar en komen daardoor tot 

eenheid van strategie. We kunnen over onze eigen 

schaduw heen stappen en elkaar laten schijnen.

Onze scholengroep ontwikkelt zich  

tot een leergemeenschap 

Door schooloverstijgend leren te stimuleren is het  

mogelijk elkaar te vinden en samen zowel successen 

als uitdagingen te delen. We ruimen systematisch  

tijd in voor gezamenlijke reflectie op de realiteit.  

We verwachten dat we op die manier uitdagingen 

tegenkomen die nu nog verborgen zijn. We maken  

tijd om daar samen een antwoord op te vinden.  

We maken gebruik van elkaars kennis. 

Ambities voor 2025: 

Om bovenstaande te kunnen uitvoeren gaan we het 

volgende doen: 

• Onze scholengroep profileert zich op basis van de 

diversiteit van haar scholen. Dit wordt in ieder geval 

zichtbaar op de websites en in de jaarverslagen. 

• We zijn elkaars ‘kritische vriend’. Het SDO faciliteert 

collegiale consultatie bij elkaar. We zetten dit stap 

voor stap in, waardoor we elkaars expertise leren 

kennen en we kennis kunnen delen. Dit  

kan thematisch worden ingezet. Voorbeelden 

hiervan zijn overleg tussen examensecretarissen  

en coördinatoren passend onderwijs.

• We beschrijven het proces van besluitvorming van 

het SDO. In de besluitvorming richten we ons naar 

onze waarden, onze missie en onze ambities.

• Het SDO faciliteert verschillende overleg- en 

gespreksmomenten om deze ambities gezamenlijk 

vorm te geven, verschillende thema’s te bespreken 

en praktische besluiten te nemen. Er is hierbij 

gedeeld eigenaarschap van directeuren en 

bestuursbureau.

• Het SDO gaat systematisch en cyclisch te werk 

(‘actie, reflectie, consultatie): plannen en uitvoeren 

van acties, reflecteren op de genomen acties 

en de impact hiervan, om vervolgens besluiten 

te nemen die aansluiten bij uitdagingen of 

ontwikkelingen waar de scholengroep voor staat. 

Onze geformuleerde kernwaarden, missie en visie 

zijn hierbij leidend. 

• We voeren schoolontwikkelgesprekken waarbij de 

ontwikkeling van de scholen centraal staat.

2.3  Intern toezicht en bestuur
Het intern toezicht en bestuur zijn ingericht volgens de 

principes van ‘good governance’ en in overeenstem-

ming met de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. Dit 

betekent dat bestuur en toezicht gescheiden zijn door 

het model van een College van Bestuur (CvB) en een 

Raad van Toezicht (RvT). In een reglement van bestuur 

en toezicht zijn de rollen, taken en verantwoordelijk-

heden vastgelegd.

De RvT heeft de werkgeversrol voor het CvB en beoor-

deelt het functioneren van het CvB. Daarnaast heeft 

de RvT de taak toezicht te houden op het presteren 

van de organisatie en de algemene gang van zaken 

in de stichting en in de scholen. Ook is de RvT verant-

woordelijk voor de benoeming, schorsing of ontslag 

van het CvB en de benoeming van de accountant.

Het overleg tussen het CvB en de RvT kent een agenda 

waarin onder andere de vaste onderwerpen actualiteit, 

beleidscyclus, risico’s en ontwikkelingen zijn opgeno-

men. De RvT overlegt minimaal vijf maal per jaar en 

heeft daarnaast een gezamenlijke themabijeenkomst 

met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR).

Het CvB overlegt wekelijks met de directeur van het 

bestuursbureau en de ambtelijk secretaris van het CvB. 

De schooldirecties nemen zitting in het Schooldirecteu-
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renoverleg (SDO), waar op strategisch niveau adviezen 

worden gegeven aan en besluiten worden genomen 

met het CvB. Vanuit het SDO worden geregeld werk-

groepen geformeerd om ontwikkelingen in gang te 

zetten op verschillende terreinen. 

In het Medezeggenschapsstatuut is bepaald dat het 

bestuursbeleid wordt voorgelegd aan de GMR. De 

GMR komt samen met het CvB meerdere malen per 

jaar bijeen.

2.4  Extern toezicht door de Inspectie
Een goed werkend intern toezicht is belangrijk in 

verband met het toezichtskader van de Inspectie van 

het Onderwijs. De twee taken van de Inspectie worden 

tegenwoordig duidelijker gedefinieerd en van elkaar 

gescheiden:

• Controlerende/oordelende taak 

In het bestuursgericht toezicht gaat de Inspectie 

na of het bevoegd gezag in voldoende mate 

zorg draagt voor de kwaliteit van het onderwijs 

op de scholen en of de scholen voldoende 

onderwijskwaliteit hebben. De Inspectie controleert 

of scholen voldoen aan de wettelijk vastgestelde 

deugdelijkheidseisen en daarmee de basiskwaliteit 

op orde hebben. De Inspectie velt hierover het 

oordeel ‘zeer zwak’, ‘zwak’ of ‘voldoende’.  

Bij scholen die de basiskwaliteit op orde hebben, 

treedt de Inspectie meer terug.

• Stimulerende taak 

In de tweede plaats gaat de Inspectie na welke 

eigen kwaliteitsaspecten het bevoegd gezag en de 

scholen nastreven, wat daarvan zichtbaar is in de 

onderwijspraktijk, wat beter kan en hoe de school 

dit kan aanpakken. De Inspectie denkt als ‘kritische 

vriend’ mee over de kwaliteitsvisie van de school. 

Aan de bevindingen en het advies van de Inspectie 

hangt nadrukkelijk geen oordeel vast. De Inspectie 

kan wel – op verzoek van de school – kijken of ze 

op basis van haar bevindingen het predicaat ‘goed’ 

of ‘excellent’ kan toekennen.

In de inspectie-aanpak is het bestuur het eerste aan-

spreekpunt voor het toezicht. Daarnaast maakt een 

gesprek met de RvT en de GMR ook altijd onderdeel 

uit van het inspectieonderzoek.

2.5  Leerlingenaantallen
Op groepsniveau blijven de leerlingaantallen redelijk 

stabiel, maar op schoolniveau zijn wel verschillen 

zichtbaar. De scholen bevinden zich in een groei-/

stabiele regio wat de populatie basisschoolleerlingen 

uit Leidschendam-Voorburg betreft. Externe factoren 

kunnen ook van invloed zijn op de aantallen, zoals als 

krimp in omliggende gemeenten en de BOVO-regeling 

(plaatsing van leerlingen op de school op basis van een 

afgesproken procedure) in de Haagse regio.

leerlingaantallen werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose prognose

18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

Dalton Voorburg 1.206 1.193 1.042 982 921 901

François Vatel 382 344 327 340 354 355

Gymnasium Novum 701 686 761 789 799 817

Sint-Maartens College 1.239 1.209 1.202 1.207 1.217 1.208

Veurs Lyceum 832 749 618 612 626 658

Veurs Voorburg 360 360 367 370 375 378

’s -Gravendreef College 
Leidschendam

229 259 289 301 303 309

’s Gravendreef College 
Leidschenveen

793 850 1.038 1.089 1.105 1.107

Totaal Scholengroep 
Spinoza

5.741 5.648 5.643 5.690 5.700 5.734
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3 Onderwijskwaliteit

3.1 Ontwikkeling naar strategisch kwaliteitsmanagement 

Scholengroep Spinoza hecht waarde aan continue 

onderwijsontwikkeling en zet zich daarom al jaren in 

om zowel de bovenschoolse kwaliteitszorg als de 

kwaliteitszorg op de scholen verder te ontwikkelen 

richting strategisch kwaliteitsmanagement

(zie afbeelding 1).

Strategisch  
kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsactiviteiten worden  
strategisch ingezet en dragen daar- 

door bij aan doelrealisatie.

Kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsactiviteiten vinden 

cyclisch plaats en worden onder-
ling in verband gebracht.

Kwaliteitszorg
Kwaliteitsactiviteiten zijn in 
een cyclus uitgezet, afgestemd 

op de plancyclus.

Kwaliteitsactiviteiten
Kwaliteitsactiviteiten vinden 

incidenteel plaats.

Afbeelding 1: kwaliteitsladder 
volgens B&T geeft de evolutie naar 
kwaliteitsmanagement weer.

Scholengroep Spinoza wil verder klimmen op de  

kwaliteitsladder en heeft zich tot doel gesteld om 

de verschillende kwaliteitselementen met elkaar in 

verband te brengen. Er is in schooljaar 2020-2021 

niet alleen aandacht geweest voor het verband tussen 

de verschillende kwaliteitselementen maar 

ook voor de onderlinge samenhang 

tussen de verschillende kwali-

teitsniveaus (zie afbeelding 

2). Kwaliteitszorg is van 

iedereen en vindt ook 

in alle vier de lagen 

van de organisatie 

plaats. De ambi-

ties van elke schil 

dragen bij aan de 

gedragen ambities 

van de schil erboven.

Afbeelding 2: overzicht van de 
verschillende kwaliteitsniveaus.
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Om de ontwikkeling naar strategisch kwaliteits-

management verder te stimuleren zet Scholengroep 

Spinoza zich al enkele jaren in om het cyclisch werken 

verder te stimuleren. Dit schooljaar lag de focus op het 

opstellen van jaardoelen. Het is daarnaast van belang 

dat de gesprekken die plaatsvinden tussen kwaliteits-

niveaus ook gericht zijn op ontwikkeling en het 

cyclisch denken dat hierbij centraal staat. 

Scholengroep Spinoza heeft jaren het format van 

een ‘pasfotogesprek’ gebruikt om met de scholen in 

gesprek te gaan over wat er op de school allemaal 

plaatsvindt. Deze gesprekken waren vaak operationeel 

van aard en gedreven door de analyse van data. Sinds 

het schooljaar 2020-2021 vindt het gesprek volledig 

op strategisch niveau plaats en worden de data alleen 

nog maar ter ondersteuning van het gesprek gehan-

teerd. Om de veranderde inhoud van het gesprek te 

markeren, is de naam van het gesprek veranderd in 

‘schoolontwikkelgesprek’.

3.2  Slagingspercentages 
Elk jaar leggen de leerlingen in de examenklassen 

het eindexamen af. Het cijfer is opgebouwd uit een 

school- en centraal examen. De diagrammen hieronder

geven voor elk niveau per school aan hoeveel procent 

van de eindexamenleerlingen zijn geslaagd in de  

afgelopen vijf jaar.
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3.3  De scholen in beeld in 2020-2021
3.3.1 Scholengemeenschap Dalton Voorburg

Onze Daltonschool werkt al sinds 1959 volgens de 

uitgangspunten van het daltononderwijs. We werken 

vanuit vertrouwen en stimuleren dit in alle samenwer-

kingen binnen en buiten de school. We stemmen ons 

onderwijs continu af op de vijf kernwaarden: vrijheid 

en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwer-

king, effectiviteit en reflectie. Door te werken vanuit 

een evenwichtige balans tussen leeropbrengsten en 

persoonlijke ontwikkeling werken we uiteindelijk toe 

naar leerlingen en collega’s met LEF!

In het schooljaar 2020-2021 lag de focus op de Dalton 

Organisatie, PR/imago en de les als basis voor ons 

pedagogisch/didactisch handelen.

In de Dalton Organisatie en Daltontijd zijn we verder 

gegaan met coaching. Bijna alle leerjaren hebben nu 

een coach. Tevens hebben we een format ontwikkeld 

met basisafspraken die schoolbreed gelden waarbij 

iedere afdeling een vrije ruimte heeft om specifieke 

elementen aan de basisafspraken toe te voegen.  

De driehoeksgesprekken (leerling, ouder, coach) zijn 

prominent aanwezig in de gesprekscyclus met leer-

lingen. De leerlingen hebben meer eigenaarschap 

gekregen tijdens deze gesprekken doordat ze zelf de 

inhoud ervan bepalen. 

Daarnaast is er aandacht voor leerdoelgericht werken, 

formatief handelen en de rol van de studiewijzer.  

Er is meer bewustwording gekomen voor het werken 

vanuit leerdoelen. Door een herijkte opzet van het  

programma van toetsing en afsluiting (PTA) in het 

vmbo hebben docenten meer mogelijkheden gekregen 

om formatief te handelen. 

Bovendien willen we met elkaar het onderwijs in de 

Daltonzone (klas 1) op een onderzoeksmatige manier 

Op het gebied van 
zelfsturing en 

zelfcontrole worden 
coaches geschoold.

De zorg zet op
individueel niveau de 
juiste begeleiding in.

In de les wordt er 
weinig summatief 

getoetst.
Summatieve toetsen 
worden bij voorkeur 

afgenomen in de 
toetsweek of 

toetsband zodat er 
meer effectieve 
lestijd ontstaat.

Er komen 
Daltonblokken 
in het rooster 

waarbij diverse 
ondersteuning 

wordt aangeboden.

Iedere leerling krijgt 
feedback per vak op 

zijn/haar leerproces m.b.v. 
leerlingbespreking.nl

Oktober is de 
meekijkmaand en ligt 

de focus op differentiatie 
in de klas.

Er komen extra 
activiteiten voor 
alle leerlingen.

De zorg brengt de 
leerlingen in kaart die 
extra ondersteuning 

nodig hebben.

Tijdens de coachgesprekken 
is er meer focus op 

zelfsturing en zelfcontrole.

Opnij gaat kleine 
groepen leerlingen 

begeleiden.

Er worden trainingen voor 
docenten aangeboden op 
het gebied van executieve 

functies door Opnij.

Alle docenten gaan 
executieve functies een 

plek geven binnen de les.

Sociaal-emotioneel:
er is geen collectieve 
ondersteuning voor 

leerlingen noodzakelijk 
maar wel individueel.

Executieve functies:
op alle deelgebieden is 

collectieve ondersteuning 
voor leerlingen nodig.Cognitieve achterstanden:

schoolbreed lijken er 
nauwelijks achterstanden 

te zijn.
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Onderzoeksresultaten: Schoolscan NPO Dalton Voorburg

NPO

mensen met lef

leeropbrengsten
persoonlijke
ontwikkeling

borging

Er komt een 
vitaliteitsprogramma.

We bieden online 
scholing aan.

Voor personeel is er 
aandacht nodig voor 

individueel welzijn en 
motivatie.

We organiseren diverse 
bijeenkomsten om van en 

met elkaar te leren.
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versterken via professionele leergemeenschappen.  

We hebben ervoor gekozen om deze manier van  

werken in de gehele brugklas uit te voeren. 

Tot slot zijn de Daltondagen van een idee naar een 

ontwerp gekomen, waarbij de onderwijscommissie 

een rol heeft gespeeld. Het doel van de Daltondagen is 

om leerlingen en docenten vanuit alle leerjaren samen 

te laten werken en leren (socialisatie, persoonsvorming 

en kwalificatie). De samenwerking met de schoolleiding 

en onderwijscommissie is hierdoor versterkt. Er zijn 

leerjaardoorbroken- en leerjaardagen. 

Corona en de gevolgen hiervan voor het onderwijs 

heeft het gesprek, over de wijze waarop we een les 

verzorgen, verdiept. Doordat we van fysieke lessen 

naar digitale lessen zijn overgestapt, hebben we een 

ander gesprek gevoerd over de basis van een les.  

Vragen die opeens relevant zijn: hoe moeten we  

digitaal toetsen? Hoe gaan we hybride lesgeven?  

Hoe zien we de Daltonkernwaarden terug in een  

digitale les? Er zijn nieuwe didactische middelen  

(peardeck / lesson-up) in onze lespraktijk gekomen. 

De school heeft daarnaast het afgelopen jaar veel 

geïnvesteerd in het imago en de PR. Naar aanleiding 

van het teruglopende leerlingenaantal en een ongelijke 

verdeling van vmbo-, havo- en vwo-leerlingen hebben 

we een extern bureau ingeschakeld en zijn we aan de 

slag gegaan om de identiteit van Dalton Voorburg te 

analyseren. Interne en externe factoren hebben we 

onderzocht. Volgend schooljaar zal een advies worden 

uitgebracht hoe de school het imago gefaseerd kan 

versterken. 

Dit schooljaar is een medewerkerstevredenheids-

onderzoek gehouden onder al het personeel. Er is 

sprake van een hoger dan gemiddelde tevredenheid 

ten opzichte van de benchmark. Wel zijn er aan-

dachtspunten genoemd zoals eigenaarschap en elkaar 

aanspreken op gedrag. Bovendien worden doorgroei-

mogelijkheden en regelruimte al te beperkt ervaren. 

Dit schooljaar stond tevens in het teken van de eerste 

stappen in het Nationaal Programma Onderwijs. Ook 

Dalton Voorburg is hiermee aan de slag gegaan met 

onderstaand overzicht als resultaat.

3.3.2  François Vatel

Het afgelopen schooljaar heeft veel van ons en onze 

leerlingen gevraagd. Na een bijna ‘normale’ start van 

het schooljaar volgde de lockdown. Hoewel in de regio 

de hoeveelheid besmettingen in rap tempo steeg, 

bleef onze school grotendeels hiervan gespaard.

Gelukkig waren we beter voorbereid op de lockdown 

die in december volgde. We konden snel overschake-

len op het geven van digitale lessen. In de periode die 

volgde hebben we echter wel kleine groepen leerlin-

gen naar school laten komen. De intensieve begelei-

ding in een kleine groep maakt dat leerlingen thuis 

beter uit de voeten konden met de digitale opdrach-

ten. Dit was één van de lessen die we hadden geleerd 

uit de vorige periode.

Ook de praktijklessen zijn we in kleine groepen blijven 

geven, zodat we leerlingen goed konden voorbereiden 

op het praktijkexamen. De leerlingen waren zo goed 

voorbereid dat we ondanks de versoepelde regelgeving,  

het ‘normale’ centraal schriftelijk en praktisch examen 

(cspe) hebben kunnen afnemen. De intensieve aan-

dacht aan onze examenleerlingen in kleine groepen 

heeft ertoe geleid dat wij de leerlingen een adequate 

voorbereiding op het examen hebben kunnen geven. 

Alle leerlingen zijn geslaagd met zeer hoge cijfers! 
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Een topprestatie van de leerlingen en het team. We 

hebben dit dan ook groots gevierd in het stadion van 

ADO Den Haag.

Ondanks alle beperkende maatregelen heeft het team 

van Vatel er bewust voor gekozen om de school-

ontwikkeling, die is ingezet met ons nieuwe school-

plan, niet ‘on hold’ te zetten. De werkgroepen  

pedagogiek, didactiek, professionele cultuur en  

onderwijsaanbod zijn bezig met het omzetten van het 

schoolplan naar concreet beleid, we blijven bouwen 

aan ons Vatel-huis.

De Vatel-vaardigheden waarbij leerlingen leren-leren, 

plannen en bewust keuzes leren maken krijgen een 

steeds prominentere rol in de onderbouw. Alleen de 

projecten rondom wereldburgerschap hebben we 

moeten uitstellen.

het schoolplan

wereldburgerschap

schoolcultuur

 Vatel
werkgroepen vaardigheden

De open dagen zijn voor onze school altijd een hoog-

tepunt in het schooljaar. Het was dus flink schakelen 

toen duidelijk werd dat dit online moest gebeuren. 

Gelukkig hebben wij een creatief team en hebben we 

‘Vatel live’ georganiseerd: streamingsessies waarbij we 

online onze prachtige school hebben kunnen laten 

zien aan ouders en leerlingen. Het heeft geresulteerd 

in een mooi aantal aanmeldingen voor het nieuwe 

schooljaar.

In de laatste periode van het jaar is er een plan ge-

schreven voor het Nationaal Programma Onderwijs. 

Hiervoor is door de coördinatoren passend onderwijs 

van Veurs Voorburg vmbo en François Vatel vmbo een 

screeningsmiddel ontwikkeld. Hiermee zijn diverse 

ontwikkelbehoeftes van leerlingen in kaart gebracht. 

Mede op basis hiervan is een uitgebreid en ambitieus 

plan geschreven. De realisatie hiervan krijgt gedurende 

schooljaar 2021-2022 vorm en gaat veel aandacht van 

ons vragen.

Al met al een zeer bewogen jaar dat we desondanks 

goed hebben kunnen afsluiten.

3.3.3  ’s Gravendreef College Leidschendam  

en Leidschenveen

Corona heeft ook in dit schooljaar zijn sporen nagela-

ten. Na de zomervakantie mochten wij de leerlingen 

weer ontvangen. Leerlingen die het lastig vonden om 

in het oude ritme terug te komen en die moesten 

wennen aan de afspraken die we op school hante-

ren. Naast ‘oude’ coronaregels deden de mondkapjes 

hun intrede. Handhaven van regels werd het nieuwe 

normaal op school en maakte het voor docenten niet 

gemakkelijk. De sluiting van de scholen drie dagen 

voor de kerstvakantie, zorgde ervoor dat we in januari 

wederom de lessen op afstand op moesten pakken. 

Het werd weer stil op school. Gelukkig mochten we 

de examenleerlingen op school lesgeven en waren 

we open voor de leerlingen die extra aandacht nodig 

hadden. We zijn er trots op dat de collega’s zo snel de 

digitale draad oppakten, dat we alle leerlingen in beeld 

hadden, dat de examenresultaten enorm positief wa-

ren (ook zonder alle geboden extra kansen) en dat we 

als team naast de extra coronawerkzaamheden ook 

ons vizier op de toekomst gericht konden houden. 

In onze visie op leren hebben we ons uitgesproken 

over het belang van eigenaarschap van leerlingen voor 

hun eigen leerproces. Leerlingen zover krijgen dat zij 

ook echt het eigenaarschap oppakken, is een enorme 

uitdaging. Daar zullen we de komende jaren aandacht 

voor moeten hebben. Door het bijhouden van een 
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portfolio stimuleren we leerlingen bewust te worden 

van hun eigen interesses, hun sterke en nog te ontwik-

kelen kanten. Daarnaast voeren alle leerlingen LOS-ge-

sprekken (leerling-ouder-school) met hun ouders en 

mentor. In deze gesprekken staat de ontwikkeling van 

de leerling op alle terreinen centraal. Het sterke van 

de gesprekken is dat leerlingen zichzelf presenteren en 

daardoor goed naar het eigen handelen moeten kijken 

waardoor zij zichzelf beter leren kennen. Van ouders 

krijgen we regelmatig terug dat ze hun kind door de 

gesprekken op een andere manier leren kennen. 

Uit onderzoek op het ’s-Gravendreef College is ge-

bleken dat er ten behoeve van het eigenaarschap bij 

leerlingen meer aandacht nodig is voor scholing van 

docenten op het terrein van een meer coachende rol. 

Daarbij gaat het onder andere om activerende didac-

tiek en hoe je meer vraaggestuurd onderwijs vorm-

geeft. Tijdens de studiedagen zijn deze aanbevelingen 

aan de orde gekomen en ook komend jaar zullen wij 

hier aandacht voor hebben.

Om onze leerlingen beter voor te bereiden op hun toe-

komst hebben we ervoor gekozen om vaardigheden 

een grote plaats te geven in ons onderwijs. Daartoe 

ontwikkelen de secties doorlopende leerlijnen voor de 

21ste-eeuwse vaardigheden. De beroepsvakken in het 

vmbo ontwikkelen een plan waarin leren vanuit prak-

tijksituaties centraal staat. Het nieuwe beroepenplein is 

een prachtige stimulans om contextrijk onderwijs voor 

de vmbo-leerlingen te ontwikkelen. 

Daarnaast is er een start gemaakt om een Internatio-

nal Baccalaureate World kandidaat-school te worden. 

Deze vorm van onderwijs richt zich op het ontwikkelen 

van onderzoekende, goed geïnformeerde en zorgza-

me jonge mensen die helpen om een betere en meer 

vreedzame wereld te creëren door intercultureel begrip 

en respect. In dit traject nemen de 21ste-eeuwse vaar-

digheden een belangrijke plaats in.

Doelgerichte en afwisselende lessen zorgen voor een 

grotere leerlingbetrokkenheid. In het team is er veel 

aandacht voor deze ambitie. Onze drie coaches en de 

stafleden bezoeken veel lessen en bespreken deze na 

met de docenten. In de bespreking gaan we op zoek 

naar best practices en ontwikkelvragen. Op studie-

dagen is er aandacht voor activerende didactiek en 

vragen we collega’s hun best practices te delen. 

Daarnaast krijgen docenten extra tijd voor de ontwik-

keling van lesmateriaal met als doel eigentijds materi-

aal te ontwikkelen dat past bij de visie van de school. 

Een bijvangst van de extra ontwikkeltijd is dat de 

docenten zichtbaar meer plezier aan hun werk beleven 

en zich meer eigenaar voelen van de lesstof.
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Om aan de verschillen tussen onze leerlingen recht  

te doen, hebben wij het keuzerooster ingevoerd. 

Hierdoor worden leerlingen in staat gesteld om aan 

de randen van de dagen extra tijd door te brengen bij 

vakken die ze als lastig ervaren of om te kiezen voor 

bijvoorbeeld een masterclass op een terrein waar ze 

interesse in hebben.

Voor een aantal leerlingen wordt het kiezen voor het 

leerproces bemoeilijkt door allerlei afleiding van bij-

voorbeeld sociale media. Voor deze leerlingen hebben 

wij ingezet op executieve vaardigheden, ofwel func-

ties (EF). De aandacht hiervoor bleek voor veel meer 

leerlingen positief te zijn. Inmiddels is op beide scholen 

een EF-coördinator benoemd die de mentoren trainen 

in EF en de leerlingen begeleiden die extra aandacht 

hiervoor nodig hebben.

Op het ’s Gravendreef College in Leidschendam zijn de 

eerste tweedejaars leerlingen gestart met het verkort 

vmbo-mbo traject. Dit traject is bedoeld voor de leer-

lingen die een extra uitdaging aankunnen.

Om ervoor te zorgen dat je als school je ambities kunt 

waarmaken, heb je personeel nodig dat in staat is om 

zichzelf en het onderwijs, passend bij de visie en de 

ambities, te ontwikkelen. Daartoe zijn er twee keer per 

jaar ontwikkelgesprekken met de collega’s. We vinden 

het belangrijk te spreken over waar de collega trots op 

is, waar de collega zichzelf (verder) in wil ontwikkelen 

en wat hij of zij daarvoor nodig heeft. Door het cen-

traal stellen van de ontwikkeling van medewerkers is 

het op het ’s Gravendreef College gebruikelijk om je te 

scholen of om coaching te vragen. Zelfs in dit corona-

jaar zijn er veel collega’s die zich op allerlei terreinen 

hebben geschoold.

We zijn een school die snel is gegroeid. Dat brengt met 

zich mee dat ook secties snel groeien. Dat betekent 

dat sectievoorzitters een andere rol hebben gekre-

gen binnen de school. Twee stafleden verzorgen een 

training voor de sectievoorzitters waarin de professi-

onalisering van de secties voorop staat. Deze training 

wordt door de sectievoorzitters als waardevol ervaren. 

De vraag is bij de staf neergelegd of de training ook in 

het volgende schooljaar door kan gaan.

3.3.4 Gymnasium Novum

Ons onderwijs heeft dit schooljaar een grote stap voor-

waarts gemaakt. Na een uitgebreide voorbereiding 

hebben we in augustus 2020 de Novumdag inge-

voerd voor de leerlingen in klas 1 en 2. Elke dinsdag 

krijgen de leerlingen vakoverstijgend en projectmatig 

onderwijs, de reguliere lessen vinden plaats op de 

vier andere schooldagen in de week. Op deze manier 

kunnen we het onderwijs inrichten op het verwerven 

van zowel kennis als vaardigheden. Met als doel om 

leerlingen de mogelijkheid te geven zich breed te ont-

wikkelen en hen uit te dagen om het beste uit zichzelf 

te halen. We willen leerlingen niet alleen cognitief 

uitdagen, maar ze ook ruime mogelijkheden bieden 

om zich maatschappelijk en sociaal te vormen. 

De invoering van de Novumdag was, ondanks de 

voorbereiding, een grote opdracht. Door de maatrege-

len rondom corona is de uitvoering het hele schooljaar 

niet optimaal geweest. Het leren in de wereld, erop 

uit gaan met de leerlingen, was niet altijd mogelijk en 

vanaf januari moesten de dagen zelfs online worden 

georganiseerd. 

Door verschillende leerlingencommissies, een zeer 

actieve Gender & Sexualty Alliance (GSA) en een dit 

jaar opgericht leerlingenparlement is de leerlingbetrok-

kenheid op school erg groot. Leerlingen voelen zich 

veilig op school en we zorgen ervoor dat dit een steeds 

terugkerende ambitie is.
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Om leerlingen beter maatwerk te kunnen bieden, 

zijn we als school het traject gestart om een begaafd-

heidsprofielschool (BPS) te worden. Gedurende het 

schooljaar is alles hiervoor afgerond en inmiddels is 

de school officieel een BPS. Dit biedt ons nog meer de 

mogelijkheid om begaafde leerlingen beter te kunnen 

begeleiden.

Gedurende dit schooljaar hebben we de zorgstructuur 

in de school aangepast, met een nieuwe coördinator 

passend onderwijs, een onderwijsassistent en een 

aantal collega’s dat specifieke begeleidingstaken heeft. 

Op die manier kunnen we de mentoren, tutoren en 

leerlingen de ondersteuning bieden waar zij op hun 

eigen manier om vragen.

Naast het investeren in het steeds verbeteren van 

ons onderwijs, investeren we ook in alle collega’s 

op school. Om ervoor te zorgen dat onze ambities 

waargemaakt kunnen worden heb je gemotiveerd 

en ambitieus personeel nodig. Om die reden hebben 

we het aantal personeelsgesprekken uitgebreid en 

maakt ambitie en ontwikkeling hier een vast onder-

deel van uit. Waar zijn onze collega’s trots op, wat 

willen ze ontwikkelen en hoe kan de school ze daarbij 

ondersteunen, zijn centrale vragen geworden in onze 

gesprekkencyclus.

3.3.5 Sint-Maartenscollege

In schooljaar 2019-2020 heeft het Maartens het 

schoolplan 2020-2024 opgesteld, na consultatie 

van leerlingen, medewerkers en ouders. Hoewel de 

corona pandemie veel heeft gevraagd van onze leerlin-

gen en ons team hebben we geprobeerd het uitvoeren 

van ons schoolplan zoveel mogelijk voor ogen te  

houden. We zijn er trots op dat het onze leerlingen  

en onze collega’s grotendeels gelukt is tijdens de  

(gedeeltelijke) schoolsluitingen door corona in onder-

linge verbinding te blijven en zo goed mogelijk onder-

wijs te genieten dan wel te geven. 

Missie

Wij zijn in verbinding met elkaar en onze leerlingen. 

Dit vinden we vanuit onze katholieke identiteit en 

jarenlang opgebouwde schoolcultuur essentieel.  

De gemeenschap die ons bindt, is dan ook groter 

dan alleen de optelsom van alle individuen die er deel 

vanuit maken. Dit betekent dat we ook verbinding 

willen leggen tussen de leerlingen en de maatschappij. 

Ook is het onze missie leerlingen brede vorming aan 

te bieden. Als zij het Maartens verlaten, hebben zij 

niet alleen veel kennis en vaardigheden opgedaan, zij 

hebben ook geleerd wat het betekent om onderdeel 

uit te maken van een samenleving waarin we allemaal 

verantwoordelijk zijn voor het geheel. Op het Maar-

tens geloven we in de kracht van duidelijkheid. Bij ons 

weet je waar je aan toe bent: wat er van je verwacht 

wordt en wat je van anderen mag verwachten.

Visie

Het schoolplan 2020-2024 is, na een uitgebreid traject 

in schooljaar 2019-2020, geschreven door leerlingen,  

ouders en medewerkers. Samen hebben we de vol-

gende drie speerpunten voor de periode 2020-2024 

bepaald:

• Brede vorming: leerlingen ontwikkelen zich tot de 

beste versie van zichzelf. Hierbij leren ze zichzelf 

kennen, leren ze eigen verantwoordelijkheid 

nemen en kunnen ze zichzelf verhouden tot de 

samenleving waar ze deel vanuit maken. Het vak 

godsdienst en het kunst- en cultuuronderwijs zien 

we hierbij als essentieel.

• Breed aanbod: op onze school willen we leerlingen 

op alle afdelingen een balans geven tussen 

kennisvakken, kunstvakken en bewegingsonderwijs. 
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• Leerlingbegeleiding: al jarenlang staat het 

Maartens bekend om een sterke en inclusieve 

leerlingbegeleiding. Wij vinden dan ook dat op 

onze school alle leerlingen de begeleiding moeten 

krijgen die ze nodig hebben. Bij de ontwikkeling van 

leerlingbegeleiding zien we een sterkere rol voor 

de mentor, interne en externe experts en ouders 

weggelegd.

Resultaten

Op het Maartens werken we met jaarplannen.  

Het jaarplan 2020-2021 is inmiddels geëvalueerd.  

Hierbij enkele resultaten die uit deze evaluatie blijken:

•  We hebben 199 leerlingen aangenomen, verdeeld 

over negen brugklassen (3 mavo-havo, 4 havo-vwo, 

1 gymnasium en 1 tweetalig vwo). We hebben 

bewust gekozen voor wat minder leerlingen in een 

klas om meer maatwerk te kunnen leveren in het 

licht van het Nationaal Programma Onderwijs.

•  Leerlingen en ouders zijn tevreden over de school: 

we scoren goed op de landelijke benchmark 

(leerlingen 7,34 en ouders 7,95).

•  De examenresultaten zijn geweldig: 100 procent 

geslaagden mavo, 95 procent havo en 97 procent 

vwo. Ook onze doorstroom ligt boven het landelijk 

gemiddelde. 

•  Met een gemiddeld verzuimpercentage onder het  

personeel van minder dan 1,5% heeft het Maartens  

het bijzonder goed gedaan. Ook zijn de medewerkers  

bovengemiddeld tevreden over het Maartens (8,85 

ten opzichte van een benchmark van 7,69).

• We hebben de nieuwe managementstructuur, 

waarbij afdelingsleiders zich met name met 

personeel en onderwijs bezig houden en 

coördinatoren met leerlingen en organisatie, 

uitgebreid geëvalueerd. De conclusie is dat de 

nieuwe structuur ons goed bevalt. Als het gaat om 

een professionele aanspreekcultuur willen we nog 

een ontwikkeling doormaken. Hier zetten we als 

staf de komende jaren stevig op in. 

•  We hebben het jaar financieel gezond afgesloten. 

We hebben ruimte gevonden om, na een 

uitgebreide sollicitatieronde, diverse collega’s een 

promotie naar LC te geven.

• De werkgroepen die onderzoek doen om de 

opdrachten uit het schoolplan uit te voeren, 

hebben veel opgeleverd:

 » de werkgroep Toetsing heeft advies uitgebracht 

aan de schoolleiding, wat vanaf schooljaar 2021-

2022 heeft geleid tot een nieuw toetsbeleid dat 

meer is gefundeerd op formatieve evaluatie en 

op onderlinge gelijkheid;

 » de werkgroep Leerlingbegeleiding heeft een 

visie document opgeleverd rond leerling bege lei-

ding op het Maartens. De taak van mentor, die 

hierin een centrale rol heeft, wordt in schooljaar 

2021-2022 nog verder door de werkgroep 

uitgewerkt;

 » de werkgroepen Breed Aanbod en Brede 

Vorming hebben gezamenlijk een visiedocument 

opgeleverd rond de uitgangspunten voor onze 

lessentabel en de visie op vorming. Zij zijn samen 

gegaan in een Brede Werkgroep die in schooljaar 

2021-2022 met een voorstel komt voor een 

nieuwe lessentabel en hoe brede vorming in de 

lessen op het Maartens terug zou moeten komen.

 » In het licht van het Nationaal Programma 

Onderwijs hebben we een schoolscan uitgevoerd. 

Die heeft geleid tot een lijst interventies die we 

met de NPO-gelden in schooljaar 2021-2022 

inzetten: met name op het gebied van specifieke 

steunlessen, de mogelijkheid voor docenten en 

mentoren om meer maatwerk te kunnen bieden, 

verbindende activiteiten en specifieke sociaal-

emotionele problematiek.
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3.3.6 Veurs Lyceum

In het schooljaar 2019-2020 is het nieuwe schoolplan 

opgesteld door een vertegenwoordiging van ouders, 

leerlingen en collega’s. Het schoolplan heeft geresulteerd 

in een nieuwe missie en visie. Hieruit zijn de vijf ambities 

geformuleerd voor de komende vijf schooljaren:

1. We bieden onze leerlingen uitdagend en  

doelgericht onderwijs. 

2. Alle leerlingen op het Veurs Lyceum voelen zich 

uitgedaagd. Ze worden in en buiten de lessen  

gemotiveerd om te leren en om zich te ontwikkelen.

3. Het Veurs Lyceum is in de wijde omgeving de 

toonaangevende school voor leerlingen die  

bèta-getalenteerd en/of -geïnteresseerd zijn om  

via die weg hun vaardigheden te ontwikkelen.

4. Leerlingen op het Veurs Lyceum voelen zich gezien 

en gehoord.

5. We werken samen aan doorgaande ontwikkeling 

van onze leerlingen, onszelf, van ons eigen  

handelen en van de school. 

We hebben als school - naast alle  corona-gerelateerde 

acties - ook veel belangrijke stappen kunnen zetten 

die voortkomen uit het schooljaarplan 2020-2021 dat 

voortvloeit uit bovenstaande 5 ambities. Hieronder een 

korte opsomming van onze successen!

•  In uitdagende tijden hebben de collega’s bergen 

werk verzet voor goede online of hybride lessen en 

hebben mentoren goed contact weten te houden 

met de leerlingen thuis.

• Het aantal geslaagden stemde de school zeer 

tevreden: mavo 100% geslaagd, havo 92% en vwo 

95% geslaagd. Prachtige resultaten in weer een 

spannend jaar voor onze examenkandidaten.

•  Op bijzondere wijze en met veel creativiteit 

is de volledige online werving van nieuwe 

brugklasleerlingen vormgegeven en uitgevoerd 

door het team! De aanpak bestond uit meerdere 

online bezoekmiddagen, extra filmmateriaal, online 

opdrachten van verschillende secties voor leerlingen 

uit groep 8, een volledige online ouderavond in 

januari met een keuzeprogramma voor ouders en 

wekelijkse nieuwsbrieven. Op deze manier konden  

kinderen en ouders toch goed kennismaken met 

het Veurs Lyceum. 

• Deze actieve online werving heeft zijn vruchten 

afgeworpen: het aantal aanmeldingen voor de 

brugklas is fors gestegen; schooljaar 20212022 

start met ruim 150 nieuwe leerlingen. 

•  De organisatiestructuur - die bestaat uit rector, 

conrector onderwijs, conrector bedrijfsvoering en vijf 

teamleiders - draagt bij aan beter personeelsbeleid. 

Teamleiders geven leiding aan een team van acht 

docenten/mentoren om zo personeelsbeleid meer 

centraal te kunnen stellen. De rector en conrector 

onderwijs begeleiden samen alle nieuwe collega’s in 

hun eerste jaar op het Veurs Lyceum.

• Het verticaal mentoraat (mentor is begeleider 

van leerlingen uit klas 2-3-4) in de mavo-afdeling 

hebben we doorgezet. Dit blijkt een goede 

stap te zijn geweest, wat ook blijkt uit het 

tevredenheidsonderzoek onder ouders.

•  De school heeft het traject tot predicaatverlening 

van Stichting Technasium met goed gevolg 

doorlopen. Op 12 januari 2021 is het predicaat 

Technasium uitgereikt aan het Veurs Lyceum door 

het bestuur van Stichting Technasium.

• Het curriculum voor Onderzoek & Ontwerpen (O&O) 

- het vak van het Technasium - is ontwikkeld door 

het Technasium-team. Maar liefst drie van de vijf 

brugklassen hebben gekozen voor het Technasium.

• De ouder- en leerlingtevredenheid is gemeten 

en significant gestegen; daar zijn we trots op. 

We scoren in 2021 op of rond de Nederlandse 

benchmark. Met de feedback die we hebben 

gekregen blijven we verder werken aan de stijgende 

tevredenheid van onze leerlingen en hun ouders. 

•  In het kader van vitaliteit en de duurzame 
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inzetbaarheid van haar werknemers heeft het Veurs 

Lyceum haar medewerkerstevredenheidsonderzoek 

verrijkt met de zogeheten EnergieMeter van 

Blink. Deze biedt collega’s persoonlijk en 

ons als school inzicht in de stressfactoren en 

energiebronnen bij het onderwijzend personeel 

(op), onderwijsondersteunend personeel (oop) 

en management. Collega’s die dat willen kunnen 

bijvoorbeeld extra coaching of begeleiding via 

workshops krijgen, waardoor zij beter in balans 

kunnen blijven.

•  Op het gebied van bedrijfsvoering is ook een 

grote professionaliseringsslag gemaakt. Het 

softwarepakket Zermelo is geïntroduceerd voor 

roosteren, formatiebeheer en vakkenpakketkeuze 

door leerling en decaan, leerlingprognoses en 

sectie-/lessenverdeling. 

•  Ook in coronatijd hebben we onze examen-

leerlingen een bijzondere diploma-uitreiking 

kunnen geven: de Walk of Fame was weer een 

daverend succes!

•  In het kader van de extra gelden die beschikbaar 

zijn gekomen vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs zijn verschillende scans uitgevoerd onder 

leerlingen, ouders en docenten. Deze scans plus de 

aanvullende gesprekken met de ouderraad, secties 

en collega’s hebben geleid tot een programma 

voor de examenklassen en niet-examenklassen in 

schooljaar 2021-2022. Er is extra ingezet op de 

begeleiding bij verschillende vakken, het breed 

aanbieden en aanleren van executieve functies en 

extra activiteiten (sport, cultuur, kennismaking) voor 

de leerlingen. 

Al met al kijkt het Veurs Lyceum positief terug op het 

schooljaar 2020-2021. Bijzonder trots zijn we op de 

wijze waarop leerlingen, medewerkers en ouders omge-

gaan zijn met alle uitdagingen en veranderingen die op 

ons allen af zijn gekomen als gevolg van de pandemie. 

3.3.7 Veurs Voorburg 

Veurs Voorburg heeft een zeer bewogen jaar achter de 

rug. Na een volledig schooljaar met corona zijn we in 

september 2020 aan het nieuwe schooljaar begonnen. 

Gewoon weer allemaal ‘normaal’ naar school. Het liep 

alleen toch weer anders dan gehoopt. In de weken 

voor de herfstvakantie zagen we de besmettingen in 

de regio en op onze school toenemen. Deze ontwik-

keling zorgde voor onrust in de school. Het manage-

mentteam heeft toen besloten ‘terug te gaan’ naar 

de anderhalve-meter-school. Het aantal lessen is met 

behulp van een aangepast rooster teruggebracht en 

verschillende lessen werden weer op afstand gegeven. 

Toen in december de scholen weer in lockdown gin-

gen, waren wij hierop voorbereid. Het rooster van eind 

oktober kon relatief gemakkelijk naar online onderwijs 

worden omgezet en voorbereidingen voor de digitale 

lessen waren grotendeels gedaan. Het team ging met 

vertrouwen de kerstvakantie in. Aan het einde van de 

lockdown hebben we ook weer bewust onze eigen 

koers gevaren. We hebben tot aan de zomer vastgehou-

den aan een aangepast rooster. Leerlingen gingen wel 

vijf dagen, maar met een verkort rooster naar school. 

Goed zichtbaar was dat we het afgelopen jaar veel 

ervaring hadden opgedaan met het geven van digitale 

lessen. Didactisch zijn deze sterker geworden. Tegelijk 

zagen we wel in toenemende mate de betrokkenheid 

en motivatie van leerlingen afnemen. 

De ruimte die ontstond om aan examenklassen les te 

geven was welkom. Hiermee hebben we deze leerlin-

gen op de rails gehouden en ze op een goede manier 

kunnen voorbereiden op het eindexamen. De voorbe-

reiding hebben we met een nieuw initiatief kunnen 
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afsluiten. Anders dan andere jaren hebben we voor 

de leerlingen een examentraining georganiseerd. Voor 

de verschillende vakken waren modules ontwikkeld, 

passend bij specifieke onderdelen van het examen.  

De ruimte die we kregen om gespreid examen te doen 

hebben we benut. Voor elke leerling is een individueel 

examentraject uitgestippeld. Door verschillende vakken 

gespreid af te nemen konden we de leerlingen langer 

en beter begeleiden. De diverse interventies hebben 

geleid tot erg mooie examenresultaten; alle examen-

leerlingen zijn namelijk geslaagd.

De wervingsperiode was onvergetelijk. De collega’s 

die hiervoor verantwoordelijk zijn stonden voor een 

bijna onmogelijke opgave: hoe laat je een school zien 

zonder mensen te ontvangen op school? Hiervoor zijn 

diverse innovatieve en creatieve oplossingen bedacht. 

Zo is er lesmateriaal langsgebracht bij ruim honderd 

leerlingen die vervolgens vanuit huis aan de digitale 

lessen hebben deelgenomen. Op de open dag zijn we 

vloggend door de school gelopen en hebben op die 

manier de school aan ouders laten zien. De inzet gaf 

veel energie bij betrokken collega’s. Daarnaast hebben 

we een historisch hoge aanmelding gerealiseerd voor 

het schooljaar 2021-2022. 

Innovatief was ook het project dat samen met School-

blocks is gerealiseerd. Als alternatief voor de stage, die 

door corona niet is doorgegaan, is een digitale stage- 

experience ontwikkeld. Het initiatief van dit project 

is ontstaan met het platform Economie, Onderwijs & 

Arbeidsmarkt, een samenwerking tussen verschillende 

partners in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Ondanks corona zijn we koersvast gebleven met  

betrekking tot de ambities uit ons schoolplan.  

De projectgroepen zijn blijven werken aan hun doel-

stellingen. Wel zijn de doelstellingen bijgesteld aan  

de beschikbare tijd. 

Waardering voor de keuzes die we hebben gemaakt 

zien we terug in de tevredenheidsenquête die we bij 

ouders, leerlingen en personeelsleden hebben afge-

nomen. Alle cijfers geven een positief beeld en een 

stijgende lijn ten opzichte van de vorige enquête. 

In de laatste periode van het jaar is een uitgebreid  

en ambitieus plan geschreven voor het Nationaal  

Programma Onderwijs. Hiervoor is door de coördinato-

ren passend onderwijs van Veurs Voorburg vmbo en de 

François Vatel vmbo een screeningsmiddel ontwikkeld. 

Hiermee zijn diverse ontwikkelbehoeftes van leerlingen  

in kaart gebracht. De realisatie van het plan krijgt 

gedurende schooljaar 2021-2022 vorm en gaat veel 

aandacht van ons vragen. 

Naast al deze ontwikkelingen is er hard gewerkt aan 

de bouw van onze nieuwe school. Na alle voorberei-

dingen is het slaan van de eerste paal op 3 maart 2021 

met een kleine groep betrokkenen gevierd. Corona liet 

niet toe dat we dit groots konden vieren. In oktober, 

als het hoogste punt wordt bereikt, gaan we dit zeker 

wel doen. 
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Goed werkgeverschap is essentieel voor de toekomst 

van Scholengroep Spinoza. Alleen met goed gekwali-

ficeerd personeel dat mogelijkheden heeft om zich te 

ontwikkelen en gemotiveerd is om elke dag het beste 

uit zichzelf en de leerlingen te halen, kun je als werk-

gever in het onderwijs een zichtbare maatschappelijke 

functie vervullen. Reden ook waarom in de nieuwe 

ambities van Scholengroep Spinoza een apart hoofd-

stuk is gewijd aan goed werkgeverschap. 

4.1  Bevoegdheid 
De scholen van Scholengroep Spinoza zijn zich ervan 

bewust dat zij het onderwijs aan de leerlingen alleen 

goed kunnen verzorgen, als zij in ieder geval gekwa-

lificeerde docenten in dienst hebben. Het is daarom 

belangrijk dat de docenten zoveel mogelijk in het bezit 

zijn van een juiste bevoegdheid om les te geven. 

In het schooljaar 2020-2021 beschikt 88% van de 

docenten van Scholengroep Spinoza over een  

bevoegdheid tot lesgeven. Dat percentage is een  

fractie lager dan dat van vorig schooljaar. Dit wordt 

voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat op  

diverse scholen veel jonge docenten zijn benoemd,  

die nog bezig zijn om hun bevoegdheid te halen. 

Daarnaast hebben wij te maken met de effecten  

van het oplopend lerarentekort waardoor het voor 

sommige vakken heel lastig is om direct bevoegde 

docenten te benoemen. 

In het schooljaar 2020-2021 zijn - net als voorgaande 

jaren - met alle onbevoegde docenten maatwerk-

afspraken gemaakt om de bevoegdheid binnen een 

afgesproken termijn te behalen. Dit is veelal gebeurd 

in de vorm van studieovereenkomsten waarbij extra 

facilitering in tijd en geld is geboden. Met de docenten 

die reeds in de opleiding zitten, wordt de voortgang 

van de studie geregeld besproken.

4.2  Regionale samenwerking 
arbeidsmarkttekort

Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt in de  

periode 2019-2024 te maken met een dalende 

werkgelegenheid voor leraren. Die daalt naar ver-

wachting met 3 procent, vooral veroorzaakt door 

dalende leerlingenaantallen. In tegenstelling tot het 

landelijke beeld stijgt de werkgelegenheid in de regio 

Zuid- Holland-Centraal, waartoe Scholengroep Spinoza 

behoort, in die periode met ruim 5 procent. De combi-

natie van stijgende leerlingenaantallen en een forse te 

verwachten uitstroom van leraren (met name door het 

gebruik van (pré)pensioen) betekent dat er de komen-

de jaren in onze regio sprake is van een gespannen 

arbeidsmarkt. Mede om die reden zijn er de afgelopen 

jaren RAP-regio’s (Regionale Aanpak Personeelstekort) 

gevormd waarin op strategisch niveau het arbeids-

markttekort op de agenda is gezet. 

Spinoza heeft als penvoerder een voortrekkersrol voor 

de RAP-regio ‘In en om het Groene Hart’. Dit doen wij 

omdat wij het van belang achten dat de regio waarin 

onze scholen zich bevinden een sterke rol dient te ver-

vullen op de arbeidsmarkt. De RAP-regio heeft als doel:

1. Loopbaanpaden ontwikkelen (binnen en buiten 

het onderwijs, tussen sectoren);

2. Innovatie bewerkstelligen (kennisdeling, denktank, 

onboarding/binnenboord houden van personeel, 

aantrekkelijke werkgever);

3. Oprichten van een netwerk van HR-professionals  

in het vo en mbo die met elkaar op strategisch  

en tactisch niveau best practices delen, gericht  

op een organische wijze van samenwerking;

4. Behoud van docenten via een gezamenlijke  

aanpak van scholen, met onder andere een  

focus op zij-instroom (via UWV, bedrijven met 

overcapaciteit, ministeries, hybride docenten).

Deze doelen worden bereikt via een aantal program-

malijnen waarbij faciliteiten beschikbaar worden  

4   Personeel
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gesteld aan scholen en schoolbesturen. Daarnaast 

wordt uitgebreid campagne gevoerd in de regio om 

nieuwe medewerkers te werven, met name zij-instro-

mers. Het programma ‘Leraar van buiten’ - dat ook 

in onze regio actief is - heeft ook dit schooljaar goed 

gefunctioneerd. Er zijn ruim 370 mensen bereikt in alge-

mene voorlichtingssessies en met ongeveer 120 mensen 

is intensiever contact onderhouden. Uiteindelijk zijn er 

ruim 40 mensen op scholen in de regio benoemd. 

4.3   De Haagse Onderwijs Academie
Dit schooljaar hebben VO Haaglanden en Scholen-

groep Spinoza besloten om de handen ineen te slaan 

en een gezamenlijk scholingsaanbod te ontwikkelen 

voor de medewerkers van beide schoolbesturen, onder 

de noemer:  De Haagse Onderwijs Academie. 

De Haagse Onderwijs Academie zal een rijk en gevari-

eerd aanbod bieden van opleidingen en activiteiten die 

aansluiten bij de scholingsbehoeften van medewerkers 

binnen onze scholen. De Haagse Onderwijs Academie 

maakt het mogelijk tegemoet te komen aan de vele 

professionaliseringvragen en -doelen binnen onze 

scholen. Binnen de Haagse Onderwijs Academie zal 

op vele manieren van en met elkaar geleerd kunnen 

worden:delen van kennis en ervaringen, intervisie, 

professionele leergemeenschappen, conferenties, 

lezingen, etc.

Beide besturen hebben elk een programmamanager 

benoemd die samen aan de slag zijn gegaan om een 

aanbod van trainingen en cursussen op te zetten. 

Het is de bedoeling om al in schooljaar 2021-2022 

de eerste cursussen en activiteiten te starten. En de 

ambities gaan verder dan een eenmalig aanbod. Het is 

de bedoeling om van de Haagse Onderwijs Academie 

een permanente huisacademie te maken voor beide 

scholengroepen met voor alle geledingen wat wils. 

Beide besturen hechten veel waarde aan de ontwikke-

ling van medewerkers. Juist door de krachten te bun-

delen kunnen we optimaal inspelen op de behoeften 

van velen. Doordat scholing van medewerkers onder-

deel is van het personeelsbeleid, kunnen er voorwaar-

den worden gecreëerd die rekening houden met de 

omstandigheden van de cursisten. Dit om een aan-

trekkelijke werkgever te zijn voor huidige en nieuwe 

medewerkers en om de gewenste onderwijskwaliteit 

te realiseren. Nu en in de toekomst. 

4.4  Ziekteverzuimbeleid
Sinds een aantal jaren werken we met een verzuim-

beleidsplan, waarvan de kern de continue dialoog 

tussen werkgever en werknemer over het verzuim is. 

Sinds 1 augustus 2018 werken wij samen met twee 

zelfstandige bedrijfsartsen/medisch adviseurs, Pasha 

en Vink. Zij beschikken over een uitgebreid partner-

netwerk aan experts waardoor de meeste vragen rond 

verzuim en re-integratie op een adequate wijze  

opgelost kunnen worden. De verzuimaanpak heeft 

veel succes opgeleverd. Niet alleen zijn alle leiding-

gevenden getraind in het voeren van het juiste ver-

zuimgesprek, ook de permanente aandacht voor 

datgene dat medewerkers nog wel kunnen, heeft 

geleid tot een daling van het verzuim van bijna 20%. 

Vorig schooljaar is er zelfs sprake van een nog sterkere 

daling van het verzuim. De verzuimreductie ten opzicht 

van vorig schooljaar bedraagt namelijk 35%. Mede 

door corona hebben we dit schooljaar het lage cijfer 

van vorig schooljaar niet vast kunnen houden en is het 

verzuim weer gestegen naar 4,1 %. Dat is echter nog 

wel ruim onder het landelijk gemiddelde.

Scholengroep Spinoza heeft twee casemanagers in 

dienst die de begeleiding van het verzuim coördineren. 

Zij maken daarbij gebruik van een breed scala aan 

instrumenten zoals een deskundigenoordeel, re-inte-

gratietraject tweede spoor, een expertiseonderzoek of 

een outplacementtraject. In het schooljaar 2020-2021 

is daarmee een bedrag gemoeid van € 27.600,--.

In het schooljaar 2020-2021 bedraagt het verzuim-

percentage van Scholengroep Spinoza 4,10%. In de 

schooljaren 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 

bedroeg het verzuim 6,00%, 4,87% en 3,19%. In 

hoofdstuk 9 ‘Scholengroep Spinoza in cijfers’ wordt 

nader aandacht besteed aan onder andere de verzuim-

gegevens.
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4.5  Arbobeleidsplan
Het arbobeleidsplan belicht twee gebieden: fysieke en 

sociale veiligheid, waarbij sociaal ook verzuimbeleid 

betreft. Het arbobeleidsplan beschrijft een Spinoza-

breed kader. Daarbinnen kunnen scholen zelf invulling 

geven aan het arbobeleid, afhankelijk van de speci-

fieke omstandigheden op school. In het beleidsplan 

geven we invulling aan wat in essentie arbobeleid voor 

ons is en hoe we de (preventieve) arbozorg hebben  

georganiseerd. Daarnaast hebben we aan de 

RI&E-toetsing protocollen gekoppeld en vastgesteld. 

In een organisatieschema ziet dit er als volgt uit:

Zowel de organisatiestructuur als de protocollen zijn 

voortgekomen uit voorstellen van een werkgroep, 

waarin de scholen zijn vertegenwoordigd. De werk-

groep zal de komende jaren blijven functioneren als 

een platform en aanjager binnen de scholengroep om 

het arbobeleid permanent op de agenda van de  

scholen en het bestuur te houden. 

Naast het arbobeleidsplan zorgen we als schoolbestuur 

dat we de dagelijkse werkelijkheid rond veiligheid en 

gezondheid zo goed mogelijk begeleiden. Dit jaar  

hebben 92 medewerkers een EHBO- of BHV-diploma, 

ruim boven de norm die de wetgever hanteert. 

Naast fysieke veiligheid hebben we als werkgever 

ook aandacht voor de psychosociale arbeidsbelasting. 

In het kalenderjaar 2022 zal er op alle scholen van 

Scholengroep Spinoza een uitgebreid medewerkers-

tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd waarin 

specifieke aandacht is voor dit onderwerp.

In het schooljaar 2020-2021 is het platform arbobe-

leid intensief bezig geweest met het actualiseren van 

een schoolveiligheidsplan voor zowel het bestuur als 

de scholen. Insteek van de actualisatie is een format 

met de belangrijkste protocollen op bestuursniveau. 

Waar nodig worden daar protocollen op schoolniveau 

aan toegevoegd omdat er op sommige onderdelen 

per definitie sprake is van een couleur locale. In het 

schooljaar 2021-2022 zal het plan definitief worden 

vastgesteld. 
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4.6  Arbeidsvoorwaarden
Scholengroep Spinoza volgt in zijn primaire arbeids-

voorwaardenbeleid de bepalingen uit de cao VO.  

De huidige cao loopt tot 1 januari 2022. 

Ambtsjubilea 

Personeelsleden in het onderwijs zijn nog altijd zeer 

trouw aan de sector en hun werkgever. Dat komt 

onder andere tot uitdrukking in de ambtsjubilea voor 

25 respectievelijk 40 jaar onderwijsdiensttijd. In het 

schooljaar 2020-2021 heeft Scholengroep Spinoza  

23 jubilarissen gehad, die allen op geheel eigen wijze 

een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het 

onderwijs in Leidschendam-Voorburg.

Pensioenvoorziening 

In het onderwijs is elk personeelslid verplicht aange-

sloten bij de pensioenvoorziening van het ABP. De 

onderwerpen pensioen, pensioenopbouw en met 

name pensioenuitkering zijn voor iedere werknemer 

een belangrijk onderdeel de arbeidsvoorwaarden.  

Het waardevaste aanvullend pensioen is door de  

macro-economische ontwikkelingen van de laatste 

jaren en de veranderende samenstelling van de  

bevolking allang geen zekerheid meer. Dat betekent 

dat wij als werkgever er rekening mee zullen moeten 

houden dat personeelsleden steeds langer in dienst 

blijven en zij dit op een zo duurzaam mogelijk manier 

kunnen doen. 

Arbeidsongeschiktheids- en  

nabestaandenverzekering 

Werkgevers in het onderwijs hebben de mogelijkheid 

om twee collectiviteiten voor hun personeel aan te  

bieden die een raakvlak hebben met pensioen en 

sociale zekerheid, te weten de arbeidsongeschiktheids-

verzekering en de nabestaandenverzekering. De zuiver  

collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt 

Scholengroep Spinoza al een aantal jaren aan al het 

personeel aan. Hiermee is iedereen die dat wil,  

verzekerd tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschikt-

heid, een financiële terugval die zeer ingrijpend kan 

zijn. Het belang van een arbeidsongeschiktheids-

verzekering wordt door het grootste deel van het 

personeel onderkend, want 94% de medewerkers is 

aangesloten bij deze regeling. 

Voor de nabestaandenverzekering gelden cijfers van 

een heel andere orde. Slechts 3% van het personeel 

is verzekerd via deze collectieve regeling, mede omdat 

het risico voor menig personeelslid van een andere 

omvang is of omdat een personeelslid zich al op een 

andere wijze hiervoor heeft verzekerd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden 

Naast de primaire arbeidsvoorwaarden profileert  

Scholengroep Spinoza zich steeds meer op de  

secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij maken daarbij 

maximaal gebruik van de mogelijkheden die de werk-

kostenregeling biedt. Zo bieden we het personeel een 

uitgebreid fietsplan aan van € 2.000,-- per drie jaar, 

hebben we een bedrijfsfitnessregeling (90 deelnemers),  

een collectieve vitaliteitsregeling en een aanvullend  

vitaliteitsbudget van € 200,-- per medewerker. Niet 

in de laatste plaats bieden we stoelmassage aan, met 

name bedoeld voor het onderwijsondersteunend  

personeel met een zittend beroep.

4.7  Eigenrisicodragerschap sociale 
zekerheid

Scholengroep Spinoza is al sinds jaren eigenrisicodrager  

voor de uitkeringslasten van diverse sociale verzeke-

ringswetten (ZW, WW en WGA/WIA). Wij hebben daar 

in het verleden bewust voor gekozen omdat wij ervan 

overtuigd zijn dat wij de kosten zelf beter kunnen 

beheersen dan het UWV, dat verantwoordelijk is voor 

de uitvoering van de collectieve regeling van niet-eigen-

risicodragers. Wij kennen onze (ex-)medewerkers  

namelijk beter dan een externe organisatie en zijn op 

die manier veel beter in staat om maatwerk te leveren. 

Voor ons is het eigenrisicodragerschap een logisch 

sluitstuk van ons preventiebeleid. Dat begint bij het 

voeren van de juiste gesprekken met personeelsleden 

die om welke reden dan ook dreigen uit te vallen. 

Veelal in een voorfase zijn wij met elkaar op zoek  

naar een passende oplossing. Hierdoor komen mede-

werkers zo min mogelijk in een uitkeringssituatie  

terecht, wat ook voor hen op de lange termijn de 
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minst gunstige oplossing is. Mochten medewerkers 

uiteindelijk toch in een uitkeringssituatie belanden, 

zorgen wij er samen met ons partnernetwerk voor dat 

medewerkers zo snel mogelijk weer elders een passen-

de baan weten te vinden. 

Financieel gezien is het eigenrisicodragerschap een 

groot succes, vooral bij de WIA. Wij hebben ervoor 

gekozen om het risico niet te herverzekeren en sparen 

daardoor feitelijk de collectieve premie uit die we 

anders aan het UWV zouden moeten afdragen. Deze 

collectieve premie bedraagt 7,03% van de loonsom 

van de scholengroep; een besparing van omgerekend 

ruim € 1,5 miljoen per jaar. Daar staan in het school-

jaar 2020-2021 uitkeringskosten WIA tegenover van in 

totaal slechts € 155.125,--. Dit bedrag is vergelijkbaar 

met vorig schooljaar.

Het eigenrisicodragerschap voor de Werkloosheidswet 

(WW) en de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling 

onderwijspersoneel voortgezet onderwijs (WOVO) 

neemt een bijzondere plaats in. Dit eigenrisicodrager-

schap is geen keuze van een werkgever, maar sinds 

2007 al een verplichting voor elke voortgezet onder-

wijsinstelling. Doel van deze verplichting is een  

financiële bewustwording bij onderwijsinstellingen  

tot stand te brengen waardoor de kosten voor de  

WW/WOVO beheersbaar blijven. Van alle kosten 

wordt 25% in rekening gebracht bij het schoolbestuur; 

75% wordt collectief als een budgetkorting op de 

lumpsumbekostiging in mindering gebracht. Doordat 

slechts een kwart van de kosten direct bij de werk-

gever in rekening wordt gebracht, is er eigenlijk geen 

echte stimulans voor een werkgever om deze kosten 

zo laag mogelijk te houden. Dat zien we ook terug in 

het bedrag dat gemoeid is met de kosten voor WW en 

WOVO. Voor Scholengroep Spinoza gaat het in totaal 

om een bedrag van € 571.855,--. Dat is bijna vier keer 

hoger dan het bedrag voor de WIA, waarvoor Scholen-

groep Spinoza als werkgever wel volledig eigenrisico-

drager is.

De kosten voor het eigenrisicodragerschap in het 

schooljaar 2020-2021 voor de Ziektewet (ZW)  

bedragen € 0,--. Er is dit jaar geen instroom in de  

ZW geweest.
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5.1  Algemeen
Scholengroep Spinoza heeft een sterke financiële  

positie. Het vermogen is toereikend en de scholengroep 

is in staat om ontwikkelingen en investeringen, die de 

huidige tijd en veranderende samenleving vereisen, in 

gang te zetten. Dit geeft ons de mogelijkheid om na te 

denken over investeringen en uitgaven op het gebied 

van onder meer personeel, huisvesting en ICT.

De scholen hebben een eigen financiële verantwoor-

delijkheid voor hun schoolexploitatie en hebben de 

afgelopen jaren reserves opgebouwd die ze kunnen 

inzetten voor incidentele innovaties, ontwikkelingen of 

optimalisaties binnen hun eigen schoolorganisatie. 

De planning- & controlcyclus heeft op financieel 

gebied structuur en rust gegeven. Er is een duidelijk 

kader van informatieverzameling, -bewaking en -voor-

ziening door het jaar heen:

• de Kaderbrief als start van het begrotingsproces;

• de investeringsbegrotingen voor ICT en huisvesting;

• de exploitatiebegrotingen op school- en  

Spinoza-niveau;

• elk kwartaal een financiële rapportage;

• de jaarrekening en het schooljaarverslag als 

afronding van de jaarcyclus.

5.2  Beheersing bedrijfsvoering
Door de steeds verdergaande professionalisering en  

samenwerking tussen de scholen en het bestuurs-

bureau, ondersteund door digitale tools (zoals  

Capisci, Cum Laude en Spend Cloud), is het mogelijk 

de bedrijfsvoering steeds beter te beheersen. Door 

vroegtijdige signaleringen en periodiek overleg zijn we 

in staat snel met elkaar actie te ondernemen als dat 

nodig mocht zijn. De korte lijnen in onze organisatie 

versterken dat.

Spend Cloud van ProActive geeft ons ten aanzien 

van de digitale facturenstroom de mogelijkheid het 

factuurproces juist en volledig te beheersen.Capisci 

gebruiken we inmiddels vier jaar als begrotings- en 

realisatietool, nu ook in combinatie met een dash-

board met managementinformatie. Bovendien zijn we 

van plan datawarehouse-activiteiten te ontwikkelen. 

Doordat steeds meer medewerkers gebruikmaken van 

Capisci kunnen we op veel niveaus in de organisatie 

opbrengsten en kosten inzichtelijk maken en beheer-

sen. De periodieke rapportages worden daarmee 

steeds meer een geïntegreerd geheel.

5.3  Contractregistratie
We zijn in een startfase met een online contractmodule,  

Pactum. Hierin kunnen we contracten registreren en 

vervaltermijnen bewaken. Voor de volledige implemen-

tatie trekken we twee schooljaren uit. Gestart is met 

de vastlegging van contracten op het gebied van huis-

vesting. Inmiddels zijn daar ook andere contracten  

aan toegevoegd en zullen we gaan testen hoe de 

signalering en bewaking werkt.

5.4  Vereenvoudiging bekostiging
De OCW-bekostiging wijzigt per 1 januari 2022. De 

aparte lumpsum voor personeel, materieel en gratis 

boeken worden samengevoegd tot één lumpsum.  

De veranderingen in het nieuwe model voor de  

bekostiging van het voortgezet onderwijs zijn:

5 Financieel beleid
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• Gelijke bijdragen voor gelijke leerlingen, ongeacht 

welke onderwijssoorten de school aanbiedt.

• Een gelijk bedrag voor alle onderbouwleerlingen en 

voor alle bovenbouwleerlingen in het vwo, havo, 

mavo en de gemengde leerweg in het vmbo.

• Een gelijk bedrag voor alle leerlingen in het 

praktijkonderwijs en de bovenbouwleerlingen in 

het vmbo (basis en kader).

• Voor alle hoofdvestigingen en voor alle permanente 

nevenvestigingen een vast bedrag, ongeacht welk 

onderwijs de vestigingen aanbieden.

• Een vast bedrag voor de hoofdvestiging van  

een school.

• Een vast bedrag voor de nevenvestiging(en)  

van een school.

Er is een algemene overgangsregeling van vier jaar. 

De regeling bouwt de toe- of afname van de bekosti-

ging ieder jaar met 20% op of af. Hierdoor krijgt het 

schoolbestuur niet direct op 1 januari 2022 met het 

berekende herverdeeleffect te maken. Dat gebeurt 

pas op 1 januari 2026. De allocatie-effecten binnen 

Scholengroep Spinoza worden momenteel berekend 

en beoordeeld in een werkgroep waaraan alle scholen 

deelnemen. Op basis hiervan zal een nieuw allocatie-

model worden ingezet vanaf schooljaar 2022-2023.

5.5  Risico’s bedrijfsvoering
Ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn de volgende 

risico’s te onderkennen:

• De jaren 2020 en 2021 hebben ons geleerd dat 

een extern effect als COVID-19 een wereldwijde 

invloed heeft. In de praktijk betekent dit verzuim 

van personeel, extra kosten als gevolg van 

maatregelen en het inrichten en uitvoeren van 

afstandsonderwijs.

• Gebrek aan voldoende gekwalificeerd lesgevend 

personeel, wat kan leiden tot extra kosten. Het 

toenemend tekort aan leraren brengt ook een ander 

financieel risico mee. In toenemende mate wordt 

gebruikgemaakt van (duurdere) inhuur van docenten. 

• Door onduidelijkheid in planning en late toekenning 

van extra overheidsinkomsten is het vaak lastig deze 

extra inkomsten op de juiste momenten voor de 

juiste bestedingen aan te wenden.

• Het toenemend gebruik van ICT in het onderwijs 

maakt ons proces kwetsbaarder door uitval van 

het netwerk en/of aanvallen op het netwerk. 

Ook mogelijke datalekken vormen daarbij een 

aandachtspunt.

• Investeringen op ICT-gebied kunnen financiële en 

liquiditeitsrisico’s met zich mee brengen. 

• Bij de nieuwbouw van Veurs Voorburg treedt 
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Scholengroep Spinoza op als bouwheer. Omdat 

overschrijdingen voor onze rekening komen, moet 

er scherp gestuurd worden op een kwalitatief goed 

gebouw binnen de krappe financiële kaders die de 

gemeente heeft gegeven. De nieuwbouw zal in mei 

2022 worden opgeleverd.

• De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het 

Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Dit kan 

mogelijk leiden tot extra kosten qua onderhoud 

en renovatie voor het Sint-Maartenscollege, Veurs 

Lyceum en Dalton Voorburg.

• De afgelopen jaren is door de achterblijvende 

materiële bekostiging een aantal investeringen 

op het gebied van huisvesting en beheer naar 

voren geschoven. Om achterstallig onderhoud te 

voorkomen zal hier de komende jaren weer meer in 

geïnvesteerd worden.

5.6  Financiële kengetallen
Op kalenderjaarbasis is een balans samengesteld, 

waaraan onderstaande kengetallen zijn ontleend. Ook 

hieruit blijkt de financiële gezondheid van Scholen-

groep Spinoza.

Kengetallen 2020 2019 2018

Eigen vermogen 13.205 13.838 11.251

Totaal vermogen 25.159 25.008 22.421

Solvabiliteitsratio 52,49% 55,33% 50,18%

Solvabiliteitsratio  
(incl. voorzieningen)

73,03% 74,53% 70,96%

Solvabiliteitsratio  
(incl. voorzieningen/ 
excl. vordering OC en W)

70,21% 71,86% 67,68%

Liquiditeit 254,01% 272,77% 235,68%

Rentabiliteit -2,51% 10,35% 5,92%

Weerstandsvermogen 25,30% 26,20% 22,03%

Rijksbijdrage/totale baten 94,70% 93,19% 93,56%

Personele lasten/ 
totale lasten

79,84% 78,32% 80,78%

Materiele lasten/ 
totale lasten

20,16% 21,68% 19,22%

Het vermogen van Scholengroep Spinoza eind school-

jaar 2020-2021 is als volgt weer te geven:

Algemene 
reserve

Reserves 
scholen

Totaal  
vermogen

31 juli 2020 9.191.598 3.169.275 12.360.873

Resultaat 2020/2021 -231.247 188.469 -42.778

31 juli 2021 8.960.351 3.357.744 12.318.095
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De scholen hebben zelf de mogelijkheid om een 

schoolreserve op te bouwen en kunnen die voor 

specifieke schooldoeleinden inzetten. In schooljaar 

2020-2021 is een externe risico-analyse uitgevoerd, 

mede om het vermogen te onderbouwen. De door 

OCW bepaalde signaleringswaarde voor Scholengroep 

Spinoza bedraagt 1,13,  net boven de basisnorm van 

1,0. De inzet van schoolreserves en daling van boek-

waarden van vaste activa zullen de signaleringswaarde 

komend schooljaar dichter bij 1,0 brengen.

Exploitatie

Het schooljaar 2020-2021 is afgesloten met een klein 

negatief resultaat van € 42.778. De verschillen tussen 

de realisatie en de begroting zijn aan de batenkant 

voornamelijk gelegen in een (gebruikelijke) hogere 

lumpsumbekostiging. Ook zijn er subsidies vanuit de 

overheid ontvangen voor coronamaatregelen (inhaal- 

en ondersteuning, Extra Hulp voor de Klas). Daarente-

gen zijn de ontvangsten van ouderbijdragen gedaald 

door het wegvallen van reizen in de coronaperiode.

In december 2020 heeft OCW de aanvullende bekosti-

ging van in totaal € 890.000 uitgekeerd. Deze uitke-

ring, die in 2019 verantwoord moest worden maar in 

schooljaar 2020-2021 besteed diende te worden, was 

in de begrote uitgaven meegenomen, waardoor het 

vermogen voor dit bedrag werd gebruikt. De gebruike-

lijke stijgingen van de gemiddelde personeelslast (GPL) 

werden daarmee gecompenseerd, waardoor het (al 

begrote) resultaat in de buurt van nihil kon blijven.

Aan de uitgavenkant zijn de personele lasten hoger 

dan begroot, mede door personele inzet op de toege-

kende extra subsidies. De huisvestingskosten zijn ruim 

€ 367.000 hoger dan begroot door extra kosten in 

verband met de coronapandemie (bewegwijzering in 

scholen, handgel, mondkapjes, beveiligingsschermen, 

annuleringskosten reizen, etc).

Scholengroep Spinoza Begroting 20/21 Realisatie 20/21 Begroting 19/20 Realisatie 19/20

Baten

(Rijks) bijdragen OC en W 49.047.432 51.191.607 47.378.732 49.148.344

Overige overheidsbijdragen 1.267.169 1.591.264 934.961 1.330.340

Overige baten 2.029.255 1.195.379 2.053.613 1.749.484

52.343.856 53.978.250 50.367.306 52.228.168

Lasten

Personele lasten 42.151.649 43.588.848 41.785.249 40.354.065

Afschrijvingen 1.453.821 1.508.276 1.462.645 1.580.419

Huisvestingslasten 3.014.860 3.418.106 2.633.843 3.545.959

Overige instellingslasten 5.861.996 5.507.571 5.540.849 5.688.247

52.482.326 54.022.801 51.422.586 51.168.690

Bedrijfsresultaat -138.470 -44.551 -1.055.280 1.059.478

Financiële baten 25.000 10.462 25.000 23.434

Financiële lasten 20.000 8.689 20.000 820

5.000 1.773 5.000 22.614

Totaal resultaat -133.470 -42.778 -1.050.280 1.082.092
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6 ICT en Innovatie

Ook dit schooljaar hebben de scholen wederom veel 

gebruikgemaakt van de faciliteiten van Google Works-

pace voor het geven van onderwijs op afstand. Ook 

zijn nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen, 

zoals breakout rooms in Google Meet om klassen in 

online groepjes te verdelen en een verdere integratie 

met Classroom voor het klaarzetten van opdrachten. 

Hiermee is gehoor gegeven aan de wensen vanuit het 

onderwijs.

Op privacygebied zijn er wel zorgen wat techgiganten 

zoals Google met alle verzamelde metadata doen. 

Sivon, een coöperatie voor schoolbesturen in het on-

derwijs, en Surf hebben Google hierover aangesproken, 

wat heeft geleid tot een DPIA-onderzoek. Aan het eind 

van het schooljaar 2020-2021 is een akkoord bereikt 

tussen partijen, waardoor scholen onder voorwaarden 

gebruik kunnen blijven maken van de Google-diensten.

De voorbereidingen voor de invoering van het ECK iD, 

om de gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen 

aantoonbaar veilig te regelen, heeft gevolgen gehad 

voor het proces rond het bestellen van de leermidde-

len. Dit vindt nu plaats met een ‘anoniem id’ richting 

de uitgevers van digitaal lesmateriaal.

Enkele scholen zijn vanwege de lockdowns naast 

lessen op afstand ook op afstand gaan toetsen. Hierbij 

de leerling maakt thuis online een toets in een gecon-

troleerde toetsomgeving zoals die aangeboden wordt 

door aanbieders zoals exam.net. Tijdens de online 

lessen is door de scholen steeds meer gebruiktgemaakt 

van software zoals LessonUp voor het geven van een 

interactieve les.

Zermelo wordt op veel scholen al gebruikt voor het 

(dynamisch) roosteren. Twee scholen zijn gestart met 

de module pakketkeuze in Zermelo. In schooljaar 

2020-2021 is er een project van start gegaan om ook 

ouders toegang te geven tot Zermelo, zodat zij vanaf 

het komend schooljaar een digitaal akkoord kunnen 

geven voor de pakketkeuze van hun kind.

Op beveiligingsgebied is er in schooljaar 2020-2021 

een start gemaakt met het invoeren van tweefactor-

authenticatie. Met Google zijn we als eerste gestart 

en inmiddels is dit deel afgerond en opgeleverd. Op 

netwerkgebied is het Spinoza-netwerk opgedeeld in 

segmenten wat bijdraagt aan een hoger niveau van 

beveiliging.
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7 Huisvesting en Facilitaire zaken

7.1 Strategische verkenning afdeling  
 Huisvesting & Beheer (H&B)
In 2020 is de afdeling Huisvesting & Beheer van het 

bestuursbureau uitgebreid van één naar twee advi-

seurs. Hiermee kan de afdeling H&B de scholen van 

Scholengroep Spinoza beter en breder ondersteunen 

op het gebied van facilitaire zaken. Deze vergroting 

van de capaciteit was de aanleiding om een strategi-

sche verkenning op te stellen voor huisvesting en faci-

litaire zaken van Scholengroep Spinoza. In het voorjaar 

van 2021 is daarom een visiedag georganiseerd met 

de afdeling Huisvesting & Facilitair, waaruit een visie-

document is voortgekomen en waarin kerndoelen voor 

het beleid in beeld zijn gebracht. Dit heeft geresulteerd 

in de volgende drie speerpunten: 

1. Toekomstgericht en flexibel zijn

De scholen van Scholengroep Spinoza bevinden zich in 

een groeigebied qua leerlingaantal en het is belangrijk 

om de huisvesting van onze scholen op een goede 

manier mee te laten bewegen. Een flexibel in te zetten 

gebouw draagt hieraan bij. Daarnaast staat ‘toekomst-

gericht’ voor verduurzaming van de gebouwen in de 

komende jaren. Uitgangspunt is dat hierbij gebruik 

wordt gemaakt van de ‘natuurlijke momenten’ van 

groot onderhoud of vervanging.

2. Een veilige omgeving en prettige beleving bieden

Een school is een plek waar leerlingen en personeel 

veel tijd doorbrengen. Een prettige beleving van onze 

gebouwen draagt dan ook bij aan de effectiviteit en 

kwaliteit van het onderwijs. De beleving wordt beïn-

vloed door de fysieke omgeving, maar ook hospitality 

is daarin een belangrijk aspect. Zowel fysieke als soci-

ale veiligheid is een centraal thema in zowel de ‘hard 

services’ als in de ‘soft services’ van facilitaire zaken. 

Veel onderwerpen waar de afdeling zich mee bezig-

houdt hebben betrekking op veiligheid, variërend van 

onderhoud aan brandinstallaties tot het actualiseren 

van de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

3. Zorgen voor synergie

De organisatiestructuur van Scholengroep Spinoza 

maakt dat de manier van samenwerken tussen het  

bestuursbureau en de acht scholen een belangrijk 

aspect van onze facilitaire organisatie is. De wissel-

werking tussen de scholen en de vertaling van taken 

en rollen naar centraal en decentraal niveau zijn daar 

uitwerkingen van. De hoofdgedachte is dat waar 

nodig zaken centraal geregeld zijn (schaalvoordelen, 

wetgeving), maar dat waar mogelijk en wenselijk de 

facilitaire diensten op de scholen zelf de invulling van 

diverse facilitaire taken vormgeven.

De vervolgstap op deze strategische verkenning is om 

deze kerndoelen om te zetten naar concrete hand-

vatten voor de dagelijkse praktijk. Dit proces zal in 

schooljaar 2021-2022 verder worden opgepakt.

7.2  Nieuwbouw Veurs Voorburg
Na een succesvolle Europese aanbesteding zijn in het 

najaar van 2020 een bouwkundig aannemer, een 

installateur voor werktuigbouwkundige -installaties en 

een installateur voor elektrische installaties geselec-

teerd. Deze drie uitvoerende partijen zijn in januari 

2021 gestart met de nieuwbouw aan de Delflandlaan 

in Voorburg. Inmiddels is het hoogste punt van de 

ruwbouw bereikt en is dit op 13 oktober 2021  
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feestelijk gevierd. Momenteel verloopt de bouw op 

koers richting ingebruikname per schooljaar 2022-

2023. Daarnaast is de afdeling H&B in samenwerking 

met Veurs Voorburg bezig voorbereidingen te treffen 

voor de inkoop van inventaris voor de verhuizing in 

juni-juli 2022.

7.3  ’s Gravendreef College ‘Op de hoek’ 
In de zomer van 2020 was al gestart met de verbou-

wing van twee voormalige kantoorverdiepingen tot de 

begane grond van het ’s Gravendreef College ‘Op de 

hoek’ aan de Henri Faasdreef 200 in Den Haag. In het 

najaar en winter van 2021 is ook de eerste verdieping 

verbouwd tot het zogeheten ‘VMBO-beroepenplein’. 

Dit is een flexibel indeelbare open ruimte met diverse 

nissen waarin praktijksituaties kunnen worden nage-

bootst. De lesruimtes zijn voorzien van een klimaatsys-

teem, verlichting en akoestiek die voldoen aan de kwa-

liteitseisen ‘Frisse Scholen llasse B’. De begane grond 

en eerste verdieping van ‘Op de hoek’ bieden ruimte 

aan in totaal tweehonderd extra leerlingen voor een 

periode van maximaal tien jaar.

7.4  Vernieuwing huisvesting  
Sint-Maartenscollege

In het integraal huisvestingsplan (IHP) van de ge-

meente Leidschendam-Voorburg is de huisvesting van 

het Sint-Maartenscollege aangemerkt voor vernieu-

wing in 2021. In dat kader heeft de gemeente in 

samenwerking met Scholengroep Spinoza in 2019 

een huisvestingsstudie laten uitvoeren. Daarbij is het 

huidige gebouw beoordeeld op technische en functi-

onele staat en naast de onderwijsvisie van de school 

gelegd. Vervolgens is een aantal scenario’s opgesteld: 

renovatie, gedeeltelijke renovatie in combinatie met 

nieuwbouw en volledige sloop-nieuwbouw. Dit heeft 

de basis gelegd voor de gemeente om in 2021 een 

voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en te star-

ten met de verdere ontwikkeling van de vernieuwing 

van de huisvesting. De eerstvolgende stap was het 

opstellen van een ruimtelijk-functioneel en technisch 

programma van eisen (PvE). Adviesbureau Hevo heeft, 

samen met een afvaardiging van gebruikers en in 

diverse werksessies met vakgroepen en leerlingen, een 

gedragen PvE opgesteld. Dit vormt het uitgangspunt 

voor het verdere proces om te komen tot een nieuwe 

eigentijdse huisvesting van het Sint-Maartenscollege.
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7.5  Coronamaatregelen 
Ook het schooljaar 2020-2021 stond in het teken van 

onderwijs dat binnen de kaders van de coronamaatre-

gelen georganiseerd moest worden. De facilitaire af-

delingen en interne diensten op onze scholen hebben 

gedurende het jaar zorgvuldig en flexibel gezorgd voor 

de implementatie van de diverse coronamaatregelen., 

Deze zijn met regelmaat door de overheid aange-

scherpt en versoepeld, afhankelijk van de ontwikkeling 

van de besmettingsaantallen. Bovenschools is centrale 

inkoop van mondkapjes en hygiënemiddelen georga-

niseerd. 

Naast deze inspanningen op het facilitaire vlak is ook 

veel aandacht geweest voor de ventilatie in de scho-

len. Vorig schooljaar heeft al een inventarisatie op dit 

gebied plaatsgevonden.  In aanvulling hierop zijn in 

2021 op onze scholen waar geen balansventilatiesys-

teem aanwezig is CO2-metingen uitgevoerd om te 

komen tot verbeterde perspectieven voor leerlingen en 

medewerkers. Dit blijft een doorlopend aandachtspunt 

en zal ook in schooljaar 2021-2022 onderdeel van het 

maatregelenpakket blijven.
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8 AVG

Sinds een aantal jaar geldt er één privacywet in de 

Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbe-

scherming (AVG). De AVG legt verplichtingen op aan 

organisaties die persoonsgegevens verwerken en kent 

rechten toe aan betrokkenen (degenen van wie per-

soonsgegevens verwerkt worden). Ook Nederlandse 

scholen moeten voldoen aan dezeprivacywetgeving. 

Binnen Scholengroep Spinoza is de organisatie rondom 

informatiebeveiliging en privacy (IBP) ingericht met een 

bovenschoolse coördinator en per school een privacy 

officer. Deze functionarissen vormen een werkgroep 

die zes keer per jaar bijeen komt en extern wordt 

ondersteund. 

Daarnaast is vanuit Privacy op School een externe 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. 

Deze heeft in schooljaar 2019-2020 een AVG-audit 

uitgevoerd. Uit de rapportage bleek dat we als scho-

lengroep op de goede weg zijn qua beheersing van de 

AVG binnen onze organisatie. De werkgroep pakt de 

hieruit voortvloeiende verbeteringen jaarlijks op. 

De bewustwording binnen onze organisatie ten aan-

zien van privacy is gegroeid. Bij diverse processen (aan-

meldingen, leerlingadministratie, onderwijs op afstand) 

zien we dat er in toenemende mate wordt overlegd 

tussen betrokken docenten, de privacy officer van de 

school, de bovenschoolse coördinator en zonodig de 

externe FG.
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Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide cijfermatige 

toelichting op diverse personele aspecten van Scholen-

groep Spinoza. Voor de kengetallen is gebruikgemaakt 

van de gegevens uit de HR-app van The Implementati-

on Group (TIG) uit november 2021. Voor de landelijke 

verzuimcijfers is gebruikgemaakt van de gegevens van 

2020 van VOION. Daarnaast is gebruikgemaakt van de 

DUO van maart 2021. 

9.1  Instroom en uitstroom 
In schooljaar 2020-2021 is er sprake geweest van een 

aanzienlijke instroom en uitstroom van personeel. 

Bijna 100 personeelsleden kwamen in dienst en ruim 

90 personeelsleden verlieten de organisatie. De in- en 

uitstroom van personeel was daarmee ongeveer gelijk 

aan vorig schooljaar. Bij deze in- en uitstroomgegevens 

moet de kanttekening worden gemaakt dat vervan-

gingsbanen hier ook deel van uitmaken.

Bijna de helft van de instroom is personeel in de leef-

tijd 20 tot 30 jaar. De instroom vindt vooral plaats bij 

het ’s Gravendreef College Leidschenveen, Gymnasium 

Novum en het Sint-Maartenscollege. Vorig schooljaar 

was dat ook het geval. Personeelsleden die in dienst 

treden starten in ruime meerderheid in een LB-functie.

De uitstroom vindt vooral plaats in de leeftijds-

categorieën 20 tot 30 jaar en 60 tot 70 jaar. Voor een 

belangrijk deel heeft dat te maken met pensionering en 

vervangingsbetrekkingen die eindigen. Van de uitstroom 

is ongeveer 80% onderwijzend personeel in vooral 

een LB- functie. Ook dat heeft deels te maken met de 

vervangingsbanen. De uitstroom vindt plaats op alle 

scholen van de scholengroep. Het Veurs Lyceum,  

’s Gravendreef College Leidschenveen en Dalton Voor-

burg hebben de grootste uitstroom van personeel.

9.2  Gemiddelde leeftijd,  
leeftijdsverdeling en verdeling m/v

De gemiddelde leeftijd van medewerkers van Scholen-

groep Spinoza is 45,29 jaar op peildatum 31 juli 2021. 

Dat is 0,82 jaar lager dan vorig jaar. De gemiddelde 

leeftijd van de directie bedraagt 48,03 jaar, van het 

(onderwijsondersteunend personeel (OOP) 51,28 jaar 

en van het onderwijzend perosneel (OP) 43,70 jaar.  

De personeelscategorie directie heeft opnieuw een  

verjonging doorgemaakt, nadat ook dit schooljaar 

diverse leidinggevenden met pensioen zijn gegaan. 

De landelijke gegevens wijken maar beperkt van onze 

cijfers af. Deze bedragen voor de directie 53,2 jaar, 

voor het OOP 50,4 jaar en voor het OP 45,5 jaar.  

Scholengroep Spinoza heeft dus een iets ouder 

OOP-bestand en een jonger directieteam en OP-team.

9 Scholengroep Spinoza in cijfers

Hoeveel personen zijn er in- of uitgestroomd
per organisatorische eenheid?

Aantal medewerkers instroom         Aantal medewerkers uitstroom

SGDC

Gymnasium Novum

Veurs Lyceum

St. Maartenscollege

François Vatelschool

SGM Dalton Voorburg

GCL

Veurs Voorburg

Bestuursbureau

24
20

18
14

15
16

13
12

9
7

9
16

5
4

5
3

4
2

Hoeveel personen zijn er in- of uitgestroomd
per leeftijdscategorie

Aantal medewerkers instroom         Aantal medewerkers uitstroom

20<= x <30

30<= x <40

50<= x <60

40<= x <50

60<= x <70

70<= x <80

37
20

27
17

15
14

15
18

3
22

1



J a a r v e r s l a g  2 0 2 0  -  2 0 2 142 

De man/vrouw-verdeling gekoppeld aan de drie perso-

neelscategorieën levert binnen Scholengroep Spinoza 

het volgende beeld op, dat vrijwel overeenkomt met 

vorig schooljaar:

• Directie: 32% vrouw – 68% man; 

• OOP: 58% vrouw – 42% man;

• OP: 57% vrouw – 43% man. 

Ten opzichte van de landelijke cijfers (directie 38% 

vrouw / 62% man, OOP 56% vrouw / 44% man, OP 

51% vrouw / 49% man) is er binnen Scholengroep 

Spinoza bij de personeelscategorieën OP en OOP sprake 

van een iets hoger aandeel vrouwen. Dat geldt niet 

voor de categorie directie. Daar blijft het percentage 

vrouwen achter bij het landelijke gemiddelde.

TOTAAL AANTAL PERSONEELSLEDEN
Medew erkers in dienst  per geslacht  624

Man

Vrouw

271

353

                       35

           53

    63

   66

             51

                                              3

20 <= x < 30

30 <= x < 40

40 <= x < 50

50 <= x < 60

60 <= x < 70

70 <= x < 80

                                  48

                                                         83

                                                                93

                                                     77

                                    52

 0

Leef t ijdscategorie groot te: 10 jaar

Gemiddelde leef t ijd per kostenplaats?

Man

Vrouw

Gemiddelde leef t ijd per geslacht? 45,29

45,54

44,33

SGM Dalton Voorburg

Veurs Voorburg

Veurs Lyceum

St. Maartenscollege

François Vatelschool

Gymnasium Novum

GCL

SGDC

                48,63

            46,77

           46,04

          45,80

        44,50

       44,30

    42,47

 40,86

Verdeling per leef t ijdscategorie

Man

Vrouw

20

9

                                         4

                                 8

                                           3

                                       5

30 <= x < 40

40 <= x < 50

50 <= x < 60

60 <= x < 70

0

              6

      2

0

Man

Vrouw

48,40

47,22

SGM Dalton Voorburg

St. Maartenscollege

François Vatelschool

Veurs Voorburg

‘s Gravendreef College

GCL

Gymnasium Novum

Veurs Lyceum

                       53,60

                   51,38

               49,00

               49,00

             48,25

    43,00

  41,75

40,67

DIRECTIEPERSONEEL
Medew erkers in dienst  per geslacht  29

Leef t ijdscategorie groot te: 10 jaar

Gemiddelde leeft ijd per organisatorische eenheid?

Gemiddelde leef t ijd per geslacht? 47,81

Verdeling per leef t ijdscategorie
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ONDERWIJZEND PERSONEEL
Medew erkers in dienst  per geslacht  481

Man

Vrouw

204

277

                         31

               44

              45

             44

                   37

                                               3

20 <= x < 30

30 <= x < 40

40 <= x < 50

50 <= x < 60

60 <= x < 70

70 <= x < 80

                               44

                                                 75

                                                      77

                                     50

                      31

   0

Leef t ijdscategorie groot te: 10 jaar

Gemiddelde leef t ijd per kostenplaats?

Man

Vrouw

Gemiddelde leef t ijd per geslacht? 43,93

45,43

42,43

SGM Dalton Voorburg

Veurs Voorburg

Veurs Lyceum

François Vatelschool

St. Maartenscollege

Gymnasium Novum

GCL

‘s Gravendreef College

                                                                   47,23

                                                               45,59

                                                              45,44

                                                            44,53

                                                           43.95

                                                          43,52

                                                  39,11

                                                37,97

Verdeling per leef t ijdscategorie

Met betrekking tot het aantal medewerkers per leef-

tijdscategorie heeft Scholengroep Spinoza een be-

hoorlijke hoeveelheid personeel in de categorie 60 jaar 

en ouder (ruim 16%). In deze categorie vindt binnen 

afzienbare tijd uitstroom plaats vanwege het bereiken 

van de pensioengerechtigde leeftijd. 

ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL
Medew erkers in dienst  per geslacht  114

Man

Vrouw

47

67

                                           4

                                         5

                             10

             19

                                  9

                                             

20 <= x < 30

30 <= x < 40

40 <= x < 50

50 <= x < 60

60 <= x < 70

        4

                8

                     10

                                                     24

                                               21

Leef t ijdscategorie groot te: 10 jaar

Gemiddelde leef t ijd per kostenplaats?

Man

Vrouw

Gemiddelde leef t ijd per geslacht? 51,18

50,60

51,76

GCL

‘s Gravendreef College

SGM Dalton Voorburg

St. Maartenscollege

Veurs Voorburg

Veurs Lyceum

Gymnasium Novum

François Vatelschool

                                                                                 54,13

                                                                           53,22

                                                                          53,19

                                                                   52,70

                                                              49,77

                                                             49,60

                                                           49,23

                                                       43,67

Verdeling per leef t ijdscategorie
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9.3  Verzuim
9.3.1 Landelijke verzuimcijfers 

Op landelijk niveau is het ziekteverzuimpercentage van 

het OP en directie in 2020 samen 5,4%, iets lager dan 

vorig jaar (5,6%). Bij het OOP steeg het ziekteverzuim-

percentage ten opzicht van vorig jaar met 0,3% naar 

6,2% in 2020. 

De landelijke meldingsfrequentie is voor zowel het  

OP als directie gedaald van 1,7 naar 1,2 ziekmeldingen 

per jaar; de frequentie voor het OOP is gedaald van 

1,2 naar 0,9. De gemiddelde verzuimduur van OP/

directie en OOP is ten opzichte van vorig jaar gestegen 

naar 17 respectievelijk 24 dagen. 

Als gevolg van de coronapandemie veranderden de 

werkomstandigheden van de ene op de andere dag, 

ook in schooljaar 2020-2021. Het plotseling wegval-

len van directe contacten met leerlingen en collega’s, 

het hybride werken en de toenemende onzekerheid 

vroegen het het uiterste van iedereen. Deze veran-

deringen hebben onmiskenbaar invloed gehad op de 

werkdruk en het werkvermogen en daarmee op het 

ziekteverzuim. Aan de andere kant bood de nieuwe 

situatie kansen om nieuwe werkvormen in te voeren. 

De digitale geletterdheid nam sterk toe en er was meer 

ruimte om het onderwijs zo goed mogelijk in te vullen. 

Voor veel personeel leverde dit ook veel energie. Het 

effect zowel energiebronnen als stressfactoren zien 

we ook terug in de verzuimcijfers van Scholengroep 

Spinoza.

 

9.3.2  Verzuimcijfers Scholengroep Spinoza 

In het schooljaar 2020-2021 bedraagt het verzuimper-

centage van Scholengroep Spinoza 4,10%. Dat is een 

behoorlijke stijging ten opzichte van het historisch lage 

percentage van vorig jaar (3,19%). Deze stijging wordt 

onder andere veroorzaakt door de effecten van de 

coronapandemie.

Het verzuimpercentage in schooljaar 2020-2021 voor 

het OP (4,33%), de directie (1,34%) en het OOP 

(4,14%) liggen een stuk lager dan het landelijk gemid-

delde van 2020. Dit is net als vorig schooljaar het geval 

en daarmee lijkt deze trend zich voort te zetten.

Op schoolniveau zijn er wel verschillen in het verzuim, 

al zijn die een stuk kleiner dan voorgaande jaren. 

Het hoogste verzuim kent de François Vatelschool 

(10,88%). Het verzuim op alle andere scholen ligt 

tussen de 3% en 5%, met als positieve uitschieters 

het Sint-Maartenscollege (1,67%) en Veurs Voorburg 

(2,06%). Ook het bestuursbureau (0,61%) heeft een 

heel laag verzuimpercentage.

Er is een verschil in verzuim gekoppeld aan de leeftijds-

cohorten van het personeel. Het hoogste verzuim zit 

in de cohorten 40 tot 50 jaar en 60 jaar en ouder. De 

andere cohorten hebben een duidelijk lager verzuim-

percentage.

De meldingsfrequentie is voor zowel het OP (1,61) 

als de directie (0,79) gestegen. Bij het OOP is sprake 

van een daling naar 1,28 ziekmeldingen per jaar. Met 

name de verzuimfrequentie van het OP is aan de hoge 

kant.

De gemiddelde verzuimduur is gestegen bij het 

OP. Deze bedraagt 14,3 dagen en is hoger dan het 

landelijk gemiddelde. De verzuimduur van de directie 

bedraagt 4,3 dagen en voor het OOP bedraagt de 

verzuimduur 9,5 dagen. Met name de relatief lage  

verzuimduur van het OOP is opvallend. Deze is  

significant lager dan voorgaande jaren.
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Kostenplaats
Fte t.b.v. 
verzuim

Fte  
verzuim

Verzuim 
%

Kort Middel Lang
Langer 
dan 1 jr.

Langer 
dan 2 jr.

Totaal 26,9775 1,1055 4,10% 0,94% 0,80% 2,10% 0,23% 0,05%

100 - Bestuursbureau 0,1095 0,0007 0,61% 0,14% 0,41% 0,05%

150 - Bovenschools 0,4463 0,0078 1,74% 0,78% 0,55% 0,41%

220 - SGM Dalton Voorburg 5,4990 0,2753 5,01% 1,17% 1,05% 2,72% 0,15% 0%

260 - François Vatelschool 4,4294 0,4817 10,88% 1,19% 1,36% 6,73% 1,60%

310 - Gymnasium Novum 4,5527 0,2410 5,29% 0,73% 0,67% 3,49% 0,41%

420 - St-Maartenscollege 1,8630 0,0312 1,67% 0,71% 0,40% 0,56%

520 - Veurs Lyceum 3,6344 0,1681 4,62% 0,93% 1,11% 2,55% 0,04%

530 - Veurs Voorburg 1,4360 0,0296 2,06% 0,90% 0,29% 0,19% 0,68%

540 - GCL 1,1597 0,0493 4,25% 1,17% 0,81% 2,27%

550 - ‘s Gravendreef College 3,8476 0,1458 3,79% 1,14% 1,06% 1,48% 0,13%

Kort (1 t/m 7)

Middel (8 t/m 42)

Lang (43 t/m 365)

Langer 1 jr (366 t/m 730)

Langer 2 jaar (>730)

Wat  is het  verzuimpercentage per verzuimduurklasse

0,94%

0,80%

2,10%

0,23%

0,05%

Wat is de trend van het verzuimpercentage?

jun 21
mei 

21
ap

r 2
1

mrt 2
1

feb
 21

jan
 21

dec 
20

nov 2
0

okt 
20

sep
 20

au
g 20

jul 2
1

6%

4%

2%

0%

1,95%

3,58%

4,66%
4,87%

5,31%

4,59%

3,96%

4,73% 4,75%

3,98% 3,96%

2,84%

Arbeidsvoorwaarde
Fte t.b.v. 
verzuim

Fte  
verzuim

Verzuim 
%

Kort Middel Lang
Langer 
dan 1 jr.

Langer 
dan 2 jr.

Totaal 26,9775 1,1055 4,10% 0,94% 0,80% 2,10% 0,23% 0,05%

Spinoza Directie 0,5059 0,0068 1,34% 0,51% 0,45 0,38%

Spinoza Ondersteunend 
Onderwijs Personeel

5,1853 0,2149 4,14% 0,95% 0,84% 2,34% 0,02%

Spinoza Onderwijzend 
Personeel

21,2863 0,9219 4,33% 0,97% 0,82% 2,19% 0,31% 0,07%

Geslacht
Fte t.b.v. 
verzuim

Fte  
verzuim

Verzuim 
%

Kort Middel Lang
Langer 
dan 1 jr.

Langer 
dan 2 jr.

Totaal 26,9775 1,1055 4,10% 0,94% 0,80% 2,10% 0,23% 0,05%

Man 10,2286 0,3672 3,59% 0,88% 0,68% 1,72% 0,31% 0%

Vrouw 16,7489 0,7650 4,57% 0,99% 0,91% 2,45% 0,16% 0,10%

Leeftijdscategorie
Fte t.b.v. 
verzuim

Fte  
verzuim

Verzuim 
%

Kort Middel Lang
Langer 
dan 1 jr.

Langer 
dan 2 jr.

Totaal 26,9775 1,1055 4,10% 0,94% 0,80% 2,10% 0,23% 0,05%

20 <= x < 30 2,3231 0,0708 3,05% 0,87% 0,66% 1,51%

30 <= x < 40 5,1740 0,1847 3,57% 1,00% 0,62% 1,69% 0,26%

40 <= x < 50 10,4484 0,5809 5,56% 1,00% 1,08% 3,27% 0,10% 0,19%

50 <= x < 60 4,2881 0,1158 2,70% 0,94% 0,63% 1,03% 0,10% 0%

60 <= x < 70 4,7328 0,2678 5,66% 0,79% 0,99% 2,97% 0,91%

70 <= x < 80 0,0111 0,0001 0,98% 0,98%
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Kostenplaats
Aantal mdw. verzuim 

(gemiddeld)
Aantal  

herstelmeldingen

Aantal kalenderdagen 
afgesloten  

ziekmelding

Verzuimduur  
(gemiddeld)

Totaal 645,31 961

Spinoza Directie 33,50 23 99 4,30

Spinoza Ondersteunend 
Onderwijs Personeel

131,18 167 1,597 9,56

Spinoza Onderwijzend 
Personeel

480,62 771 11,061 14,35

Gemiddelde verzuimduur in dagen per verzuimduurklasse

Kort (1 t/m 7)

Middel (8 t/m 42)

Lang (43 t/m 365)

Langer 1 jr (366 t/m 730)

Langer 2 jaar (>730)

2,66

15,70

150,60

404,20

731,00

Wat is de trend van de gemiddelde verzuimduur in dagen?

jun 21
mei 

21
ap

r 2
1

mrt 2
1

feb
 21

jan
 21

dec 
20

nov 2
0

okt 
20

sep
 20

au
g 20

jul 2
1

80

60

40

20

0

10,22
7,12 8,13

6,28

25,74

11,00 11,02
16,03

24,88

11,11

68,70

54,75

Wat is de trend van de verzuimfrequentie?

4

3

2

1

0

Maand

jun 21
mei 

21
ap

r 2
1

mrt 2
1

feb
 21

jan
 21

dec 
20

nov 2
0

okt 
20

sep
 20

au
g 20

jul 2
1

0,19

2,71

3,57

2,12

1,37 1,21

0,58

1,89

1,50

0,93

1,67

0,24

Wat is de trend van het verzuimpercentage?

Q1-2021

Q4-2020

Q3-2020

Q2-2020

Q1-2020

Q4-2019

Q3-2019

Q2-2019

Q1-2019

Q4-2018

Q3-2018

Q2-2021

8%

6%

4%

2%

0%

3,66%

5,32%

6,83%

4,02%

2,45%

3,72%
4,08%

2,51%
2,76%

4,95%
4,44% 4,23%

Q3-2021

2,84%

Kwartaal
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Stichting Scholengroep Spinoza

Van Tuyll van Serooskerkenstraat 77-85

2273 CD  Voorburg

T  (070) 4199400

E info@scholengroepspinoza.nl

W  www.scholengroepspinoza.nl


