
Scholengroep Spinoza
Bij Scholengroep Spinoza werken wij met vertrouwen aan de toekomst van onze jeugd. Wij innoveren, 
delen kennis en maken heldere keuzes. 

Wij zijn een scholengroep die de naam draagt van één van de grootste fi losofen die Nederland ooit 
gekend heeft. Scholengroep Spinoza vormt het bestuur van twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in 
Leidschendam-Voorburg, Delft en Den Haag. Elke school heeft een eigen, uniek karakter en een daarbij 

passend onderwijsaanbod. Scholengroep Spinoza is de verbindende factor tussen deze 
scholen. 

Wij hebben goede arbeidsvoorwaarden, zoals een fi etsplan met een hoge maximum vergoeding, 
een fi tnessregeling, een vitaliteitsprogramma en -budget en ook stoelmassages! Via de Haagse 
OnderwijsAcademie bieden wij ook een gevarieerd aanbod van cursussen en e-learnings aan. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.scholengroepspinoza.nl/werken-bij-spinoza voor onze 
vacatures of scan de QR-code. Er zit er vast wel één tussen die je bevalt! 

 

s c h o l e n g r o e p

Het Sint-Maartenscollege is een scholengemeenschap op ka-
tholieke grondslag voor mavo (vmbo-t), havo, atheneum, gym-
nasium en tweetalig vwo (tvwo). Werken op het Sint-Maar-
tenscollege betekent werken in een sfeer van ontwikkeling, 
professionaliteit en saamhorigheid. Onze school combineert 
al jaren een rijke traditie en een katholieke identiteit met de 
constante zoektocht zichzelf te verbeteren. Op het Maartens 
krijgt iedere nieuwe collega een persoonlijke begeleider. 
Al jarenlang wordt de begeleiding van nieuwe collega’s op 
onze school door de nieuwe collega’s als warm en leerzaam 
bestempeld. Onze missie is dat we willen handelen vanuit 
verbinding met elkaar en de maatschappij, om brede vorming 
van leerlingen te stimuleren en vanuit duidelijkheid en heldere 
afspraken.

Het ’s Gravendreef College met vestigingen in Leidschenveen 
en Leidschendam, zet in op innovatie vanuit de overtuiging 
dat het onderwijs moet veranderen om leerlingen beter voor 
te bereiden op hun toekomst in een snel veranderende 
maatschappij. Naast kennis vinden wij het ontwikkelen van de 
21ste-eeuwse vaardigheden van groot belang. In ons 80-mi-
nuten rooster is er meer tijd om aan de verschillende vaardig-
heden te werken. Ook kunnen leerlingen een aantal uren in 
de week kiezen voor extra vakondersteuning, verdieping of 
een masterclass. Beide scholen staan bekend om de goede 
sfeer en de uitstekende resultaten. Wij bieden een jong, 
enthousiast en innoverend team dat altijd op zoek is naar het 
beste onderwijs voor onze leerlingen. Alle nieuwe collega’s 
worden begeleid door één van onze coaches. Begeleiding van 
nieuwe collega’s vinden wij namelijk erg belangrijk. 

Dalton Voorburg is een scholengemeenschap voor vmbo-t, 
havo, atheneum en gymnasium. Zelfstandigheid, vrijheid & 
verantwoordelijkheid, samenwerking, refl ectie en effectiviteit, 
zijn de kernwaarden waar vanuit wij in vertrouwen ons Dalto-
nonderwijs vormgeven. We hebben oog voor de persoonlijke 
ontwikkeling in combinatie met leeropbrengsten. Als mens 
word je gezien. Er is een inductieprogramma voor startende 
docenten en voor nieuwe docenten. We leren van en met 
elkaar en werken veel samen. Wij bieden letterlijk en fi guurlijk 
ruimte, met leuke leerlingen, in een gezellig team en een 
informele sfeer. Een dorpse setting, maar toch in de randstad.

François Vatel vmbo is dé school in de gemeente Den Haag 
als het gaat om de profi elen Horeca, Bakkerij en Recreatie 
(HBR) en Media, Vormgeving en ICT (MVI). Wij bieden een 
informeel, professioneel en innoverend werkklimaat. Op 

François Vatel vmbo werken docenten en leerlingen samen 
aan onderwijs dat recht doet aan de individuele verschillen 
van leerlingen op sociaal en cognitief vlak. Dit zien we terug 
in maatwerk op alle niveaus. 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.  

Gymnasium Novum is een modern gymnasium. Een school 
vol plezier en creativiteit. Ontdekken, ontplooien en ontwikke-
len zijn onze kernwoorden. We bieden een betrokken, prettige 
werkomgeving, waarin respect, tolerantie en interesse voor 
elkaar de basis vormen, natuurlijk met ruimte voor ambities en 
ideeën. Op onze wekelijkse Novumdag bieden we onze on-
derbouwleerlingen een divers programma aan vakoverstijgen-
de projecten. Onze school is een veilige plek waar iedereen 
zichzelf kan zijn en zich kan ontwikkelen vanuit eigenaar-
schap en verantwoordelijkheid. Dit geldt natuurlijk voor onze 
leerlingen en onze medewerkers. Daarom vinden we scholing 
en ontwikkeling heel belangrijk.

Het Veurs Lyceum is een kleinschalige school voor gymna-
sium, atheneum, havo, mavo én technasium in Leidschen-
dam-Voorburg. Het enige Technasium in de regio! Wij hebben 
aandacht en ruimte voor jouw ontwikkeling. Dit vertaalt zich 
onder andere in een krachtig inwerk- en begeleidingsprogram-
ma voor nieuwe collega’s en startende docenten. We werken 
met het fl exrooster. Leerlingen hebben daardoor minder vak-
ken/lessen op één dag, minder leswisselingen en een minder 
volle rugzak. Leerlingen hebben voor een deel de vrijheid om 
zelf keuzes te maken voor welke vakken zij extra ondersteu-
ning of verdieping willen hebben. Elke leerling kiest vanaf 
de brugklas voor óf de Sportklas óf het Technasium. Binnen 
deze programma’s staat het ontwikkelen van vaardigheden 
als samenwerken, creatief denken en organiseren centraal. 
Met deze twee uitdagende programma’s bieden we leerlingen 
écht iets extra’s. Op het Technasium staat het vak Onderzoek 
& Ontwerpen (O&O) centraal. Leerlingen werken in teamver-
band aan een opdracht van een bedrijf en leren vaardigheden 
voor de toekomst. 

Veurs Voorburg vmbo is een veilige, kleinschalige en gezellige 
school. We starten het schooljaar 2022-2023 in een gloed-
nieuw schoolgebouw. Wij zijn een platte organisatie met een 
gemotiveerd team. Ons type onderwijs vraagt om docenten 
met sterke pedagogische vaardigheden. Investeren in de re-
latie met de kinderen maakt het verschil. Nieuwe en startende 
collega’s kunnen op een goede introductie en begeleiding 
rekenen. Onze leerlingen leren op school te ontdekken welke 
talenten zij hebben. Naast het behalen van een diploma, is 
het (door)ontwikkelen van deze talenten één van onze doel-

stellingen. Veurs Voorburg biedt de profi elen Zorg en Welzijn 
(Z&W), Economie en Ondernemen (E&O) of Dienstverlening 
en Producten (D&P) aan.

Het Grotius College aan de Juniusstraat 8 in Delft is een 
openbare scholengemeenschap met zo’n 1000 leerlingen en 
een uitstekende sfeer. We vinden het belangrijk dat iedereen 
zich welkom voelt en zichzelf kan zijn, of je nu leerling of 
docent bent. Op onze school bieden wij mavo, havo, athe-
neum, gymnasium, tweetalig vwo en Waldorfonderwijs aan; 
er valt dus veel te kiezen. Om nog beter recht te doen aan de 
verschillen tussen leerlingen werken we met een fl exrooster. 
Ook docenten ervaren hierdoor hun lesdagen als rustiger 
en overzichtelijker. Onze goed opgeleide docentbegeleiders 
zorgen ervoor dat nieuwe docenten snel hun weg vinden op 
onze unieke en gezellige school in Delft.  

PrO Grotius is een openbare school voor praktijkonderwijs. 
Naast praktijkonderwijs heeft de school een schakelklas en 
bieden wij Entree onderwijs aan. Samen, Eigenheid en Plezier 
zijn de kernwaarden van onze school. Deze kernwaarden zijn 
leidend in het handelen van onze medewerkers binnen onze 
school. Binnen PrO Grotius bereiden wij onze leerlingen zo 
voor dat ze een volwaardige plek kunnen verwerven in de 
maatschappij. Wij zien het als een belangrijke taak om bij te 
dragen aan de persoonlijke groei van leerlingen, zodat zij zich 
ontwikkelen tot zelfstandige, evenwichtige en gelukkige vol-
wassenen. Volwassenen die zich betrokken tonen en voelen 
bij de samenleving.

De Internationale Schakelklas (ISK) van het Grotius College 
biedt eerste opvang voor leerlingen die het Nederlands nog 
niet of onvoldoende beheersen, omdat ze nog maar kort in 
Nederland zijn. Binnen de ISK worden leerlingen voorbe-
reid op het volgen van regulier Nederlandstalig voortgezet 
onderwijs. Iedere leerling tussen de 12 en 18 jaar wordt 
toegelaten, ongeacht vooropleiding, afkomst of status. De ISK 
in Delft heeft een regionale functie. Wij plaatsen leerlingen uit 
Delft, het Westland, Midden-Delfl and, Pijnacker-Nootdorp en 
Rijswijk.

De sc Delfl and is een jonge dynamische VMBO in het hart 
van Delft. Er wordt onderwijs verzorgd voor ongeveer 550 
leerlingen. De school biedt de profi elen E&O, PIE, HBR en 
Z&W aan. Het (praktische) onderwijs proberen we zoveel mo-
gelijk te verbinden met de omgeving. De school heeft onder 
andere een restaurant, een winkel en een salon. Er is volop 
ontwikkeling om het onderwijs ‘toekomstbestendig’ te maken, 
bijvoorbeeld door alle leerlingen te voorzien van een device 
en les te geven in digitale geletterdheid. De leerlingen worden 
voorbereid op het maken van een goede keuze voor het 
vervolgonderwijs en een leven vol technologie. Voor nieuwe 
collega’s is er een goed georganiseerde begeleidingsstructuur 
en zijn er goede ontwikkelmogelijkheden.

Stichting Scholengroep Spinoza
Postbus 35, 2270 AA Voorburg
solliciteren@scholengroepspinoza.nl


