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Voorwoord 

Onder het motto “stilstaan is geen optie” heeft het College van Bestuur in 2015 op basis van het  
sectorakkoord VO 20142017 een aantal ambities geformuleerd voor de komende jaren: 
 
 
Onderwijs 
We zullen actief invulling moeten geven aan de ontwikkeling van een eigentijds onderwijsaanbod.  
Zowel met de gemeente Den Haag, als met Leidschendam-Voorburg zal opnieuw bekeken moeten 
worden welk onderwijs we willen aanbieden en welke faciliteiten daarvoor nodig zijn.  
Ook binnen de scholengroep zal nagedacht moeten worden over de vraag of een herschikking van het 
onderwijsaanbod gewenst is. In 2015 is in ieder geval de vernieuwing van het vmbo opgepakt. De 
nieuwe profielen zijn bedoeld om het vmbo een kwaliteitsimpuls te geven en die kans moet met beide 
handen worden aangegrepen.   
 
 
Financieel 
Het omvattende kader voor de komende jaren is een financieel gezonde bedrijfsvoering met een  
allocatiemodel, dat recht doet aan de scholen en aan de toedelingssystematiek van de overheid.  
Scholen moeten in principe een sluitende begroting presenteren en mogen reserves opbouwen.  
Daarmee ontstaat er ruimte voor scholen om eigen beleid te ontwikkelen.  
 

Personeel 
De verplichtingen die voortvloeiden uit de centrale afspraken over functiemix en entreerecht  
hebben voor een deel ontwrichtend gewerkt op de ontwikkeling van een op kwaliteit gericht  
personeelsbeleid. Het mechanische model, waarin volgens een vooraf vastgestelde systematiek  
werd bepaald wie voor promotie in aanmerking kwam, is losgelaten, zodat scholen de ruimte  
krijgen om gericht te werken aan kwaliteitsbeleid. Dat betekent dat alle scholen hun  
functiebouwwerk moeten beschrijven en daarover instemming moeten verkrijgen van hun MR.  
Zij mogen daarin van elkaar verschillen, zolang ze binnen de kaders van het geformuleerde  
promotiebeleid blijven. Dat houdt in dat in het functiebouwwerk moet worden aangegeven hoeveel LC- 
en LD-functies een school wil en wat de kenmerkende taken van die functies zijn, en dat er 
gesolliciteerd moet worden om voor een dergelijke functie in aanmerking te komen.   
 
 
Huisvesting & Beheer 
Veurs Voorburg heeft nog steeds geen nieuwbouw. Door de twijfels bij de gemeente over het 
voortbestaan van het Corbulo College, is het nieuwbouwtraject door de gemeente getraineerd en is 
het proces in 2015 vastgelopen. Op zich zou het Corbulo-gebouw met aanpassingen een 
aanvaardbaar gebouw zijn voor Veurs Voorburg, maar nu dat niet doorgaat is het uitermate treurig dat 
leerlingen en personeel van Veurs Voorburg weer in de wachtstand zijn gezet. Omdat al het gedraal 
heeft geleid tot verdere achteruitgang van het gebouw en eind 2015 wel duidelijk was dat een 
verhuizing naar een nieuw gebouw nog zeker drie jaar op zich zou laten wachten, is besloten om de 
school een opfrisbeurt te geven. Leerlingen en personeel hebben gewoon recht op een fijne school. 
De inzet is dat er in 2016 wel meer duidelijkheid komt over het nieuwbouwtraject. 
 
Met de gemeente LeidschendamVoorburg is afgesproken dat in 2016 wordt gestart met het opstellen 
van een brede visie op onderwijshuisvesting .  
 
 
ICT 
In 2015 is de steunfunctie Automatisering anders georganiseerd. Het systeem- en netwerkbeheer is 
ondergebracht op het bestuursbureau bij de afdeling Financiën en Beheer. De ondersteuning op de 
werkvloer is gedecentraliseerd naar de scholen. Doel was om de scholen meer invloed te geven op de 
inzet van de ondersteuning en het systeem- en netwerkbeheer meer in te zetten op ontwikkeltaken.  
Dat vraagt een brede visie op ict. Daarom willen we op bestuursniveau een kader formuleren, 
waarbinnen de scholen ruimte hebben om eigen beleid te voeren. Richtinggevende uitspraken zijn  
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nodig op het niveau van de scholengroep en op schoolniveau. Belangrijk is dat nieuwe technologische
ontwikkelingen op zich nog geen rechtvaardiging zijn voor de implementatie daarvan in het onderwijs. 
Nieuwe ontwikkelingen voegen alleen iets toe als ze gekoppeld zijn aan een pedagogischdidactische 
visie. In dat kader is een stuurgroep ict geïnstalleerd, bestaande uit vertegenwoordigers van 
schooldirecties, van ict-coördinatoren, van de afdeling Automatisering en van het bestuursbureau.  
 
 
De scholen en voorzieningen 
In 2015 is de regionale voorziening Compact Plus - die Spinoza namens het Samenwerkingsverband 
op het Fluitpolderplein in stand hield - afgebouwd. De leerlingen zijn overgedragen aan het 
Flexcollege en Spinoza heeft zich ingespannen om de personeelsleden elders aan het werk te krijgen. 
 
Veurs Voorburg heeft begin 2015 een nieuwe directeur gekregen in de persoon van Remco 
Hulsbergen.  
 
Na het vertrek van de rector op Gymnasium Novum heeft de staf ad interim de werkzaamheden 

overgenomen en is de zoektocht naar een nieuwe rector gestart.  

Het rectoraat op het Veurs Lyceum is door een interim-manager waargenomen tijdens het ziekteverlof 

van de rector. Nadat zij gestart is bij het Amstelveen College, is ook op het Veurs Lyceum gestart met 

de werving van een nieuwe rector.  

Het SintMaartenscollege vierde in 2015 zijn 60jarig jubileum, waar we als scholengroep erg trots  
op zijn.  
 
Het ’s Gravendreef College Leidschendam heeft zich kwalitatief en kwantitatief ontwikkeld tot  
een VMBO-school waar LeidschendamVoorburg trots op mag zijn. In korte tijd groeit de school  
gestaag en hebben we positieve geluiden teruggekoppeld gekregen vanuit de Onderwijsinspectie  
over de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Een unieke prestatie waar we als scholengroep  
veel waardering voor hebben. Om de verankering van beide scholen in de toekomst verder te 

versterken is besloten dat de beide locaties van het ’s Gravendreef College na de pensionering van de 

huidige directeur in 2016 verder gaan onder leiding van één directeur en een gezamenlijk 

management team. 

De nieuwe insteek van de inspectie, integraal toezicht genaamd, waarbij gekeken wordt naar het 
totaal van opbrengsten, financiën en huisvesting, spreekt ons als bestuur aan. Ook het feit dat niet de 
scholen, maar de besturen hierop aangesproken worden, past in een hedendaagse aanpak van 
toezicht.  
 
 
Spinoza als koepel 
Organisatorisch maken we als scholengroep ook stappen. Zo hebben in 2015 diverse personeels  
en financiële managementinformatiesystemen hun intrede gedaan (Fin App, HR App en Cum  
Laude). Hierdoor verbetert de stuurinformatie die we onze scholen kunnen bieden en zijn we meer  
 “in control”. Daarnaast heeft Scholengroep Spinoza in korte tijd een financiële positie  
bereikt waarmee we ons weer in rustig vaarwater begeven. Het regime van verscherpt intensief 
financieel toezicht door de inspectie is in juli 2015 vervallen, omdat geconstateerd werd dat Spinoza 
voldoende inspanningen leverde om de financiën weer op orde te brengen.  
 
Na het besluit van de staatssecretaris van OCW - op basis van zeer kritische bevindingen van de 
Onderwijsinspectie - dat het Aloysius College in Den Haag dit schooljaar zijn werkzaamheden moest 
beëindigen, heeft Spinoza samen met de andere schoolbesturen in de Haagse regio zijn 
verantwoordelijkheid genomen in het organiseren van een goede overgang van de leerlingen van het 
Aloysius. Een randvoorwaarde van de schoolbesturen hierbij was dat de eindexamenleerlingen van 
het Aloysius College het eindexamen wel op de eigen school moesten kunnen afronden. 
 
 
Een werkgroep Financiën, bestaande uit leden van de schooldirecties en het bestuursbureau, heeft  
zich gebogen over een nieuwe wijze van alloceren van de overheidsgelden naar onze scholen, en  
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over een regeling voor het aanpassen van de bekostiging aan de werkelijke leerlingenaantallen ten 
opzichte van de door de school aangeleverde prognoses. Deze regeling is vastgesteld als de krimp-
groei-regeling.   
Er zijn afspraken gemaakt met stagiaires van de Haagse Hogeschool om in het voorjaar 2016 de  
personele, financiële en onderwijsadministratieve processen te beschrijven.  
 
Het College van Bestuur en het directieteam van het bestuursbureau houden nu tweemaal per  
jaar pasfotogesprekken met de schooldirecties, waarin allerlei onderwerpen aan bod komen, zoals  
onderwijskwaliteit, personele aangelegenheden, financiën en praktische zaken. Hierdoor is er  
vanuit het College van Bestuur en het bestuursbureau veel meer zicht op wat zich op de scholen  
afspeelt en kunnen de schooldirecties hun verantwoordelijkheid nemen. Er ontstaat steeds meer  
gezamenlijke betrokkenheid binnen onze scholengroep, waarbij de scholen wel hun eigen  
identiteit behouden. 
Deze samenwerking uitte zich in 2015 in diverse projecten, waarin bestuursbureau en scholen  
samenwerkten. De al eerder genoemde werkgroep Financiën, een werkgroep Taakbeleid die zich  
bezig houdt met een Spinozabreed taakbeleid, een werkgroep Promotiebeleid, een werkgroep 
Laptopregeling en de start van een stuurgroep ICT-beleid. Op allerlei fronten ontwikkelt onze 
organisatie zich tot een meer professionele scholengroep, die zich anno 2016 staande kan houden in 
een sterk veranderende samenleving.   
 
In 2015 is er geen nieuwe cao afgesloten, maar vooruitlopend daarop zijn er wel twee 
loonsverhogingen geweest. Ondanks deze stijgingen in de loonkosten, hebben we als Scholengroep – 
dankzij de inzet van velen en een hogere rijksbijdrage vanwege meer leerlingen en een hogere GPL – 
2015 wederom positief kunnen afsluiten. Daardoor is inmiddels een representatief buffervermogen 
opgebouwd.   
 
De wederom hogere aanmeldingen op 1 oktober 2015 geven nogmaals aan dat de Spinoza Scholen  
aantrekkelijk zijn en blijven. Het bestuur dankt daarom ook alle medewerkers  voor de deskundige en 
betrokken wijze waarop zij de zorg voor onze leerlingen gestalte hebben gegeven en gewerkt hebben 
aan de schoolontwikkeling. Het CvB is trots op de financiële resultaten en de onderwijskundige 
prestaties.  
 

Peter  Lamers 

Voorzitter College van Bestuur 
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1.Organisatie 

Stichting Scholengroep Spinoza omvat 8 scholen voor voortgezet onderwijs te Leidschendam-

Voorburg en omstreken, te weten: 

Dalton Voorburg VWO, HAVO, VMBO-t 
François Vatelschool VMBO-b/k/t met LWOO 
Gymnasium Novum VWO 
Sint-Maartenscollege (T)VWO, HAVO, VMBO-t 
Veurs Lyceum VWO, HAVO, VMBO-t 
Veurs Voorburg VMBO-b/k/g/t met LWOO 
’s-Gravendreefcollege Leidschendam 
(GCL) 

VMBO-b/k/g met LWOO 

’s-Gravendreefcollege Leidschenveen 
(SGDC)  

HAVO en VMBO-k/g/t 

 

1.1  Missie en visie 

 

Missie 

Onze missie:  “Spinoza zorgt voor kwalitatief hoogstaand en pluriform voortgezet onderwijs in 

Leidschendam-Voorburg en omstreken“. 

 

Visie 

Spinoza is een organisatie met de volgende kenmerken: 

 Hart voor de leerling 
o een goede zorg voor leerlingen 
o aantrekkelijk (pluriform) aanbod van onderwijs 
o goede aansluiting met vervolgonderwijs  

 

 Professioneel 
o Spinoza streeft naar een professionele cultuur  
o Spinoza werkt permanent aan een kwalitatief hoogwaardig docententeam en 

management (integraal personeelsbeleid) 

 Gezond 
o een gezonde bedrijfsvoering 
o medewerkers die zich welbevinden 
o een evenwichtige samenstelling van het docententeam en kwantitatief vol-

doende management  
o hetzelfde aantal leerlingen 
o de schoolgebouwen zijn aangepast aan de huidige tijd en geschikt voor de 

komende 40 jaar 

 Zelfbewust 
o Spinoza wil een krachtige organisatie zijn met een zelfbewust bestuur en in-

spirerende managers die in staat zijn eigen opvattingen te ontwikkelen, onder 
meer over wat goed onderwijs is 

o “Centraal wat moet, decentraal wat kan”  is het adagium teneinde de plurifor-
miteit van de Spinozascholen te handhaven 
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1.2  Bestuur en toezicht 

 

Het intern toezicht en bestuur zijn ingericht volgens de principes van ‘good governance’ en in 

overeenstemming met de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. Dit betekent dat bestuur en toezicht 

gescheiden zijn door het model van een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur 

(CvB).  

 

De RvT is formeel werkgever van het CvB en beoordeelt 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 verantwoordelijk voor de 

benoeming, schorsing of ontslag van het CvB en de benoeming van de accountant. In een 

reglement van bestuur en toezicht zijn de onderscheiden rollen, taken en verantwoordelijkheden 

vastgelegd. 

 

De RvT bestaat uit de volgende leden (per 31-12-2015): 

 

- de heer M.J.M.V. van Dijk, voorzitter 

- mevrouw  M.F. Laning, lid 

- de heer R. Steenhart, lid 

- mevrouw A. Vriesendorp, lid 

- de heer W.J.M. Woertman, lid 

 

Het CvB bestaat uit de heer P.A.W. Lamers, voorzitter. 

Het CvB bestuurt de stichting en is de werkgever voor alle medewerkers binnen de stichting.  

Het CvB is verantwoordelijk voor het presteren van de organisatie en zijn scholen. Het bestuur 

stelt in overleg met de directies het strategisch beleid vast en faciliteert en stimuleert de scholen. 

Scholengroep Spinoza onderschrijft de Code Goed Bestuur van de VO Raad en voldoet aan de 

bepalingen van deze code.  

 

Het bestuur en de schooldirecties worden ondersteund door een bestuursbureau. Mevrouw E. 

Driessen is directeur van het bestuursbureau. De schooldirecties is mandaat verleend voor het 

formuleren en uitvoeren van het onderwijskundig beleid van de school. 

 

 

Raad van Toezicht 

College van Bestuur 

8 scholen Voortgezet Onderwijs 

Bestuursbureau 

Gemeenschappelijke 

Medezeggenschaps  

Raad 

MR per school 
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Zelfevaluatie College van Bestuur 

In 2015 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van het College van Bestuur plaatsgevonden. In 2016 zal 

dit wederom het geval zijn en zullen ook vervolgacties naar aanleiding van de zelfevaluatie 

vastgesteld worden.  

1.3 Code Goed Bestuur 

Scholengroep Spinoza heeft binnen haar organisatie de Code Goed Onderwijs Bestuur VO 

geïmplementeerd.  

 

1.4 Intern risicobeheersings- en controlesysteem 

Scholengroep Spinoza werkt met een systeem van pasfotogesprekken. Tweemaal per jaar vindt 

een pasfotogesprek plaats tussen de voorzitter CvB, directeur bestuursbureau en manager P&O 

en/of manager Financiën en Beheer van het bestuursbureau met de schoolleiding van de 

respectievelijke scholen. In deze pasfotogesprekken komen onderwijskwaliteit, Financiën, 

Personeel en Huisvesting & Beheer aan de orde.   

 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht werken met een jaaragenda, waar de 

actualiteit, beleidscyclus en risico’s en ontwikkelingen in zijn opgenomen.  

 

De financiën starten met een Kaderbrief waarin voor een schooljaar de voornaamste afspraken 

worden vastgelegd. Deze leidt vervolgens tot een exploitatiebegroting per school,  in totaal en tot 

een liquiditeitsbegroting, die worden vastgesteld door het CvB, waarna de RvT goedkeurt. Met de 

GMR is afgesproken dat het instemmingsrecht is verplaatst van de begroting naar de Kaderbrief, 

omdat daarin de uitgangspunten voor beleid worden vastgelegd. De begroting is vervolgens niet 

meer dan een invulling van deze uitgangspunten. Onze interne managementinformatiecyclus is 

gebaseerd op een schooljaar. Gedurende het schooljaar wordt de realisatie gevolgd op basis van 

4 kwartaalrapportages en een liquiditeitsbewaking. Het CvB, de directeur en de manager 

Financiën en Beheer van het bestuursbureau bespreken de kwartaalrapportages met de 

betrokken schoolleiding. De concept jaarrekening wordt besproken met de auditcommissie van de 

RvT. Deze commissie rapporteert aan de raad.  

Het CvB overlegt wekelijks met de directeur bestuursbureau en de ambtelijk secretaris van het 

CvB. De RvT overlegt  minimaal 5 maal per jaar en heeft daarnaast een gezamenlijke 

themabijeenkomst met de GMR. 

De schooldirecties nemen zitting in het Schooldirecteurenoverleg (SDO), waar op strategisch 

niveau adviezen worden gegeven aan en besluiten worden genomen met het CvB. Vanuit het 

SDO worden geregeld werkgroepen geformeerd om ontwikkelingen in gang te zetten op 

verschillende terreinen. Zo zijn de Stuurgroep ICT en de Werkgroep Financiën ontstaan. 

In het Medezeggenschapsstatuut is bepaald dat het bestuursbeleid wordt voorgelegd aan de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).  De GMR komt samen met het CvB 

meerdere malen per jaar bijeen. 

1.5  Maatschappelijke opdracht en verantwoording 

 

Scholengroep Spinoza is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er dienen 

zich zo nu en dan vragen aan vanuit de samenleving, waarop een antwoord verwacht kan worden 

vanuit het onderwijs. Het CvB is zich bewust van deze verantwoordelijkheid én van de 

maatschappelijke verwachtingen. Het nemen van de verantwoordelijkheid en het voldoen aan 

verwachtingen doen we vanuit het besef dat het verzorgen van onderwijs onze kerntaak is. Dit 

bereiken we mede door samenwerking met ouders, samenwerkingsverband, Gemeente en 

andere onderwijsinstellingen. 

1.6  Samenwerkingsverband 

 

Scholengroep Spinoza maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Zuid Holland West.  
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1.7  Klachten 

 

Scholengroep Spinoza heeft in 2015 enkele klachten ontvangen, die adequaat in behandeling zijn 

genomen. 

 

2. Beleidsontwikkelingen 

 

2.1  Inleiding  

In dit hoofdstuk geven we aandacht aan een aantal specifieke beleidsterreinen: Onderwijs, 

Huisvesting en Beheer, Personeel, Financieel en Leerlingaantallen. 

 

2.2  Onderwijs 

 

Passend Onderwijs 

Met de besturen in de regio is afgesproken dat Passend Onderwijs beleidsarm wordt ingevoerd en 

dat er in de eerste twee jaren geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Omdat de 

invoering ervan formeel per 1 augustus 2014 heeft plaatsgevonden, is er over het hele jaar 2015 

nog weinig te melden.  

 

Slagingspercentages 

De slagingspercentages t/m schooljaar 2014/2015 zijn als volgt. 

 

 08/09  09/10  10/11 11/12  12/13  13/14  14/15

   Dalton VMBO-T 98% 96% 87% 89% 89% 88% 96% 99%

HAVO 86% 90% 84% 85% 84% 92% 80% 89%

VWO 98% 89% 84% 84% 81% 86% 92% 86%

François Vatelschool VMBO-Basis 90% 96% 100% 91% 95% 95% 95% 100%

VMBO-Kader 100% 98% 100% 94% 100% 93% 100% 83%

’s Gravendreef VMBO-Kader 100% 100% 100% 100% 91% 100% 96% 93%

               College VMBO-G/T 100% 100% 98% 97% 87% 94% 94% 95%

HAVO 87% 86% 81% 80% 94%

Gymnasium Novum VWO 92% 98% 97% 97%

Sint-Maartenscollege VMBO-T 94% 100% 97% 94% 95% 92% 94% 97%

HAVO 85% 90% 83% 89% 81% 82% 85% 77%

VWO 94% 88% 87% 83% 86% 96% 85% 94%

Veurs Lyceum VMBO-T 100% 96% 99% 99% 93% 86% 92% 88%

HAVO 87% 96% 87% 96% 88% 97% 91% 88%

VWO 88% 91% 95% 93% 84% 97% 95% 91%

GCL VMBO-Basis 100% 100% 100%

VMBO-Kader 58% 91% 79% 100% 70% 91% 86% 95%

VMBO-G/T 67% 88% 61% 78% 88% 60% 50% 100%

Veurs Voorburg VMBO-Basis 83% 100% 100% 100% 97% 93% 100% 100%

VMBO-Kader 88% 98% 100% 89% 84% 55% 100% 97%

VMBO-G/T 85% 70% 90% 85%

 07/08School opleiding
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Onderwijstoezicht 

Met ingang van schooljaar 2015/2016 krijgen we te maken met een ander toezichtkader van de 

onderwijsinspectie. Zij gaat nu o.a. ook kijken naar de doorstroomsnelheid in de onderbouw. Dat 

is een nieuw fenomeen en we zijn benieuwd hoe onze scholen op deze nieuwe norm scoren. 

Inmiddels hebben we al een paar bezoeken achter de rug. De inspecteurs hebben zich lovend 

uitgelaten over de vorderingen die geboekt zijn op het ’s Gravendreef College Leidschendam. 

Wanneer de resultaten in 2016 op hetzelfde niveau liggen als de afgelopen jaren, zullen zij 

voorstellen dat de school weer – voor het eerst sinds heel lang – een basisarrangement krijgt. Dit 

is een mooi resultaat voor de schoolleiding, alle medewerkers en de leerlingen.  

Eveneens lovende woorden van de inspecteurs voor het team van het ’s Gravendreef College 

Leidschenveen.  

De inspectie bracht in 2015 ook een bezoek aan het Sint-Maartenscollege. Ondanks de tegenvallende 

resultaten op de havo hielden de inspecteurs het basisarrangement overeind, omdat er ‘een gedegen 

plan van aanpak lag’. Verder waren de inspecteurs onder de indruk van de bijgewoonde lessen. 

Docenten en leerlingen kregen een pluim. 

Verder bezocht de visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging het Dalton Voorburg, 

waarna de Daltonlicentie weer verlengd  is. 

 

2.3  Huisvesting en Beheer 

Algemeen  

De manager Huisvesting & Beheer heeft in 2015 de nodige projecten ondersteund en begeleid. 

De facilitaire dagelijkse zaken worden op de scholen zelf uitgevoerd.  

Op het gebied van huisvesting vindt er nauw overleg plaats met de Gemeente Leidschendam-

Voorburg, die bezig is met het opstellen van een Integraal Huisvestings Plan voor de VO scholen 

in de Gemeente. Doordat we de afgelopen jaren de investeringen enigszins aan banden hadden 

gelegd, vinden er, naast de begrote investeringen, in schooljaar 2015/2016 inhaalinvesteringen 

plaats. Bij alle scholen zijn we, in overleg met de brandweer, de brandmeldinstallaties aan het 

optimaliseren. 

Dalton Voorburg  

Bij Dalton Voorburg is geïnvesteerd in dakbedekking en vervanging van lockers. 

François Vatel school 

Er is het nodige schilderwerk verricht en de plannen voor het aanbrengen van een 

klimaatinstallatie (in 2016) zijn verder uitgedacht. 

Gymnasium Novum 

Bij Gymnasium Novum zijn twee extra lokalen gerealiseerd. Een lokaal bij de entree van de school 

en een lokaal in de kelderruimte. Hierdoor is meer lesruimte gecreëerd. 

Sint-Maartenscollege  

Bij het Sint-Maartenscollege zijn in 2015 enkele vloeren en gymzalen opgeknapt. Er is uitgebreid 

voorwerk verricht voor de verwachte wijzigingen in brandmeldinstallaties in 2016. 

Veurs Lyceum 

Bij het Veurs Lyceum is veel buitenschilderwerk verricht en zijn enkele lokalen verbouwd. 
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Veurs Voorburg 

Het traject van nieuwbouw van Veurs Voorburg is nog steeds gaande.  Met de Gemeente 

Leidschendam-Voorburg worden periodiek gesprekken gevoerd over het verdere verloop van het 

nieuwbouwtraject. Om het huidige gebouw toch representatief te laten zijn, is er gekozen om een 

revitalisering van de hal en de voorpui door te voeren. 

’s Gravendreef College Leidschenveen 

In deze nog relatief nieuwe school is in 2015 niet veel op het gebied van huisvesting gedaan. 

’s Gravendreef College Leidschendam (GCL) 

Binnen GCL hebben verbouwingen plaats gevonden als gevolg van een ruimteruil van lokalen met 

het ID college, dat in hetzelfde pand gehuisvest is. 

 

2.4  Personeel 

In 2014 heeft het bestuur maatwerkafspraken gemaakt met de GMR inzake de 

functiemixpercentages (LB, LC en LD). In mei 2015 heeft het bestuur het nieuwe promotiebeleid 

vastgesteld, waarbij niet meer op basis van de mechanische methode benoemingen in LC en LD 

plaats vinden, maar waarbij het gewenste functiebouwwerk uitgangspunt dient te zijn voor de 

“kwalitatieve” benoemingen in LC en LD (o.b.v. sollicitaties). Eind 2015 blijkt dat de 

Spinozascholen (per brin) o.a. door (natuurlijk) verloop afwijken van de streefcijfers functiemix. 

Concreet betekent dit dat de scholen – voor zover dit nog niet is vastgelegd – hun gewenste 

functiebouwwerk in kaart moeten brengen om op basis daarvan sollicitatieprocedures voor LC/LD 

te starten. 

In 2015 is er Spinozabreed een belangrijke aanzet gegeven voor een geharmoniseerd taakbeleid 

voor het onderwijzend personeel waarin de belangrijkste elementen van het taakbeleid (het aantal 

lesweken per jaar en het aantal lessen per week) in samenhang zijn gewogen en afgestemd zijn 

op de huidige cao-vo. Het door het SDO geaccordeerde taakbeleid wordt na goedkeuring door de 

GMR in 2016 voorgelegd aan het onderwijzend personeel. 

De afdeling automatisering is in 2015 gereorganiseerd. Het systeem- en netwerkbeheer zijn 

gecentraliseerd binnen het bestuursbureau. Daarnaast heeft elke school een eigen eerstelijns 

supportmedewerker, die onder verantwoordelijkheid van de school valt.  De applicatiebeheerders 

werken samen in een werkgroep, waarbij de coördinatie centraal geregeld wordt vanuit het 

bestuursbureau. Vanuit het SDO is er een portefeuillehouder Magister aangesteld ter bevordering 

van de uniformiteit in processen. 

In 2015 is tevens een  offertetraject gestart voor een nieuwe aanbieder van software voor de 

personeels- en salarisadministratie. Het offertetraject dat in de zomer van 2015 is gestart, heeft 

uiteindelijk geleid tot een overeenkomst met Emerus. Deze levert het product HR2day, een 

cloudoplossing, waarmee de salarisadministratie per 1 januari 2016 daadwerkelijk gevoerd wordt. 

In het najaar van 2015 heeft de implementatie hiervan tot volle tevredenheid plaatsgevonden. Met 

dit systeem snijdt het mes voor Spinoza aan twee kanten: het is de meest moderne oplossing in 

het onderwijsveld en het systeem is een stuk voordeliger in aanschaf dan het vorige systeem. 

Daarnaast heeft Spinoza al vroeg onderkend dat zij werk wil maken van haar maatschappelijke 

functie in het kader van de participatiewet. Anders dan menig schoolbestuur hebben de extra 

inspanningen binnen Spinoza geleid tot een nieuwe functie van hulpconciërge en zijn op dit 

moment twee medewerkers op twee scholen (Veurs Lyceum en het ’s Gravendreef College 

Leidschenveen) in dienst. Er lopen op dit moment contacten met de gemeente om meer 

kandidaten te benaderen voor een functie op één van de andere scholen van Spinoza. 

In samenspraak met het ABP  heeft Spinoza in het voorjaar van 2015 een 

voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over “pensioenbewustzijn”. Dit was een succesvolle 

middag, waaraan ongeveer 60 personeelsleden deel hebben genomen. 
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Nader ingezoomd levert 2015 het volgende beeld op: 

 

A  Werktevredenheid, werkvermogen en arbozorg 

Verzuim 2015 

Het totale verzuimcijfer 2015 bedroeg  5,39% en is hiermee gestegen ten opzichte van 2014 

(4,82%). Omdat de landelijke cijfers voor 2015 nog niet bekend zijn, kan er nog geen vergelijking 

daarmee worden gemaakt. De meldingsfrequentie over 2015 bedraagt 1.78 en wijkt daarmee niet 

veel af van vorig jaar (2014: 1.74).  

De toename van het ziekteverzuimpercentage heeft te maken met een forse toename van het 

langdurig verzuim (verzuim vanaf 6 weken).  Sinds 1 augustus 2015 werken we met een eigen 

regiemodel voor wat betreft het verzuim en laten we ons daar waar nodig bijstaan door externe 

deskunidgen vanuit de organisatie Verander Verzuim. Er wordt vanuit de afdeling P&O via de 

twee casemanagers  gedisciplineerd gewerkt aan het beheersen van het verzuim, o.a. door actief 

verzuimgesprekken te voeren met frequent verzuimende medewerkers en geplande 

voortgangsgesprekken te voeren met langduriger zieke collega’s, maar desalniettemin heeft dat 

(nog) niet geleid tot een kentering in het verzuimpercentage. Binnen het sociaal medische 

teamoverleg per school wordt met afdelingsmanagers en de schoolleiding uitgebreid stilgestaan  

bij de casuïstiek en wordt deze zo voortvarend mogelijk opgepakt. Met de gestructureerde inzet 

van afdelingsmanagers en casemanagers en het feit dat de bezuinigingen binnen Spinoza van de 

baan zijn, is de verwachting dat het verzuimpercentage in 2016 weer zal gaan dalen.  

Sinds 1 juli 2014 is Spinoza eigen risico drager voor de ZW-flex geworden. Hiervoor wordt in de 

jaarlijkse begroting een bedrag gereserveerd, gerelateerd aan de premie die we anders zouden 

betalen via de loonkosten. Er heeft in 2015 een kortdurende instroom plaats gevonden van één 

persoon. Per saldo is het eigen risico ook in 2015 een stuk aantrekkelijker gebleken. 

Ook is Spinoza Eigen Risicodrager voor de  WGA. Er heeft in 2015 geen aanvullende instroom 

plaatsgevonden in de WGA.  

 

Grafiek A1: Verzuimpercentage 
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Grafiek A2: Gemiddelde verzuimduur 

 

 

Werkkostenregeling 

Sinds 2014 wordt de werkkostenregeling integraal toegepast. In 2015 is de scholengroep Spinoza  

net als in 2014 ruim binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling gebleven waardoor er geen 

eindheffing betaald hoefde te worden. Looncomponenten die vallen onder de werkkostenregeling 

zijn o.a.: de salderingsregeling, de fietsregeling, parkeergelden, vergoeding VOG, 

vakbondscontributie, kerstpakketten en personeelsfeesten. 

Ontslaguitkeringen 

In 2015 zijn ten behoeve van 4 nieuwe ex-medewerkers van de scholengroep Spinoza 

verplichtingen uitgekeerd in het kader van de B(WW) regeling. Het aantal ex-medewerkers met 

recht op een (B)WW uitkering bedraagt op dit moment 24. Daarbij moet wel worden opgemerkt 

dat bij de meeste medewerkers er sprake is van een zogenaamd slapend recht. Dat wil zeggen 

dat deze ex-medewerkers ergens anders aan het werk zijn en dusdanige extra inkomsten 

daarmee genereren dat zij daardoor geen uitkering van Spinoza ontvangen. De kosten voor 

B(WW) uitkeringen voor 2015 –zowel het collectieve als het individuele deel  - bedragen om en 

nabij  € 500.000,--.  

Omdat de onderwijswerkgever in het Voortgezet Onderwijs voor 25% eigen risicodrager is en de 

kosten van met name de bovenwettelijke uitkering in het onderwijs hoog zijn, is in 2015 een 

samenwerkingsovereenkomst met Randstad ondertekend. Doel van deze overeenkomst is meer 

grip te krijgen op de (B)WW kosten door een actief stimuleringsbeleid te voeren ten opzichte van 

de ex-medewerkers. Alle ex-medewerkers die niet volledig elders aan het werk zijn (12 in totaal)  

zijn door Randstad uitgenodigd voor een gesprek en dat heeft al o.a. in 5 situaties geleid tot een 

actievere aanpak om deze medewerkers elders te plaatsen. Door deze overeenkomst met 

Randstad heeft Spinoza in haar ogen een sluitende aanpak gerealiseerd bij het beroep doen op 

een ontslaguitkering. Nieuwe instroom in de (B)WW zal daarnaast actief door Randstad worden 

benaderd zodat de kosten van de (B)WW naar alle verwachting verder zullen dalen. 
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Wet werk en zekerheid 

Op 1 januari 2015 is de wet werk en zekerheid in werking getreden. Deze Wet heeft op dit 

moment vooral gevolgen voor de aanzegplicht bij de beëindiging van contracten en de 

ketenbepalingen. Binnen de afdeling P&O wordt nauwgezet in de gaten gehouden of er mogelijk 

onverwachte vaste verplichtingen binnen de scholen ontstaan door deze bepalingen en wordt de 

schoolleiding hierover tijdig geïnformeerd. 

De transitievergoeding maakt nog geen onderdeel uit van het onderwijsveld in 2015 omdat er een 

Besluit overgangsrecht voor de onderwijssector is vastgesteld. De sector heeft door de ruime 

bovenwettelijke regeling al een vorm van transitievergoeding voor medewerkers en krijgt een jaar 

de tijd om in een nieuwe cao hierover bindende afspraken te maken.  

Onderzoek teruggave sociale premies 

In 2015 is aan een externe organisatie VCSW de opdracht verstrekt om te onderzoeken in 

hoeverre de scholengroep Spinoza nog teruggave van sociale  premies kan ontvangen met 

betrekking tot het huidige personeelsbestand. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheid van 

teruggave van premies vanaf 2009 tot en met 2014. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een 

teruggave van ongeveer € 35.000,-- aan sociale premies. 

 

B Professionalisering 

Bevoegdheid 

De scholengroep Spinoza heeft op dit moment  ongeveer 11% onbevoegde docenten voor de 

klas. Dit percentage is in 2015 licht gestegen, met name omdat er veel nieuw personeel op de 

VMBO locaties is benoemd dat nog niet bevoegd is, maar veelal studerend is. Het beleid van 

Spinoza is en blijft erop gericht om dit percentage verder te verlagen met als uiteindelijke 

doelstelling dat alle docenten bevoegd voor de klas staan. Dit sluit aan bij maatschappelijke 

ontwikkelingen die aangeven dat er veel waarde wordt gehecht aan bevoegde docenten voor de 

klas, als voorwaarde voor kwaliteit. Met veel docenten zijn maatwerktrajecten afgesproken om 

binnen de in de cao gestelde termijn van 2-4 jaar de bevoegdheid voor een vak te gaan halen. 

Daarbij zal tevens gebruik gemaakt worden van faciliteiten als de lerarenbeurs e.d.  

 

C Personeel in cijfers 2015  

Grafiek C1: Instroom 2015 in FTE 
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Grafiek C2: Uitstroom 2015 in FTE 

 

 

 

 

 

Grafiek C3: Verhouding LB, LC en LD Spinozabreed op peildatum 31/12/2015 
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Tabel C1: FUNCTIEMIX 2015 

 

 

Grafiek C4: FTE onderverdeeld naar leeftijdscategorie 

 

 

Note: FTE is incl MR- en GMR posities, fricties en vervangingen 
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Grafiek C5: FTE onderverdeeld naar funtiecategorie OP, OOP en directie 

 

 

Grafiek C6: Medewerkergegevens m.b.t. man/ vrouw verdeling 
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2.5  Financieel  

Financiële positie 

Het verscherpt financieel toezicht door de afdeling Rekenschap van de onderwijsinspectie is 

medio 2015 opgeheven. De financiële positie van Scholengroep Spinoza is duidelijk verbeterd. 

Het financieel bewustzijn van de schooldirecties is toegenomen. Er zijn schoolreserves 

opgebouwd, waar scholen onder specifieke voorwaarden gebruik van kunnen maken.  

De indicatoren van financiële risicoanalyse voor Scholengroep Spinoza zien er als volgt uit. 

 Inspectie 

indicator 

Waarde 

2015 

excl vord 

OCW 

Waard

e 2015 

Waarde 

2014 

Waarde 

2013 

Liquiditeit (current 

ratio) 

<  0,75 1,63 2,06 1,44 0,95 

Solvabiliteit (incl 

voorzieningen) 

<  0,30 0,48 0,65 0,54 0,41 

Rentabiliteit laatste 3 

jaar 

negatief 

positief positief positief positief 

Personele 

lasten/rijksbijdragen 

> 0,95 0,78 0,78 0,80 0,82 

Personele 

lasten/totale baten 

> 0,90 0,74 0,74 0,75 0,77 

 

In juni 2015 heeft een gesprek plaats gevonden tussen Scholengroep Spinoza en Rekenschap. 

Hierin zijn de jaarcijfers 2014 en de begroting schooljaar 2015/2016 aan de orde gekomen, die 

qua cijfers een veel positiever beeld laten zien dan de jaarresultaten 2010-2012. Mede op basis 

daarvan heeft de Inspectie besloten het verscherpt toezicht te laten vervallen. 

Vermogen 

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is als volgt weer te geven. 

 

Schooljaar 

  

Totaal baten en 

rente-inkomsten 

A 

Eigen vermogen 

(excl. 

voorzieningen) 

einde schooljaar 

B 

Weerstandsvermo

gen einde 

schooljaar 

B/A*100 

Realisatie 2014 43.734.576 6.184.106    14,14% 

Realisatie 2015 45.808.637 9.646.018    21,06% 

 

  



19 
 

 

Het eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt € 9.646.018. Exclusief de vordering op OC 

en W (ter hoogte van € 2.523.586) bedraagt het eigen vermogen € 7.122.432.  

 

Dit eigen vermogen is als volgt opgebouwd: 

     

Eigen vermogen 9.646.018 

Bestemmingsreserves      37.741 -/- 

 9.608.277 

  

Af: reserves scholen na schooljaar 2014/2015       1.664.330-/- 

 7.943.947 

  

Af: vordering OC en W 2.523.586 -/- 

Intern buffervermogen 5.420.361 

Reservering CAO aanpassingen 15/16 (2016)    500.000 -/- 

 4.920.361 (33% van het totaal   
                  vermogen excl. Vordering  
                  OC&W) 
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2.6  Leerlingaantallen  

De leerlingaantallen per 1 oktober 2014 en 2015 (exclusief vavo- en knooppuntleerlingen) 

alsmede de prognoses voor 1 oktober 2016 t/m 2018 zien er als volgt uit.  

 

Leerlingprognoses 

Prognoses per teldatum (1/10) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Dalton Voorburg 1.193 1.183 1.180 1.155 1.155 

François Vatelschool 442 455 490 480 475 

Gymnasium Novum 704 723 747 733 701 

Sint-Maartenscollege 1.265 1.259 1.251 1.260 1.275 

Veurs Lyceum 874 916 906 869 812 

Veurs Voorburg 353 361 390 390 390 

’s Gravendreefcollege Leidschendam (GCL) 141 151 195 230 275 

’s Gravendreefcollege Leidschenveen 710 719 720 719 719 

      

Totaal Scholengroep Spinoza 5.682 5.767 5.879 5.836 5.802 

 

Aan het totaal aantal leerlingen is te zien dat onze scholen zich in een groeiregio bevinden. Tot 

2016 groeit het aantal leerlingen jaarlijks met ca 100 leerlingen (ca 2%). Dit zet zich ook na 2016 

door. De terugloop die te zien is in het aantal leerlingen wordt veroorzaakt door schoolspecifieke 

omstandigheden. 

 

Leerlingen 1 oktober 2015 per leerjaar Spinozabreed 
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Leerlingen per 1 oktober 2015 naar onderwijsniveau  

 

 

Leerlingen per 1 oktober 2015/2014  naar herkomst  

 

 

Leerlingen per 1 oktober 2015 naar verdeling jongens/meisjes 

    

Woonplaats aantal Leerlingen Percentage aantal Leerlingen Percentage

 1 oktober 2015  1 oktober 2015  1 oktober 2014  1 oktober 2014

Voorburg 1470 25% 1404 24%

s-Gravenhage Leidschenveen-Ypenburg 1331 23% 1203 21%

Leidschendam 1184 21% 1187 21%

s-Gravenhage Haagse Hout 318 6% 287 5%

Rijswijk 390 7% 379 7%

Nootdorp 356 6% 381 7%

s-Gravenhage overig 554 10% 627 11%

Pijnacker 54 1% 62 1%

Wassenaar 10 0% 12 0%

Overige Gemeenten 100 2% 140 3%

5767 100% 5682 100%

jongens meisjes

Dalton Voorburg 514           43% 669           57% 1.183  

Francois Vatel 277           61% 178           39% 455      

Gymnasium Novum 399           55% 324           45% 723      

Sint-Maartenscollege 646           51% 613           49% 1.259  

Veurs Lyceum 462           50% 454           50% 916      

Veurs Voorburg 179           50% 182           50% 361      

s-Gravendreefcollege Leidschendam (GCL) 67              44% 84              56% 151      

s-Gravendreefcollege Leidschenveen 283           39% 436           61% 719      

2.827        49% 2.940        51% 5.767  
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 Leerlingen per 1 oktober 2014 naar verdeling jongens/meisjes ter vergelijking  

  

 

3. Verslag medezeggenschap 

 

3.1.  Jaarverslag GMR  

De GMR telt 16 leden, waarvan er 8 het personeel vertegenwoordigen en 8 de 

ouder/leerlingengeleding bemensen. Omdat het lidmaatschap per schooljaar loopt, kan het dus 

gebeuren dat halverwege een kalenderjaar, de verslagperiode voor het jaarverslag, de 

samenstelling verandert. Dat is in 2015 het geval geweest, doordat de voorzitter, een ouder, na 

de zomervakantie geen lid meer was van de GMR. Bovendien had de secretaris een functie bij 

een ander schoolbestuur aanvaard, waardoor ook die functie m.i.v. het nieuwe schooljaar vacant 

was.  

Het voorzitterschap is overgenomen door een vertegenwoordiger van het personeel. Dat was al 

eerder zo besloten. Vanuit de zittende leden werd niemand bereid gevonden om het secretariaat 

te vervullen. Dat is nu ondergebracht bij een personeelslid van een van de scholen, dat geen lid 

is van de GMR. Het CvB heeft aangegeven bedenkingen te hebben tegen die constructie, maar 

besloten is om het voorlopig zo te organiseren. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een 

externe notulist.  

Voor de bespreking van financiële rapportages laat de GMR zich bijstaan door een Financiële 

Commissie. In deze commissie zitten ook mensen die geen lid zijn van de GMR. De 

samenstelling van deze Financiële Commissie is na de zomervakantie ingrijpend gewijzigd, 

waardoor ook de communicatie tussen deze adviescommissie en de GMR niet altijd goed is 

verlopen. Inmiddels zijn er stappen gezet om deze situatie te verbeteren. 

 
3.2.  De volgende onderwerpen zijn in de GMR aan de orde geweest: 

- Kaderbrief 2015/2016 

- Begroting 2015/2016 

- Jaarverslag 2014 

- Sociaal jaarverslag 2014 

- Tussentijdse kwartaalrapportages 

- Kaderbrief 2016/2017, inclusief nieuw allocatiemodel 

- Protocol inzet schoolreserves 

- Vakantieregeling 2015/2016 

- Nieuwe opzet afdeling Huisvesting & Beheer 

jongens meisjes

Dalton Voorburg 541           45% 652           55% 1.193  

Francois Vatel 286           65% 156           35% 442      

Gymnasium Novum 390           55% 314           45% 704      

Sint-Maartenscollege 635           50% 630           50% 1.265  

Veurs Lyceum 443           51% 431           49% 874      

Veurs Voorburg 163           46% 190           54% 353      

s-Gravendreefcollege Leidschendam (GCL) 68              48% 73              52% 141      

s-Gravendreefcollege Leidschenveen 270           38% 440           62% 710      

2.796        49% 2.886        51% 5.682  
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- Nieuwe opzet afdeling Automatisering 

- Beëindiging van het reboundproject Compact Plus 

- Regeling opname verlof in het kader van het persoonlijke budget 

- Nieuw promotiebeleid, gebaseerd op kwalitatieve benoeming i.p.v. mechanisch benoemings-

model 

- Nieuwe dienstverlener voor verzuimbegeleiding 

- Overhevelen borg schoolboeken naar Iddink 

- Omgangs- en integriteitscode 

- Klokkenluidersregeling 

- Voorstel wijziging taakbeleid 

 

3.3.  Samenstelling van de GMR 

De vertegenwoordiging in de GMR is gekoppeld aan de scholen. Elke school heeft twee zetels, 

waarvan één voor een vertegenwoordiger van het personeel en één voor een vertegenwoordiger 

van de leerlingen/ouders-geleding.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

School Aantal zetels 

Ouders/ 

leerlingen 

Personeel 

Dalton Voorburg 

François Vatelschool 

’s Gravendreef College Leidschenveen  

’s Gravendreef College Leidschendam 

Gymnasium Novum 

Sint-Maartenscollege 

Veurs Lyceum 

Veurs Voorburg 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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4. Financiële paragraaf 

 
4.1. Nadere toelichting jaarrekening 2015 op de belangrijkste verschillen t.o.v. de begroting 

Rijksbijdragen 

Het grootste deel van de hogere rijksbijdragen is te verklaren door een hogere lumpsum 

(personeel en materieel, totaal € 1,6 mln hoger). Die wordt veroorzaakt door meer leerlingen dan 

begroot en een hogere bekostigings-GPL vanwege cao verhogingen. Ook wordt het aantal vavo- 

en knooppuntleerlingen nooit begroot, terwijl ze wel voorkomen. 

Additionele subsidie personeel 

In de begroting was, vooruitlopend op de ontwikkelingen, geen bate uit hoofde van de 

maatschappelijke stage meer meegenomen. Hier is nog een restantdeel van ontvangen. Het 

leerplusarrangement en de prestatieboxgelden bleken hoger dan begroot. Daarnaast is er meer 

ontvangen, doordat er meer leerlingen waren dan begroot. 

Personeelslasten 

De totale personele lasten zijn ca € 400.000 lager dan begroot, onder meer als gevolg van 

vacatures. Daarnaast wordt in de begrote GPL per school altijd rekening gehouden met een 

verwachte indexatie en loonstijging. Deze zijn in de praktijk lager gebleken dan begroot. In de 

pensioenpremie is de door de overheid aangekondigde premiedaling verwerkt. Bovenschools is 

de ICT-organisatie meer efficiënt ingericht, wat daadwerkelijk kostenverlaging met zich mee 

brengt. 

Huisvestingslasten 

Deze zijn ca € 100.000 lager als gevolg van lagere energiekosten en heffingen OZB die via de 

balans lopen, doordat ze direct worden doorbelast aan de Gemeente en voor Spinoza geen 

kosten betreffen. In het verleden zijn deze wel als kosten begroot geweest. 

Overige lasten 

De overige lasten zijn onder meer lager dan begroot door lagere representatiekosten en lagere 

kosten reizen. Daarnaast is er een onvoorzien bedrag begroot geweest van € 300.000, wat 

slechts gedeeltelijk is gebruikt. Door het reeds enkele jaren ingezette “kostenbewust zijn” bij 

scholen, worden zaken ook meer efficient ingericht. 

Financiële baten en lasten 

Door de betere liquiditeit zijn de rentebaten aanzienlijk hoger dan begroot. Deze liquiditeit is met 

name ontstaan door het aansterken van buffervermogen vanuit hogere lumpsumgelden. De 

liquiditeit is daarmee weer op een adequaat niveau gekomen. 

 

4.2 Treasurystatuut en –beleid 

 

Er is een treasurystatuut opgesteld, dat voldoet aan de vereisten van de OCW-regeling "Beleggen 

en Belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek". Hierin zijn de procedures rond het 

vermogensbeheer vastgelegd. 

Het effectenbezit bedraagt per 31 december 2015 nihil. 
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4.3 Europese aanbestedingen 

Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. Spinoza hanteert deze 

aanbestedingswet in de praktijk ten aanzien van zijn investeringen én aankopen, met uitzondering 

van één onderdeel. Met betrekking tot schoolboeken hanteert Spinoza niet de regelgeving rondom 

de Europese Aanbesteding. De boeken worden aangeschaft bij Iddink. Het aankoopbedrag in 

2015 lag hoger dan het drempelbedrag voor Europese aanbestedingen. Spinoza is zich bewust 

hiervan. Bij het plaatsen van de bestelling heeft Spinoza (evenals in voorgaande jaren) niet 

gekozen voor Europese Aanbesteding, omdat er in de markt slechts twee partijen voor 

schoolboeken zijn.  

Overige af te sluiten contracten en investeringen, waarvoor dat wettelijk vereist is, zullen 

Europees worden aanbesteed.  

 

4.4 Verantwoording doelsubsidies 

 

Leerplus-arrangement 

Deze regeling is de opvolger van de oude cumi-regeling. Scholen die in aanmerking kwamen voor 

deze voorganger, hebben de middelen altijd ten goede laten komen aan de gehele school. 

Daarmee werd de subsidie een onderdeel van de lumpsum. In het onderwijsbeleid van de scholen 

is altijd een substantieel bestanddeel van de middelen aangewend voor ondersteuning van de 

leerlingen met achterstanden en/of zorgbehoeften. Het jaar 2015 maakt daarop geen uitzondering. 

Prestatiebox 

Eind 2011 heeft het Ministerie van OC&W met de VO-raad een bestuursakkoord afgesloten. De 

regelgeving die daaruit is voortgevloeid staat bekend onder de naam Prestatiebox. 

Het gaat om beleidsprioriteiten die zijn uitgewerkt in de actieplannen “Beter Presteren” en “Leraar 

2020”. Het College van Bestuur heeft met de individuele scholen afspraken gemaakt over de inzet 

voor de komende jaren. De scholen hebben keuzes gemaakt uit de lijst die in het kader van de 

Prestatiebox is opgesteld. Het gaat daarbij o.a. om het realiseren van een ambitieuze leercultuur, 

aandacht voor talentontwikkeling en hoogbegaafdheid, opbrengst gericht werken en verdere 

professionalisering van docenten en schoolleiders. 

In totaal heeft Scholengroep Spinoza ruim € 1.000.000 aan subsidies Prestatiebox ontvangen. 

Deze zijn onder meer besteed aan rekenlessen, vakcoaches, schoolopleiders, extra lessen op 

vakgebied en onderbouw, coaching nieuwe docenten, intervisie tweetalig onderwijs, 

onderwijsanalyses, onderwijsontwikkeling, scholing secties, begeleiding hoogbegaafde leerlingen, 

steunlessen brugklas, lesobservatie-App, scholing coördinatoren, excellent leiderschap, 

Leerkracht, ondersteuning t.b.v. remedial teaching diverse vakken, scholing docenten en 

onderwijscommissies. 
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5. Continuïteitsparagraaf 

 
5.1 Inleiding  

Het CvB constateert dat de vermogenspositie van Scholengroep Spinoza ten opzichte van de 

afgelopen jaren wederom sterk is verbeterd. Het buffervermogen van de stichting is daarmee op 

een adequaat niveau gekomen.  

Medio 2015 is het verscherpt financieel toezicht door de afdeling Rekenschap van de 

onderwijsinspectie opgeheven.  

De financiële bewustwording binnen de gehele scholengroep is een blijvend punt van aandacht en 

zal dat ook het komend jaar blijven. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun begrotingen en 

de bewaking daarvan. De kwartaalrapportages worden intensief met de scholen besproken. 

Nieuwe managementinformatiesystemen op HR- , financieel- en onderwijsgebied verschaffen nog 

beter inzicht in de financiële positie van de scholengroep en de kwaliteit van het onderwijs. 

Grote risicovolle uitgaven, zoals investeringen in huisvesting en ICT, worden pas gedaan na 

goedkeuring van de investeringsbegroting door het CvB. Investeringen die zich aandienen en niet 

zijn begroot, worden expliciet ter goedkeuring aan het CvB voorgelegd. Het CvB houdt zich bezig 

met het nieuwbouwtraject van Veurs Voorburg. 

 

Ontwikkelingen op het gebied van de bekostiging door de overheid worden nauwlettend gevolgd 

en er vindt veelvuldig overleg plaats met andere onderwijsinstellingen.  

 

5.2 Meerjarenbalansen en - begrotingen  

 

 

  

5.2.1.

2015 2016 2017 2018

Personele bezetting in FTE:

     -Management/Directie 32                31              32              33              

     -Onderwijzend Personeel 336              339           338           336           

     -overige medewerkers 93                92              88              86              

totaal 461              462           458           455           

Tot aan schooljaar 16/17 stijgt het leerlingaantal als gevolg van ruimtemogelijkheden op de scholen, 

waardoor ook het aantal fte stijgt. Doordat dit op schooljaar is gebaseerd en de FTE's bovenstaand op

kalenderjaar worden weergegeven, is deze stijging ten dele te zien. Te zien is dat vanaf 2016 het aantal

FTE licht afneemt als gevolg van een dalend aantal leerlingen.
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5.2.2. Leerling aantallen 2015 2016 2017 2018

5.767          5.879        5.836        5.802        

De afgelopen jaren zijn de leerlingaantallen jaarlijks gestegen. Dit heeft te maken met de groeiregio

waarin we ons bevinden en de ruimte die de scholen nog konden benutten. Na 2016 zal het leerling

aantal licht afnemen. Enerzijds doordat we op veel scholen ons plafond hebben bereikt en de gemeente

geen mogelijkheden tot uitbreiding geeft. Anderzijds zijn er specifieke klassen die vanuit een 

onderwijsgedachte uitlopen en niet worden vervangen.

5.2.3. MEERJARENBEGROTING (* € 1.000)

2014 2015 2016 2017 2018

Balans werkelijk werkelijk begroting begroting begroting

          Vaste Activa

                 Immaterieel -              -              -            -            -            

                 Materieel 4.951          5.299          5.313        5.577        5.891        

                 Financieel 2                  2                  2                2                2                

          Vlottende Activa 8.668          12.114        12.500     11.900     11.750     

Balanstotaal 13.621       17.415        17.815     17.479     17.643     

          Eigen Vermogen

                 Algemene Reserve 5.775          9.429          9.946        9.514        9.851        

                 Bestemmingsreserve publiek 409             37                37              -            

                 Bestemmingsfonds publiek -              -              

                 Bestemmingsreserve privaat -              -              

                 Bestemmingsfonds privaat -              -              

             -              

         Voorzieningen 1.130          1.743          1.400        1.350        1.300        

         Langlopende schulden 303             283              263           243           223           

         Kortlopende schulden 6.004          5.923          5.989        6.192        6.089        

Balanstotaal 13.621       17.415        17.635     17.299     17.463     
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Staat/Raming van Baten en Lasten (* € 1.000) 2014 2015 2016 2017 2018

         Baten werkelijk werkelijk begroting begroting begroting

                 Rijksbijdrage 41.110       43.367        43.017     44.036     44.046     

                 Overige overheidsbijdragen en subsidies 488             389              144           122           122           

                 Overige baten 2.137          2.053          2.232        2.225        2.077        

43.735       45.809        45.393     46.383     46.245     

        Lasten

                Personeelslasten 32.879       34.140        35.793     36.680     36.444     

                Afschrijvingen 1.032          1.094          1.161        1.158        1.227        

                Huisvestingslasten 2.540          2.428          2.568        2.576        2.589        

                Overige Lasten 4.665          4.918          5.729        5.941        5.651        

41.116       42.580        45.251     46.355     45.911     

        Saldo Baten en lasten 2.619          3.229          142           28              334           

        Saldo financiëlebaten en -lasten) 48                52                3                3                3                

        Saldo buitengewone baten en lasten -              -              -            -            -            

        Incidentele baten en lasten -              -              -            -            -            

        Totaal resultaat 2.667          3.281          145           31              337           

Toelichting balans

De MVA stjgen licht de komende jaren. Enerzijds vindt een afbouw plaats doordat 

activa qua boekwaarde verder afbouwen. Anderzijds vinden de investeringen conform de

begrotingen en meerjarenonderhoudsplannen plaats en zullen scholen hun opgebouwde reserves 

mogelijk inzetten om  investeringen te doen op de scholen.

De bestemmingsreserves worden ingezet. De algemene reserve groeit op basis van 

de begrote overschotten. Daarentegen zullen scholen hun opgebouwde reserves vanaf

2016 mogelijk gaan benutten.

Door de opgebouwde buffers zullen liquiditeit en solvabiliteit toenemen.

Voorzieningen zullen licht afbouwen als gevolg van inzet (onderhoud en persoonlijk budget).

Toelichting staat van baten en lasten

Door de toename van de leerlingaantallen zullen de rijksbijdragen de komende jaren

toenemen.  Vanaf 2017 neemt het totale leerlingaantal af. Door de t-1 bekostigingssystematiek

zal deze afname in rijksbijdragen pas vanaf 2018 te zien zijn.

De personele lasten stijgen als gevolg van het na-ijleffect van de in gang gezette formatieplaatsen

voor 2015 en er wordt rekening gehouden met inflatie en stijging van premies.

Afschrijvingen nemen toe als gevolg van het feit dat de afschrijvingen op nieuwe investeringen

hoger zijn dan de afbouw van afschrijvingen van aanwezige activa.
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5.3 Intern risicobeheersingssysteem 

 

Zie hiervoor paragraaf 1.4. 

 

5.4 Risico’s  

 

Om te komen tot een verantwoord risicomanagement  zullen risico’s voortdurend worden 

geïnventariseerd en gekwalificeerd. Deze analyse vindt doorlopend in samenspraak met de Raad 

van Toezicht, SDO en (G)/MR’en op bestuurs- en schoolniveau  plaats en met de accountant. Dit 

resulteert in de vaststelling van de hoogte van een verantwoord weerstandsvermogen, ook op 

langere termijn. 

 

Personeel 

Hieronder worden de belangrijkste financiële risico’s genoemd: 

a) Eigen risicodragerschap WGA (=Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) 

Spinoza is al sinds een aantal jaren eigen risicodrager voor de WGA lasten. Deze lasten 

worden zoveel mogelijk beperkt door een actief verzuim- en re-integratiebeleid te voeren, 

maar soms kan niet worden voorkomen dat deze lasten optreden. Door het eigen 

risicodragerschap betaalt Spinoza geen aanvullende premies aan het UWV  en kan het met 

deze besparing  een buffer opbouwen om de kosten uit te betalen. 

b) Eigen risicodragerschap ZW (=Ziektewet).  

Spinoza is sinds 1 juli 2014 eigen risicodrager voor deze groep ex-personeel. De ZW is van 

toepassing op personeelsleden die ziek uit dienst gaan resp. binnen een periode van 4 weken 

na uitdiensttreding zich ziek melden. Spinoza voert een actief beleid om te voorkomen dat 

veelal tijdelijke personeelsleden ziek uit dienst gaan. Op het moment dat een personeelslid 

zich echter binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek meldt is een actief beleid lastiger. Spinoza 

heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met Aon. Aon zorgt op basis van een vastgestelde 

vergoeding ervoor dat de uitkering wordt berekend (en door Spinoza wordt betaald), maar dat 

tevens een inspanning wordt geleverd om de kosten zo laag mogelijk te houden door een 

actieve bemiddeling van hun kant om deze medewerkers weer zo snel mogelijk uit deze 

uitkeringssituatie te krijgen. 

c) Eigen risicodragerschap WW en BW (werkloosheids- en bovenwettelijke  uitkeringen) 

Het Voortgezet Onderwijs is al sinds 2007 eigen risicodrager voor de werkloosheidslasten 

(wettelijk en bovenwettelijk deel).  Dat houdt in dat 25% van de kosten voor WW en BW 

gedragen wordt door Spinoza en 75% indirect betaald wordt via het collectief Voortgezet 

Onderwijs in Nederland. Hoe meer aanspraak op WW landelijk gemaakt wordt hoe hoger ook 

dat deel van de kosten voor Spinoza. 

Deze lasten kunnen behoorlijk oplopen, want een medewerker die ouder is dan 50 jaar en 12 

aaneengesloten jaren heeft gewerkt in het onderwijs, heeft recht op een combinatie-uitkering 

WW/BW tot zijn 65e jaar. Ter vergelijking: de maximale WW uitkeringsduur is 38 maanden. 

Ook op dit vlak voert Spinoza een actief beleid om de instroom in de WW zo laag mogelijk te 

houden, maar soms is dat in individuele gevallen niet te vermijden (denk daarbij aan 

boventalligheid of een ontslag met wederzijds goedvinden vanwege onvoldoende 

functioneren) . Met Randstad is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de periode 

mei 2015 tot mei 2016 om meer grip te krijgen op de B(WW)-lasten en deze terug te dringen. 

Kern van de aanpak is dat Randstad met alle ex-medewerkers een (maatwerk)traject ingaat  

met als doel hen te plaatsen in een nieuwe functie bij een andere organisatie. 
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d) Wet Werk en Zekerheid 

Deze wet heeft als doelen  “van baanzekerheid naar werkzekerheid” en “vast moet minder 

vast zijn en flexibel minder flexibel”.  Een en ander houdt in dat tijdelijke personeelsleden 

sneller dan nu het geval is per 1 juli 2015 in aanmerking komen voor een dienstverband van 

onbepaalde tijd (2 ipv 3 jaar). Dit betekent dat nog stringenter dan voorheen gekeken moet  

worden naar deze groep personeel, de daarmee verband houdende omvang in fte en het 

functioneren van deze groep tijdelijk personeel om vaste verplichtingen die niet gewenst zijn, 

te voorkomen. Mogelijk kan daarvoor een instrument als “uitzendarbeid” worden ingezet.   

Maar niet alleen de ketenregeling verandert met deze Wet, de werkgever wordt ook 

“gedwongen” om zich actiever in te zetten  voor het credo  “van werk naar werk”. Daarvoor is 

een transitievergoeding in de Wet opgenomen die beschikbaar gesteld moet worden aan 

personeelsleden die een dienstverband hebben van minimaal 2 jaar aaneengesloten en 

worden ontslagen c.q. waarvan het contract niet wordt verlengd. Deze vergoeding – die 

gebruikt moet worden voor activiteiten om de kans op de arbeidsmarkt te vergroten (denk aan 

scholing en outplacement) – is gekoppeld aan de leeftijd en het aantal dienstjaren van een 

medewerker en kan bij een langdurig dienstverband van bijv. een medewerker die wordt 

ontslagen met recht op een WGA- uitkering behoorlijk oplopen. Spinoza zal daar in het 

werkgelegenheidsbeleid uitdrukkelijk rekening mee moeten houden en een goed dossier per 

personeelslid hiervoor moeten opbouwen zodat dit risico zo beperkt mogelijk is. 

e) De CAO VO 

In 2015 zijn vooruitlopend op de nieuwe cao de volgende loonstijgingen afgesproken en 

verwerkt in 2015: 

 Met terugwerkende kracht per 1-1-2015 een verhoging met 0,8%; 

 Met terugwerkende kracht per 1-9-2015 een aanvullende verhoging met 1,25%; 

 Alle werknemers die op 1 september 2015 in dienst waren van de werkgever, ontvangen een 
eenmalige uitkering van 500 euro bruto (op basis van een normbetrekking).  

 
In het voorjaar van 2016 is de nieuwe cao van kracht geworden. Grotendeels is bekend hoe 
de maatregelen bekostigd gaan worden. Hier zal rekening mee gehouden dienen te worden. 
Inmiddels is bekend dat vanuit de cao-onderhandelingen in 2016 een 3,0% loonstijging per  
1 januari 2016 zal plaats vinden. 
 

Materieel 

De voornaamste financiële risico’s op materieel gebied betreffen: 

- Nieuwbouw van Veurs Voorburg; in dit traject treedt Scholengroep Spinoza op als bouwheer 

en zal scherp moeten sturen op een kwalitatief goed gebouw binnen de toch wel krappe 

financiële kaders die deze gemeente heeft gegeven. Overschrijdingen komen voor rekening 

van Spinoza. 

- Toenemende investeringen op ICT-gebied kunnen financiële – en liquiditeitsrisico’s met zich 

mee brengen. 
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6.  Rapportage Raad van Toezicht  

 

6.1 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur. In 2015 is 

aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in de regio, nieuwbouw Veurs 

Voorburg, ontwikkelingen op de scholen, jaarrekening en jaarverslag 2014, begroting schooljaar 

2015/2016, governance code VO-raad en wijzigingen Wet Normering Topinkomens.  

 

6.2 Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2015 

De samenstelling van de Raad van Toezicht per 31 december was als volgt: 

- de heer M.J.M.V. van Dijk, voorzitter 

- mevrouw  M.F. Laning, lid 

- de heer R. Steenhart, lid 

- mevrouw A. Vriesendorp, lid 

- de heer W.J.M. Woertman, lid 

 

6.3 Verslag van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur. Dat doet hij vanuit de 

maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van de 

Scholengroep Spinoza. In 2015 heeft de Raad van Toezicht 5 keer vergaderd. In die 

vergaderingen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

 
Regionale ontwikkelingen 

* Het Aloysius College heeft veel aandacht gevraagd van de schoolbestuurders in de regio. De 

Raad van Toezicht is tijdens de reguliere vergaderingen, maar ook tussentijds, door de 

bestuurder uitvoerig geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Te vrezen valt dat de 

voormalige AC-leerlingen nog meer aandacht zullen vragen in de nabije toekomst.  

* De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft onderzoeksbureau BMC opdracht gegeven om de 

haalbaarheid van een locatie voor vmbo in die gemeente te onderzoeken. Omdat veel 

leerlingen uit Pijnacker-Nootdorp een van de Spinoza-scholen bezoeken, zou een besluit 

daartoe voor Spinoza nadelige gevolgen kunnen hebben.  

* Het bestuur van VO-Haaglanden is voor Lyceum Ypenburg op zoek gegaan naar een aparte 

vestiging voor hun mavo-leerlingen. Ook hiervoor geldt dat dit een direct risico zou kunnen 

vormen voor de Spinoza-scholen. De gevonden locatie is op technische gronden afgewezen, 

maar de zoektocht is niet beëindigd.  

 
Ontwikkelingen op de scholen 

* Vanzelfsprekend is regelmatig aandacht besteed aan wat steeds meer op een soap gaat 

lijken, de nieuwbouw voor Veurs Voorburg. Het lijkt erop dat de gemeente de hoop heeft 

gevestigd op een mogelijk besluit van Lucas Onderwijs t.a.v. het Corbulo College, waarmee 

de gemeente Spinoza als directe partner behoorlijk in de kou laat staan. Daar komt bij dat de 

directeur van Veurs Voorburg, die al sinds 1997 bij de voorbereidingen was betrokken, is 

aangenomen op een andere school. Na een interim-periode is inmiddels een nieuwe directeur 

benoemd.   
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* Na onderling overleg tussen de bestuurder en de rector van Gymnasium Novum hebben 

partijen besloten de samenwerking te beëindigen. De conrector van de school is benoemd tot 

waarnemend rector en een lid van de staf is bereid gevonden om de taken van de conrector 

voorlopig over te nemen. Een procedure voor een vervanger is opgestart.  

* Op Veurs Lyceum is wegens ziekte eveneens gebruik gemaakt van de diensten van de 

interim-manager van Veurs Voorburg. Wegens het aanvaarden door de rector van een 

aanstelling als directeur/bestuurder elders in het land, is er een vacature voor rector bij het 

Veurs Lyceum opengesteld.  

* De inspectie heeft zich tevreden getoond over de ontwikkelingen op ’s Gravendreef College 

Leidschendam. Weliswaar drukken de resultaten uit het verleden nog op de officiële 

waardering, omdat altijd gekeken wordt naar een periode van drie jaar, maar de 

veranderingen hebben de verwachtingen van de inspecteurs in positieve zin overtroffen. Er 

zijn complimenten uitgedeeld. 

 
Financiële zaken 

De Raad van Toezicht heeft in 2015 de Jaarrekening 2014 en het Jaarverslag 2014 vastgesteld. 

Omdat Spinoza werkt met begrotingen per schooljaar, is ook de begroting voor schooljaar 

2015/2016 besproken en vastgesteld. Aan de hand van managementrapportages en 

liquiditeitsprognoses is tussentijds de vinger aan de pols gehouden. Met grote tevredenheid 

constateert de Raad van Toezicht dat Spinoza niet langer valt onder verscherpt toezicht financieel 

toezicht.  

 
Governance 

Op het gebied van governance is aandacht besteed aan de nieuwe governance code van de VO-

raad. Tevens zijn plannen besproken voor een zelfevaluatie van de RvT in 2016. Daarnaast is 

aandacht besteed aan een verzoek om gegevens in het kader van de WOB. Formeel valt Spinoza 

niet onder de instellingen waarop de WOB van toepassing is. Anderzijds heeft Spinoza niets te 

verbergen. Daarom is op basis van vrijwilligheid toch voldaan aan dit WOB-verzoek en is alsnog 

een overzicht van declaraties opgesteld en overlegd. Tot slot heeft de Raad van Toezicht een 

besluit genomen over de indeling van Spinoza in klasse D in het kader van de WNT en 

vastgesteld dat de honorering van de bestuurder volledig binnen de grenzen van de WNT valt. 

Verder heeft de raad besloten om twee nieuwe leden te werven ter voorbereiding op het vertrek 

van twee zittende leden, die niet meer herbenoemd kunnen worden.  

In 2015 is er ook een gezamenlijke bijeenkomst geweest met de GMR, die dit keer was 

georganiseerd door de GMR. Het thema was ‘zelfsturende teams’.  

In wisselende samenstelling hebben leden van de Raad van Toezicht schoolbezoeken afgelegd 

en zich daarbij laten bijpraten door de betreffende schoolleidingen.  

 

M.J.M.V. van Dijk. 

Voorzitter Raad van Toezicht 

 


