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Voor u ligt het jaarverslag 2017/2018 van de Stichting 

Scholengroep Spinoza. Dit is het tweede integrale jaarverslag 

over een schooljaar. Vanzelfsprekend maakt Scholengroep 

Spinoza ook over het kalenderjaar een financieel jaarverslag 

voor de accountant en het ministerie van OCW, maar 

in het onderwijs denken en werken we in schooljaren 

en vinden we het ook wenselijk om ons zo te kunnen 

verantwoorden. Samen met het schooldirecteurenoverleg 

(SDO) is besloten dat we begrotingen maken per schooljaar 

en dat onze interne verantwoordingscyclus daarop aansluit. 

Onze kwartaalrapportages zijn gebaseerd op de cycli van 

schooljaren.

In dit jaarverslag treft u algemene gegevens en kengetallen 

aan van de scholen vallend onder de scholengroep, zoomen 

we in op de prestaties van de scholen en kijken we terug 

op de resultaten van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering die 

niet alleen gaat over personeel en financiën, maar ook over 

ICT, huisvesting en privacy.

De Inspectie van het Onderwijs is vanaf 2017/2018 

overgegaan op een nieuwe wijze van toezicht. In plaats 

van alleen scholen te bezoeken, heeft ze haar toezicht 

verruimd naar het functioneren van de schoolbesturen. 

Alle schoolbesturen worden in een periode van vier jaar 

bezocht en Scholengroep Spinoza zat al in de steekproef 

van het eerste jaar. 

In het kader van bestuursonderzoek zijn ook vier 

verificatieonderzoeken gehouden bij Veurs Lyceum, 

Gymnasium Novum, Dalton Voorburg en ‘s Gravendreef 

College Leidschendam. Zowel het bestuur als de 

scholen zijn op basis van dit onderzoek als ‘voldoende’ 

beoordeeld. Daarnaast kunnen we met trots melden dat 

het didactisch handelen op zowel Dalton Voorburg als 

Gymnasium Novum het predicaat ‘goed’ heeft gekregen.

Op basis van het verbeterplan bracht de 

Onderwijsinspectie een bezoek aan de François 

Vatelschool en het oordeel was toen dat er nog een 

aantal uitdagingen waren. In overleg met de directie 

is vervolgens een extra impuls aan het verbeterplan 

gegeven, waarna de inspectie is gevraagd om in juni 

2018 weer terug te komen. Op basis van dit onderzoek 

heeft de inspectie geoordeeld dat het onderwijs op deze 

school nu ook het predicaat ‘voldoende’ heeft gehaald. 

Als bestuurder van Spinoza maak ik nu voor het eerst 

mee dat alle afdelingen van onze scholengroep het 

predicaat ‘voldoende’ hebben. Dat houdt geenszins in 

dat we op onze lauweren kunnen rusten. ‘Iedere dag 

een beetje beter’ is en blijft het adagium.

In dat kader is in overleg met het SDO op het bestuurs

bureau gestart met een kleine afdeling Kwaliteit. 

Vanzelfsprekend om ons voor te bereiden op de 

Onderwijsinspectie, maar vooral omdat we onze eigen 
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ambities willen monitoren. Als schoolbestuur hebben we 

de maatschappelijke opdracht om te zorgen voor goed 

onderwijs; dat gaat gepaard met het zelf stellen van 

doelen en ambities.

Afgelopen jaar was ook het jaar van de introductie 

van de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). Zoals elke organisatie die te maken heeft 

met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en 

medewerkers hebben we hier een forse inspanning 

moeten verrichten. We hebben veel processen opnieuw 

bekeken, nieuw beleid geformuleerd, toegelicht en 

uitgedragen binnen de organisatie. Natuurlijk is dit een 

proces van vallen en opstaan en gaat er soms nog wel 

iets mis. We zien dat zorgplicht en privacy regelmatig 

met elkaar op gespannen voet staan. 

In onze regio hadden we bijvoorbeeld een uitvoerige 

uitwisselingsmarkt tussen primair en voortgezet 

onderwijs. Hierbij werd informatie uitgewisseld die een 

goed verloop van het onderwijstraject ten goede moest 

komen. Op basis van deze informatie kon gekeken 

worden of er extra begeleiding wenselijk was, en of 

het basisschooladvies aansloot bij de prestaties in het 

vervolgonderwijs. Door de AVG zou dit een dermate 

omslachtige voorbereiding vragen, dat besloten is om de 

uitwisselingsmarkt dit najaar 2018 niet te organiseren. 

De waarborgen voor privacy lijken hier het optimaliseren 

van de onderwijsresultaten te frustreren.

Gelukkig worden er nog steeds goede resultaten 

behaald, zoals u in dit jaarverslag kunt lezen. Het 

bestuur dankt alle medewerkers voor de deskundige en 

betrokken inzet voor onze leerlingen en de ontwikkeling 

van het onderwijs.

Peter Lamers

voorzitter College van Bestuur Scholengroep Spinoza
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Visie

In de visie worden de begrippen uit de missie op de 

volgende wijze nader uitgewerkt:

• Professionele leergemeenschap. Om de 

onderwijskwaliteit te verhogen is niet alleen de 

kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar in de 

school doorslaggevend, maar vooral ook de kwaliteit 

van het collectief. Die kwaliteit wordt bevorderd 

door de professionele dialoog binnen en tussen 

de verschillende organisatielagen: op het niveau 

van de groep, van de school en van het bestuur. 

Gesprekken, interactie en dialoog vormen een 

belangrijk middel om te leren van de eigen praktijk.

• Identiteit. Alle scholen hebben een eigen 

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, 

leidinggevende, onderwijsondersteuners 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 aangeboden. 

Bij het invullen van die verantwoordelijkheden 

moeten zij zich ondersteund weten. Die 

ondersteuning mag breed ingevuld worden. Het 

gaat om het inzetten van HRinstrumenten om alle 

medewerkers optimaal te laten bijdragen aan de 

doelen van de organisatie.

• De leerling. De leerling is de reden van het 

bestaan van onderwijsinstellingen. De leerling 

van nu is de burger van de toekomst en zal als 

burger een bijdrage leveren aan die toekomst. De 

2 Organisatie

Stichting Scholengroep Spinoza omvat 8 scholen voor voortgezet onderwijs te LeidschendamVoorburg  

en omstreken, te weten:

• Dalton Voorburg vwo (gymnasium), havo, vmbo-t

• François Vatelschool vmbo-b/k/g/t met lwoo

• ’s Gravendreef College Leidschendam (GCL) vmbo-k/g/t

• ’s Gravendreef College Leidschenveen (SGDC) havo en vmbo-k/g/t

• Gymnasium Novum vwo (gymnasium)

• SintMaartenscollege (t)vwo (gymnasium), havo, vmbo-t

• Veurs Lyceum vwo (gymnasium), havo, vmbo-t

• Veurs Voorburg vmbo-b/k/g/t met lwoo

2.1  Missie en visie
De missie van Scholengroep Spinoza luidt:

Scholengroep Spinoza heeft tot doel om professionele leergemeenschappen te 

creëren met herkenbare identiteiten, waarbinnen professionals zich uitgedaagd  

en ondersteund voelen om toekomstbestendig onderwijs te ontwikkelen en  

waarbinnen leerlingen zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te halen.
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samenleving stelt eisen en de leerling dient zich 

daarvan bewust te zijn. Het is aan het onderwijs – 

naast de opvoeding door de ouders – om leerlingen 

in een veilige en stimulerende leeromgeving hierop 

voor te bereiden.

• Toekomstbestendig. Toekomstbestendig 

onderwijs betekent uitdagend onderwijs voor elke 

leerling. Vanuit dat oogpunt dient de structuur van 

het onderwijs de leerling te volgen in plaats van 

andersom. Goed samenspel van kwaliteitsbeleid, waar 

het gaat om onderwijzend personeel, en beschikbare 

technologie is de basis voor de ontwikkeling van 

gepersonaliseerd onderwijs. Nieuwe technologische 

mogelijkheden vragen 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 informatie.

• Uitdaging. Uitdaging moet er zijn voor zowel de 

leerling als voor de professional. Beide moeten 

geïnspireerd worden om het beste uit zichzelf te 

halen. Ook ouders, basisscholen, vervolgonderwijs 

en bedrijfsleven hebben belang bij goed onderwijs. 

Dat houdt in dat ze betrokken 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 toekomst 

richtinggevend zijn. Van scholen mag verwacht 

worden dat zij ook verantwoording afleggen aan 

de verschillende stakeholders over wat men heeft 

gedaan om invulling te geven aan die uitdaging.
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2.2  Intern toezicht en bestuur
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 in het model van 

een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht 

(RvT). In een reglement van bestuur en toezicht zijn de 

onderscheiden rollen, taken en verantwoordelijkheden 

vastgelegd.

Raad van Toezicht 

De RvT heeft de werkgeversrol voor 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. 

Het overleg tussen het CvB en de RvT kent een 

agenda waarin deels de vaste onderwerpen 

actualiteit, beleidscyclus en risico’s en ontwikkelingen 

zijn opgenomen. De RvT overlegt minimaal vijf 

maal per jaar en heeft daarnaast een gezamenlijke 

themabijeenkomst met de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR).

College van Bestuur 

Het CvB overlegt wekelijks met de directeur 

bestuurs bureau en de ambtelijk secretaris van 

het CvB. 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. 

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.
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Pasfotogesprekken 

Twee keer per jaar voeren het CvB, de 

bureaudirectie en de schooldirecties zogenoemde 

pasfotogesprekken. In deze gesprekken wordt een 

‘foto’ van de school gemaakt en komen onderwerpen 

aan de orde als onderwijs (kwaliteit van de 

school, tevredenheid, imago en onderwijskundige 

ontwikkelingen), financiën (begroting, 

managementrapportage), huisvesting en beheer 

(onderhoud, investeringen) en personeel (verzuim, 

scholing, gesprekkencyclus). Daarnaast kunnen de 

schooldirecties in deze gesprekken verantwoording 

afleggen over het gevoerde beleid en de resultaten 

van de school. Door deze gesprekken ontstaat een 

goed beeld van de prestaties van de scholen op de 

langere termijn. 

2.3  Extern toezicht door de Inspectie
Een goed werkend intern toezicht is nog eens 

extra belangrijk geworden in relatie tot het 

nieuwe toezichtskader van de Onderwijsinspectie, 

dat is verankerd in onder andere de Wet op het 

Onderwijstoezicht. Deze wijziging van de wet, 

die op 1 augustus 2017 in werking is getreden, 

heeft aanzienlijke gevolgen voor de rol van de 

Onderwijsinspectie en de uitoefening van het 

toezicht. 

Sindsdien zijn de twee taken van de Inspectie 

duidelijker gedefinieerd en van elkaar gescheiden:

• In het bestuursgericht toezicht gaat de Inspectie 

na of het bevoegd gezag in voldoende mate 

zorgdraagt 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 aspecten van kwaliteit 

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.

De belangrijkste verandering is dat de Inspectie 

vooral controleert of een school aan de basiskwaliteit 

voldoet, en meer terugtreedt als dit het geval is. 

Niet de Inspectie, maar de school zelf bepaalt verder 

wat goed onderwijs is en of de school hieraan 

voldoet (de Inspectie kan hier wel over meedenken). 

Scholen zijn ook primair zelf verantwoordelijk om 

aan kwaliteitsverbetering te werken. De wet plaatst 

scholen zelf zo weer in de hoofdrol als het gaat om 

de kwaliteit van het onderwijs.

In de nieuwe aanpak is het bestuur – meer dan 

voorheen – het eerste aanspreekpunt voor het 

toezicht. Daarnaast maakt een gesprek met de 

RvT en de GMR ook altijd onderdeel uit van het 

inspectieonderzoek.
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2.4  De scholen van Scholengroep Spinoza

2.4.1 Leerlingaantallen

Leerlingaantallen Schooljaar

16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22

werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose prognose

Dalton Voorburg 1.200 1.218 1.206 1.184 1.145 1.104

Francois Vatel 463 443 382 358 364 362

Gymnasium Novum 728 729 701 690 697 703

SintMaartens college 1.255 1.255 1.239 1.221 1.214 1.199

Veurs Lyceum 921 890 832 788 748 725

Veurs Voorburg 358 360 360 359 354 362

GCL 173 202 229 255 268 281

’s Gravendreef College Leidschendam 715 731 793 850 885 900

5.813 5.829 5.741 5.704 5.676 5.636
  

Spinozabreed zijn de leerlingenaantallen door 

de jaren heen stabiel. Vooralsnog voorzien onze 

scholen de komende jaren geen grote mutaties van 

leerlingenaantallen. Onze scholen bevinden zich in 

een groeiregio. Het maximum aantal leerlingen dat we 

kunnen huisvesten, is bij de meeste scholen bereikt. 

Enkele scholen zitten behoorlijk vol en zullen het 

leerlingenaantal de komende jaren licht zien dalen, 

naar een acceptabeler niveau.

Het ’s Gravendreef College Leidschendam is een 

school in opbouw en zal de komende jaren qua 

leerlingenaantal licht stijgen. Het ’s Gravendreef 

College Leidschenveen heeft vanaf schooljaar 

2018/2019 een dependance waarin plaats is voor 

maximaal 200 extra leerlingen.

BOVO-procedure

Voor de aanmelding van brugklasleerlingen bestaat 

in de regio Haaglanden de BOVO procedure, die 

de overstap van leerlingen van het basisonderwijs 

(BO) naar het voortgezet onderwijs (VO) coördineert. 

Deze werkwijze geldt voor alle scholen in Den Haag, 

LeidschendamVoorburg en Rijswijk. 

Voor de aanmelding van brugklasleerlingen voor 

schooljaar 2018/2019 kent BOVO een nieuwe 

aanmeldprocedure. Toekomstige leerlingen kunnen 

zich nu op meerdere scholen inschrijven en via een 

toewijzingssysteem komen zij op de school van hun 

eerste of latere keuze terecht. De invloed van deze 

wijziging op de aanmelding van leerlingen zal uit 

evaluaties moeten blijken.

Basisgeneratie VO 

In onderstaande figuur is te zien dat de meeste regio’s 

in Nederland een krimp kennen qua ontwikkeling van 

de basisgeneratie VO. In de provincie ZuidHolland 

zijn de gemeente Den Haag met enkele omliggende 

gemeenten (waaronder LeidschendamVoorburg) één 

van de weinige groeigemeenten. Het aantal leerlingen 

zal hier tot 2020 nog toenemen. 

Onze acht scholen zijn gelegen in Leidschendam

Voorburg (zes scholen) en ’sGravenhage (twee 

scholen), beide groeigebieden. Omringende plaatsen 

als Wassenaar en Zoetermeer kennen wel krimp. Dit 

kan leiden tot mogelijke extra inspanningen vanuit die 

gebieden om leerlingen aan zich te binden. Met name 

het ’s Gravendreef College Leidschenveen, gelegen 

naast Zoetermeer, kan hiermee te maken krijgen. Ook 

schoolsoort en onderwijsvisie, zoals Daltononderwijs 

en categoraal gymnasium, kunnen leerlingen soms 

beïnvloeden om buiten de woonplaatsgrenzen te 

kijken.
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Legenda

Alle perioden groei

Tot 2015 groei, afname tot 2020, 

hierna weer groei

Eerst afname, dan groei

Tot 2015 groei, hierna afname

Alle perioden afname

Overige combinaties

2.4.2 Examenresultaten 2017/2018

De examenresultaten van de afgelopen schooljaren zijn als volgt:

School Opleiding 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
gemid-

deld

Dalton Voorburg

vmbot 89% 89% 88% 96% 99% 96% 90% 97% 93%

havo 85% 84% 92% 80% 89% 92% 91% 90% 88%

vwo 84% 81% 86% 92% 89% 89% 88% 84% 87%

François Vatelschool

vmbobasis 91% 95% 95% 95% 100% 97% 100% 97% 96%

vmbokader 94% 100% 93% 100% 83% 82% 95% 84% 91%

vmbog/t 89% 89% 89%

‘s Gravendreef College 
Leidschenveen

vmbokader 100% 91% 100% 96% 93% 88% 100% 100% 96%

vmbog/t 97% 87% 94% 94% 95% 98% 93% 97% 94%

havo 87% 86% 81% 80% 94% 96% 94% 100% 90%

’s Gravendreef 
College
Leidschendam

vmbobasis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

vmbokader 100% 70% 91% 86% 95% 100% 100% 100% 93%

vmbog/t

Gymnasium Novum vwo 92% 98% 97% 97% 94% 91% 95% 95%

SintMaartenscollege

vmbot 94% 95% 92% 94% 97% 97% 100% 100% 96%

havo 89% 81% 82% 85% 77% 93% 87% 95% 86%

vwo 83% 86% 96% 85% 94% 97% 92% 94% 91%

Veurs Lyceum

vmbot 99% 93% 86% 92% 88% 87% 88% 89% 90%

havo 96% 88% 97% 91% 88% 87% 84% 85% 90%

vwo 93% 84% 97% 95% 91% 90% 85% 88% 90%

Veurs Voorburg

vmbobasis 100% 97% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 99%

vmbokader 89% 84% 55% 100% 100% 97% 97% 97% 90%

vmbog/t 85% 70% 90% 85% 100% 93% 84% 87%

De examenresultaten in 2017/2018 zijn resultaten om trots op te zijn. Bij zes afdelingen is 100% van de kandidaten

geslaagd; 16 van de 21 afdelingen zijn qua slagingspercentages gelijk gebleven of gestegen.

Ontwikkeling basisgeneratie

Voortgezet onderwijs

20102015

20152020

20202025
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2.4.3  Belangrijke thema’s van de scholen

  in 2017/2018

In het schooljaar 2017/2018 hebben alle scholen op 

hun eigen wijze invulling gegeven aan de gestelde 

doelstellingen en ambities. Hierna volgt per school een 

impressie van de belangrijkste bevindingen.

2.4.3.1 Veurs Lyceum

Het Veurs Lyceum kijkt terug op een ondernemend 

schooljaar 2017/2018. In de zoektocht naar meer 

ruimte voor zelfstandigheid, keuzes en begeleiding 

voor onze leerlingen heeft het Veurs Lyceum besloten 

te gaan werken met een ander lesrooster. Leerlingen 

volgen drie (of vier) vaklessen van 80 minuten per dag. 

Daarnaast kiezen zij zelf gedurende elke schoolweek 

hun flexuren: 5 x 40 minuten per week waarin er 

(samen)gewerkt kan worden aan huiswerk, in stilte 

gestudeerd kan worden óf waarin een leerling aan 

een vakdocent vragen kan stellen en (extra) uitleg 

kan krijgen. Het FLEXrooster ervaren we als een goed 

fundament om verder te bouwen aan een school 

waarin leerlingen zelf verantwoordelijkheid kunnen en 

mogen nemen.

Onderwijs

In die lijn passen ook de stappen die zijn gezet met 

het vierjarige traject rondom RTTI; een manier om 

onder andere gerichte feedback te kunnen geven aan 

leerlingen en ouders. De methodiek voorziet ook in 

feedback op het onderwijsleerproces en de toetsing 

bij de vakken. In 2016/2017 en 2017/2018 zijn alle 

docenten geschoold in deze methodiek. In schooljaar 

2018/2019 vervolgen we dit traject en wordt het ook 

verder zichtbaar voor ouders en leerlingen.

Schoolbreed is er extra aandacht uitgegaan naar 

bijvoorbeeld de sectiegesprekken waarin de 

onderwijsresultaten centraal staan. Ook hebben we 

actief de DOT (Digitale ObservatieTool) voor lesbezoek 

ingezet voor de gesprekken met en tussen docenten.  

In het kader van het promotiebeleid zijn de eerste  

LCbenoemingen gerealiseerd.

Onze talentstromen Sport, Kunst & Media en Science 

– alweer in het vijfde jaar – zorgen voor een blijvend 

en prachtig programma gebaseerd op de 21eeeuwse 

vaardigheden. Een belangrijk onderdeel van ons 

curriculum, waarmee we leerlingen voorbereiden 

op wat hen later in vervolgopleidingen en in de 

maatschappij te wachten staat. 

De voorbereidingen voor het invoeren van Cambridge 

Engels zijn gestart: in schooljaar 2018/2019 zullen de 

eerste twee groepen leerlingen in de bovenbouw van 

havo/vwo hiermee starten.

Ook de voorbereidingen voor de verbouwing van het 

OpenLeerCentrum (OLC) zijn gestart, zodat de plannen 

aan de start van schooljaar 2018/2019 definitief 

zijn. Het ontwerp is mede tot stand gekomen door 

de input van een groep leerlingen en collega’s. Het 

wordt een ruimte waarin leerlingen kunnen studeren, 

samenwerken, presenteren en waar er onderwijs 

gevolgd kan worden. De verbouwing staat gepland in 

de zomervakantie van 2019.

Positief oordeel Inspectie

In september 2017 heeft de Inspectie van het Onderwijs 

ons bezocht. We zijn trots dat de school op alle drie de 

onderzochte onderdelen als voldoende is beoordeeld: 

didactisch handelen, kwaliteitszorg, dialoog en 

verantwoording.

Leerzaam & leuk

Naast ontwikkelingen op het gebied van onderwijs is 

er uiteraard ook aandacht voor de sociaalemotionele 

ontwikkeling van onze leerlingen. Vanuit de verschillende 

leerjaren zijn er programma’s rondom pesten, diversiteit, 

alcohol & drugs en seksualiteit aangeboden.
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Op de vijf activiteitendagen in schooljaar 2017/2018 

zorgden de woorden leerzaam & leuk voor een 

afwisselend programma voor alle leerlingen. Op de 

schoolfeesten  Oud&Nieuw disco, Halloween, eindfeest 

en het spetterende Kerstgala – hebben alle leerlingen 

zich heerlijk kunnen uitleven op de dansvloer! Het Open 

Podium en de muziekoptredens in de pauzes maakten 

dat leerlingen ook daar hun talenten konden laten zien.

2.4.3.2 Dalton Voorburg

Onderwijs

Nieuw school- en daltonontwikkelplan

In het nieuwe schoolplan 20172021 is de missie en de 

visie van de school geformuleerd: Dalton Voorburg is 

een daltonschool waar betrokken docenten onderwijs 

geven aan ondernemende leerlingen. We bieden onze 

leerlingen de gelegenheid tot een brede persoonlijke 

ontwikkeling zodat zij worden voorbereid op een 

veranderende samenleving. We geven ons onderwijs 

vanuit de kernwaarden van het daltononderwijs: 

vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, 

samenwerking, leerlingen en effectiviteit, leerlingen en 

reflectie. 

 

In het schooljaar 2017/2018 is een schoolbrede 

werkgroep gestart, Dalton Bouwt Voort. De werkgroep 

krijgt drie jaar de tijd om na te denken over de verdere 

ontwikkeling van ons daltononderwijs, het didactisch 

model en de daarbij behorende lesroosterstructuur.

 

Leerlabexperiment Gepersonaliseerd Leren

Onze school neemt deel aan het Leerlab 

Gepersonaliseerd Leren, samen met zes andere 

daltonscholen, het Haags Montessori Lyceum en 

een Jenaplanschool. In dit Leerlab onderzoeken we 

hoe we het daltononderwijs – ondersteund door 

ICT – zo kunnen organiseren dat recht wordt gedaan 

aan de uitgangspunten, visie en waarden van zowel 

geïndividualiseerd als samenwerkend onderwijs.

In het schooljaar 2017/2018 is in de tweede klassen 

H/A/G het verwerken van leerstof en het leren van 

vaardigheden met behulp van ICT explicieter aan 

de leerdoelen gekoppeld. Het is de bedoeling dat 

leerlingen via het leren in leerdoelen meer controle 

over hun eigen leerproces krijgen.

 

Begaafdheidsprofielschool

Dalton Voorburg heeft in november 2017 weer voor 

vier jaar het keurmerk als Begaafdheidsprofielschool 

ontvangen. In het visitatierapport is veel waardering 

voor de (begeleidings)mogelijkheden voor talentvolle 

en meer en hoogbegaafde leerlingen.

Les- en daltontijd en de normjaartaak

In het schooljaar 2017/2018 is een nieuwe 

roosterstructuur ingevoerd: de lesuren zijn van 50 naar 

45 minuten gegaan en de daltonuren van 50 naar 

60 minuten. Hiermee is het tevens gelukt om de extra 

werkdruk te reduceren en de lesgevende taak terug te 

brengen conform de cao.

Doordat daltonleerlingen veel tijd besteden aan 

eigen werkzaamheden en veel werk onder eigen 

verantwoordelijkheid/regie verrichten, zijn er juist in 

een verlengd daltonuur meer mogelijkheden voor de 

docent om feedback te organiseren en de begeleiding 

te intensiveren (leerlingen gericht uitnodigen voor 

hulp, bespreken van toetsen, etc.). In de evaluatie 

over het verlengde daltonuur gaf 82% van de 

leerlingen aan dat zij tevreden waren over met name 

de lengte van het daltonuur. Tevens gaf 62% aan dat 

docenten dan ook meer tijd hebben voor individuele 

begeleiding.

 

Resultaten

De onderwijsresultaten 2018, zoals gepubliceerd in 

de opbrengstenkaart door de Onderwijsinspectie, zijn 
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prima. Zo scoort de school bovengemiddeld op de vier 

indicatoren:

• positie in klas 3 ten opzichte van het 

basisschooladvies;

• onderbouwsnelheid (van klas 1 naar klas 3 zonder 

zittenblijven);

• bovenbouwsucces (van klas 3 naar diploma zonder  

zittenblijven);

• gemiddelde examencijfer.

Organisatie

Functiebouwwerk management

In 2016 heeft de schoolleiding de sinds jaren 

bestaande managementstructuur geëvalueerd 

en is een dialoog gestart over de toekomstige 

managementstructuur van de school. Wat is een 

passend organisatiemodel met betrekking tot 

onderwijsverbetering en onderwijsvernieuwing in de 

toekomst?

In de evaluatie kwamen twee knelpunten naar voren:

1. De ‘spagaat’ tussen leerlingzaken en beleidszaken 

waarin de afdelingsleiders zich bevinden, de ‘waan 

van de dag’ en de onderwijskundige aansturing van 

zowel de afdeling als van de school als geheel.

2. Het toenemen van de beleidsaandachtsgebieden 

voor de kerndirectie. Hierbij gaat het niet alleen om 

strategischonderwijskundige en organisatorische 

zaken op schoolniveau, maar ook om strategisch

organisatorisch beleid op bovenschools (Spinoza) 

niveau: personeelsbeleid (arbo en verzuimbeleid, 

bevoegdheidseisen, gesprekkencyclus), 

kwaliteitsbeleid, financiën, ICT, facilitaire zaken 

(veiligheidsbeleid, RI&E), privacybeleid, Inspectie, etc.

Toekomstige structuur

De schoolleiding heeft gekozen voor een model 

dat bestaat uit een kerndirectie van een rector en 

twee conrectoren/directieleden, bijgestaan door 

leerjaarcoördinatoren (docenten met taken in LC 

en LD). Dat betekent dat de managementlaag 

‘afdelingsleider’ op den duur zal verdwijnen. De keuze 

voor een tweede conrector moet ervoor zorgen dat de 

portefeuilles op school en bovenschools niveau beter 

worden verdeeld en dat rector en conrectoren elkaars 

portefeuilles kunnen waarnemen om de continuïteit te 

waarborgen. De schoolleiding heeft daarnaast bewust 

gekozen voor leerjaarcoördinatoren omdat dit voor de 

organisatie meer flexibiliteit geeft. Leerjaarcoördinator 

is geen functie, het is een taak die door een docent 

wordt uitgevoerd. Leerjaarcoördinatoren werken onder 

de eindverantwoordelijkheid van de conrectoren. 

Mentoraat

Voor het schooljaar 2017/2018 is een nieuw 

mentoraatsprofiel vastgesteld, waarin taken 

(met daarbij passend aantal taakuren) en 

verantwoordelijkheden staan beschreven. De mentor 

heeft een grotere rol gekregen in de monitoring van de 

resultaten, de absentie en het daltoninschrijfsysteem. 
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Huisvesting

In de zomer van 2018 is de verbouwing/herinrichting 

van de hal en de kantine gestart met onder andere 

financiële ondersteuning van de Ouderraad. In de 

herinrichtingsplannen zijn ook ideeën van leerlingen 

verwerkt, zoals een loungebank. 

2.4.3.3 Sint-Maartenscollege

Terugkijkend op het schooljaar 2017/2018 vallen vooral 

de uitstekende examenresultaten op: de mavo met 

een score van 100%, de havo met 95% en het vwo 

met 92%. Op de beoordelingscriteria van de Inspectie 

– doorstroom onderbouw, doorstroom bovenbouw en 

verschil tussen SE en CSE – werd uitstekend gescoord. 

Dit is een fantastische afsluiting waar het hele team 

met voldoening op terug mag kijken, zeker in een 

jaar met een  door omstandigheden – wisselende 

samenstelling van de schoolleiding. 

Activiteiten

In de loop van het schooljaar hebben veel activiteiten 

plaatsgevonden. Zo hebben de tweedeklassers 

gezeild, 3 mavo heeft zowel een maatschappelijke 

als een beroepsstage gedaan, de voorexamenklassen 

zijn naar het buitenland geweest en alle tweede en 

derdeklassers hebben meegedaan aan het Normen & 

Waardenproject.

Hoogtepunten op cultureel gebied waren het klassieke 

kaarslichtconcert, de optredens en voordrachten tijdens 

de Gymnasiumdag en op de Bandstandavond. De 

toneeltechniekclub heeft maanden aan het toneelstuk 

‘Lang en gelukkig’ gewerkt. In vier fantastische 

voorstellingen werd het beste getoond dat het Sint

Maartenscollege op toneelgebied te bieden heeft. 

De hockeyteams van zowel de jongens als de meisjes 

hebben de landelijke schoolfinales gehaald. Bij de 

wiskundeolympiade scoorden leerlingen van het Sint

Maartenscollege hoog. 

Huisvesting

Zowel de personeelskamer als de kantine zijn grondig 

verbouwd en zien er prachtig uit. 

ICT

Docenten zijn met hun nieuwe laptops aan de slag 

gegaan, met een positieve invloed op zowel het 

voorbereiden van (digitale) lessen als op de onderlinge 

samenwerking, bijvoorbeeld via Google Drive. In 

schooljaar 2018/2019 starten alle brugklassers met 

een Chromebook. 

Internationaal profiel 

Het internationale profiel van het Maartens is nog 

verder uitgebreid doordat leerlingen uit de derde 

klassen mavo, havo en vwo de mogelijkheid kregen 

een Angliadiploma te halen. Alle vijftig leerlingen 

die aan deze pilot hebben meegedaan, zijn voor hun 

examen geslaagd. 

Professionaliseringsplan 

De MR heeft een professionaliseringsplan 

aangenomen en de staf heeft besloten tot het 

gebruik van een digitale lesobservatietool (DOT). In 

het plan wordt goed inzichtelijk gemaakt hoe de 

school om wil gaan met bijvoorbeeld verschillen 

tussen LB, LC en LD en de DOT biedt perspectieven 

voor de toekomst.

Nieuw taakbeleid 

Het voorstel voor het nieuwe taakbeleid is aan het 

personeel voorgelegd en heeft ruime instemming 

gekregen (89%). Het aantal lesuren per fte is 

gemaximaliseerd op 27,5. Een deel van de hierdoor 

ontstane taakruimte is door docenten naar behoefte 

in te zetten via de flexibele schil. Aan het eind van 

het schooljaar is de benoemingsprocedure voor een 

nieuwe rector afgerond. 

2.4.3.4 François Vatelschool

De François Vatelschool heeft een roerig schooljaar 

achter de rug. De ingezette weg ten aanzien van 

kwaliteitsverbetering van lessen, processen en beleid 

werd gecontinueerd, ondersteund door een nieuw 

ingevoerde organisatiestructuur. Deze structuur, 

waarin wordt gewerkt met kleine onderwijsteams, 

vormt de basis om het meest recht te doen aan het 

leveren van maatwerk aan de leerling.
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Verbeterplan

Ook dit schooljaar vormde het verbeterplan de basis 

voor alle aanpassingen en interventies op beleidsniveau. 

In november bezocht de Onderwijsinspectie de school. 

Die constateerde dat het team hard werkte en zich 

bewust was van de noodzaak tot verbeteren; een 

cultuuromslag met draagvlak voor het verbeterplan. De 

school was er nog niet, maar de inspecteurs spraken 

vertrouwen uit in de aanpak van de schoolleiding 

en verwachtten dat het wel goed zou komen. In de 

periode tot de zomervakantie heeft de school verder 

gebouwd aan kwaliteitsverbetering op meerdere 

gebieden. Dit ging met vallen en opstaan. Op het 

gebied van kwaliteit werden, mede door inzet van 

externe ondersteuning, grote stappen gemaakt. 

Dit resulteerde in juni in een positieve beoordeling 

(‘voldoende’) door de Onderwijsinspectie, waardoor de 

school het basisarrangement terugkreeg.

Instroom

De instroom van nieuwe leerlingen in de brugklassen, 

met name bij vmbotl, was te laag. Deze instroom 

heeft de aandacht van de schoolleiding en is aanleiding 

geweest voor een intern onderzoek door een extern 

bureau met aanbevelingen op het gebied van 

herprofilering en aanbod. 

De schoolleiding is tevreden over het rendement 

van de onderbouw en de examenresultaten zijn op 

dit moment voldoende. De school kan bogen op 

een prima functionerend OOPteam dat zich mede 

sterk heeft gemaakt voor een prachtig en goed 

onderhouden gebouw. 

Kwaliteitsverbetering

De school bouwt verder aan kwaliteitsverbetering en 

borging van essentiële processen, maar nu met de 

wind in de rug. Het is goed om te zien dat er sprake is 

van een goede samenwerking tussen schoolleiding en 

de medezeggenschapsraad.

2.4.3.5 Veurs Voorburg

Veurs Voorburg kan terugkijken op een goed, maar 

zeker ook een bewogen schooljaar.

Vernieuwd functiebouwwerk 

De nieuwe locatiedirecteur is begonnen met de 

implementatie van het vernieuwde functiebouwwerk.  

Vijf nieuwe teamleiders en verschillende 

staffunctionarissen zijn in hun nieuwe rol gestart. 

Deze vernieuwing heeft veel energie vrijgemaakt. 

Teamleiders hebben leiding gegeven aan nieuw 
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gevormde teams. Deze teams zijn verantwoordelijk 

gemaakt voor het begeleiden van de leerling ‘van A 

naar B’. Verantwoordelijkheden zijn hierdoor lager in de 

organisatie komen te liggen. Veel docenten voelden zich 

in deze nieuwe structuur uitgedaagd om mee te denken 

over de ontwikkelingen binnen hun team en de school.

Het benoemen van een volledig nieuw MT liet ook zien 

dat veel processen beter geborgd moeten worden. Dit 

heeft veel gevraagd van het MT, het OOP en de teams. 

Het borgen van processen is ook een aandachtspunt 

voor het komende schooljaar. 

Opleidingsschool 

Veurs Voorburg is onderdeel van de opleidingsschool 

NOD Haaglanden. Ondanks de kleinschaligheid 

van onze school participeren wij volop in deze 

opleidingsschool. In mei heeft de NOD de status van 

aspirantopleidingsschool behaald. In de komende vier 

jaar zal deze samenwerking verder vorm moeten krijgen 

zodat wij een definitieve status krijgen. 

Onderzoek Inspectie

In september heeft de Onderwijsinspectie een 

onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitscultuur op onze 

school. De bevindingen waren zeer positief. Door de 

verschillende gesprekken kreeg de Inspectie het beeld 

dat de schoolleiding in control was en dat kwaliteit in 

voldoende mate onderdeel is van de schoolcultuur. 

Samen optrekken

Vanuit de visie ‘Samen optrekken’ zijn Veurs Voorburg en 

de François Vatelschool steeds meer gaan samenwerken. 

In eerste instantie vooral op directie en MTniveau, 

daarna ook op het gebied van de zorgstructuur en de 

werving van leerlingen. Voor het schooljaar 2018/2019 

liggen er nieuwe kansen om nog meer van elkaar te 

profiteren. 

Passend onderwijs 

Veurs Voorburg heeft haar passend onderwijs grondig 

tegen het licht gehouden. Hiervoor is een externe partij 

aangetrokken die naar onze structuur en ons aanbod 

heeft gekeken. Naar aanleiding van dit onderzoek 

is een nieuwe zorgstructuur beschreven met een 

duidelijke uitwerking van verantwoordelijkheden. 

Daarnaast is een stroomschema ontworpen dat 

aansluit bij de vernieuwde teamstructuur en is de visie 

op het passend onderwijs opnieuw geformuleerd. De 

implementatie hiervan zal plaatsvinden in schooljaar 

2018/2019. 

Nieuwbouw locatie Rijnlandlaan 

Een feestelijk moment was het positieve besluit van 

de gemeenteraad van LeidschendamVoorburg voor 

de nieuwbouw op de locatie Rijnlandlaan. Leerlingen, 

docenten en directie hebben van hun spreekrecht 

gebruikgemaakt om de raad positief te beïnvloeden. 

Na dit besluit zijn alle betrokkenen voortvarend verder 

gegaan met het voorbereiden van de bouw. Volgens de 

huidige planning kan in het schooljaar 2020/2021 les 

worden gegeven in de nieuwe school.

Onderwijsresultaten 

In dit bewogen jaar is Veurs Voorburg erin geslaagd 

om mooie onderwijsresultaten te behalen. Voor basis 

had de school een slagingspercentage van 100%, 

voor kader 97% en voor de theoretische leerweg 

84%. Vanwege het beperkt aantal leerlingen in de 

theoretische leerweg staat het slagingspercentage daar 

al snel onder druk. 

2.4.3.6 ’s Gravendreef College Leidschenveen  

 en Leidschendam 

Visie-op-leren

Voor het ’s Gravendreef College Leidschenveen (SGDC) 

en het ’s Gravendreef College Leidschendam (GCL) 

begon het schooljaar met het prachtige visieop

lerentraject dat samen met collega’s, leerlingen en 
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ouders is doorlopen. Hieruit is een nieuwe visie op leren 

ontwikkeld; een mooi startpunt om een andere kijk op 

onderwijs verder vorm te geven. 

Instroom

We hebben fantastische leerlingen die erin zijn geslaagd 

de eerste schoolsoap te maken, die massaal via YouTube 

werd gevolgd. Misschien mede daardoor is er weer een 

grote groep ouders en leerlingen van groep acht die hun 

vertrouwen in onze school hebben uitgesproken door 

zich aan te melden. Gelukkig konden we twee nieuwe 

klassen vormen, zodat we minder ouders en leerlingen 

teleur hoefden te stellen.

Vernieuwingen 
Programmatisch hebben we ook vernieuwingen ingezet. 

In samenwerking met de Bijlesstudent en studenten van 

de TU Delft is begonnen met het ontwikkelen van een 

digitale leerlijn voor een digitaal vaardighedenprogramma. 

Dat heeft erin geresulteerd dat op de lessentabel van de 

onderbouwklassen nu het vak DSL (digital skills lab) staat. 

In 4havo mogen we daarnaast ook een pilot ‘Robotica

intweedagen’ gaan vormgeven.

Een andere vernieuwing waar we erg trots op zijn, 

vond plaats in 3vmbo. Leerlingen van klas 3vmbo en 

3kader hebben gezamenlijk een beroepsvakoverstijgend 

project gedraaid, waarbij leerlingen van zorg en 

welzijn ook een module bij economie en ondernemen 

volgden – en omgekeerd. Leerlingen van deze twee 

beroepsvoorbereidende vakken hebben in gemengde 

groepen samengewerkt in het project ‘foodfestival’. 

Het einddoel is behaald: een schoolplein vol met 

standjes met lekker eten en drinken en optredens voor 

enthousiaste medeleerlingen en andere genodigden.

Opstroomklas 

We zijn ook tevreden dat dit jaar een groot aantal 

leerlingen van 4vmbo na hun examen willen door

stromen naar 4havo. De Opstroomklas, die voor deze 

leerlingen sinds twee jaar wordt georganiseerd, is er voor 

om de overgang naar de havo voor te bereiden en soepel 

te laten verlopen. Uit de evaluaties blijkt dat instromende 

leerlingen deze Opstroomklas in hoge mate waarderen.

In de bovenbouw havo is het nieuwe vierde profiel Natuur 

& Techniek, met medewerking van de TU Delft die een 

spectaculair atoompracticum verzorgde, flitsend van start 

gegaan.

Onderwijsresultaten 
Wij zijn ook supertrots op de cijfermatige resultaten van 

SGDC en GCL. Niet alleen zijn alle doorstroomgegevens 

goed, ook de examenresultaten zijn uitstekend: vier 

afdelingen met een slagingspercentage van 100% 

(waaronder de havo) en één afdeling waar een percentage 

van 97% gescoord werd. De kroon op dit alles werd 

gevormd door de diplomauitreikingen 3.0, die door de 

artistieke en originele opzet een enorm succes waren.

2.4.3.7 Gymnasium Novum

Onderzoek Inspectie

Het schooljaar 2017/2018 begon met het bezoek 

van de Onderwijsinspectie als onderdeel van het 

verificatieonderzoek binnen Scholengroep Spinoza. De 

inspecteurs hebben lessen bezocht en met docenten en 

leerlingen gesproken. Zij kwamen tot de conclusie dat 

de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur voldoende waren, 

evenals de verantwoording op dit gebied. De didactiek 

werd zelfs als goed beoordeeld. Inmiddels is ook de 

doorstroom van de onderbouw voldoende en scoort de 

school daarmee als geheel voldoende. Ook dit schooljaar 

stromen voldoende leerlingen uit de onderbouw door om 

boven de norm van de Inspectie te blijven.

Kwaliteitsanalyse 
In januari 2018 vond een studieochtend plaats waarin 

met alle docenten de stand van zaken na ruim tien jaar 

Novum tegen het licht is gehouden. Dit heeft geleid 

tot een kwaliteitsanalyse van de belangrijkste thema’s 

waarmee de school zich bezighoudt: missie en visie, 

onderwijsaanbod, pedagogische begeleiding en zorg, 

didactiek, professionele cultuur en personeelsbeleid. 

Geconstateerd is dat er veel is ontwikkeld, maar dat 

het noodzakelijk is een aantal zaken te herschikken en 

dat een bijstelling nodig is. Met de resultaten van deze 

analyse zal een denktank en een aantal werkgroepen 

in het schooljaar 2018/2019 aan de slag gaan. Onder 
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andere zal gekeken worden naar de missie en visie, het 

aanbod van vakken, de huidige opbouw van het jaar 

met vier periodes, de duur van de lessen, Novumuren en 

Novumbanden.

Collegiale visitatie 
In maart 2018 volgde de collegiale visitatie van 

Semper Movens. De centrale vraag luidde: worden 

de leerlingen door differentiatie in de les effectief 

geactiveerd en gemotiveerd en leidt dit tot verhoging 

van het leerrendement? Dat laatste is niet direct 

bewezen. Wel blijkt dat leerlingen meer gemotiveerd 

worden als er sprake is van variatie in werkvormen en 

keuze in verwerkingsopdrachten. Geconstateerd is dat 

bewustwording heeft plaatsgevonden op het gebied 

van differentiatie en dat dit als een vliegwiel kan werken 

bij verdere ontwikkelingen op het gebied van effectieve 

didactiek. Het advies is dan ook om met elkaar hiermee 

verder te gaan bij het ontwikkelen van de uitkomsten van 

de studiedag in januari.

Nieuwe managementstructuur 
In de loop van dit schooljaar is een nieuw organogram 

ontwikkeld met een nieuwe managementstructuur, 

waarmee de medezeggenschapsraad heeft ingestemd. 

Met ingang van schooljaar 2018/2019 bestaat de 

schoolleiding uit vijf personen: de rector, een conrector 

en drie afdelingsleiders, waarvan een afdelingsleider ook 

conrector is. De leden van de schoolleiding hebben ieder 

eigen beleidsportefeuilles en geven daarnaast direct leiding 

aan circa vijftien personeelsleden. De afdelingsleiders 

geven leiding aan twee leerjaren en worden ondersteund 

door leerlingcoördinatoren. De sollicitatieprocedure voor 

de nieuwe functies heeft plaatsgevonden. In het kader 

van het promotiebeleid heeft een sollicitatieprocedure 

plaatsgevonden waarbij LBdocenten konden solliciteren 

naar een LCfunctie. In totaal zijn vier docenten in LC 

benoemd. Naast het gegeven dat deze docenten dienen te 

voldoen aan de competenties binnen het primaire proces, 

dienen zij ook bij te dragen aan de ontwikkeling van het 

onderwijs dat het eigen klaslokaal ontstijgt.

 

Huisvesting

Dit jaar is een slag gemaakt in het onderhoud van het 

gebouw, met name in de betavleugel. Hier is in alle 

lokalen nieuwe vloerbedekking gelegd en zijn de plafonds 

vernieuwd, inclusief de verlichting. Rondom de school is 

een deel van de hekken vernieuwd. De projectgroep en 

de stuurgroep voor de nieuwe sporthal zijn gedurende dit 

schooljaar hard bezig geweest om gezamenlijk te komen 

tot afstemming van de bouw en de inrichting van de 

nieuwe hal.

Onderwijsresultaten

Dit schooljaar zijn goede resultaten bereikt. Zo is 95% 

geslaagd voor het eindexamen en was er een goede 

doorstroom in de onder en bovenbouw.

De aanmelding van nieuwe leerlingen viel helaas tegen. 

Uiteindelijk hebben 103 leerlingen zich aangemeld. Eén 

van de oorzaken lijkt de nieuwe aanmeldprocedure, 

waardoor meer scholen van Spinoza te maken hadden 

met minder aanmelding. Komend schooljaar gaan we 

ons uiterste best doen om weer op het gewenste aantal 

van 115120 nieuwe leerlingen uit te komen.
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3 Personeelsbeleid

In hoofdstuk 2 zijn de missie en de visie gekoppeld aan 

de voor Spinoza belangrijke ankers voor het strategisch 

beleid. Deze ankers hebben ook een belangrijke relatie met 

het personeelsbeleid. Het personeelsbeleid is gericht op 

het optimaal ontwikkelen en stimuleren van kwaliteiten, 

ambitie en talent van al onze professionals op elk niveau 

in de organisatie. Op deze wijze werkt Spinoza samen 

aan een inspirerende werkomgeving waar kwalitatief 

hoogwaardig, uitdagend en toekomstbestendig 

onderwijs voor haar leerlingen centraal staat. 

Personeelsinformatiesysteem 

Een goed personeelsbeleid staat of valt met een 

goede vastlegging van gegevens. Daarin zijn de 

nodige stappen ondernomen sinds gewerkt wordt met 

personeelsinformatiesysteem HR2day. Het afgelopen 

jaar is het Employee Interaction Center (EIC) beschikbaar 

gekomen. Medewerkers kunnen hierin zelf hun 

salarisspecificatie en persoonlijke gegevens bekijken 

en controleren. De volgende stap is het zelf aanleveren 

van mutaties op het persoonlijke vlak. Daarnaast heeft 

de afdeling P&O in samenwerking met een externe 

partner de personeelsdossiers gedigitaliseerd. Ook 

deze informatie komt beschikbaar voor het personeel.

Verzuim en vacatures

Scholengroep Spinoza had het afgelopen schooljaar 

te maken met een hoog verzuim en als gevolg daarvan 

met veel tussentijdse vacatures. Het bleek geen eenvoudige 

opgave om telkens weer te zorgen voor kwalitatief 

goede vervanging. Om die reden worden op dit moment 

gesprekken gevoerd met een aantal externe partijen die 

ons kunnen ondersteunen in het vinden van geschikte 

medewerkers voor tussentijdse vacatures. Om een zo 

goed mogelijk bereik te krijgen via ons gebruikelijke 

wervingskanaal Meesterbaan staan we geregeld op 

hun openingspagina, waarmee onze zichtbaarheid is 

vergroot.
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3.1  Bevoegdheid en professionele 
ontwikkeling van docenten

Scholengroep Spinoza kan het onderwijs aan de 

leerlingen alleen goed verzorgen, als zij beschikt 

over gekwalificeerde docenten. Het is daarom 

belangrijk dat de personeelsleden zoveel mogelijk 

beschikken over een juiste bevoegdheid om les te 

geven. In het schooljaar 2017/2018 zijn met alle 

onbevoegde docenten maatwerkafspraken gemaakt 

om de bevoegdheid binnen een afgesproken termijn 

te behalen. Dit is veelal gebeurd in de vorm van 

studieovereenkomsten waarbij extra faciliteiten in de 

vorm van tijd en geld zijn aangeboden. 

(On)bevoegheid

Scholengroep Spinoza beschikte in het schooljaar 

2017/2018 over 91% bevoegde docenten. Dat 

betekent dat er sprake is van 9% onbevoegdheid. Het 

percentage onbevoegdheid is een stuk lager dan vorig 

jaar. Deze daling is tegen de verwachting in, omdat 

het door het lerarentekort moeilijk is om aan bevoegd 

personeel te komen. Daarnaast zijn personeelsleden 

vertrokken die hun bevoegdheid (nog) niet hadden 

en heeft een aantal personeelsleden het afgelopen 

schooljaar hun bevoegdheid gehaald.

Lerarenbeurzen 

Scholengroep Spinoza heeft verder geïnvesteerd in 

de professionele ontwikkeling van docenten en het 

verhogen van het opleidings en kwalificatieniveau 

door actief lerarenbeurzen aan te vragen voor reeds 

bevoegde docenten. In schooljaar 2017/2018 volgden 

zestien docenten een opleiding met een lerarenbeurs. 

Hiermee is een subsidiebedrag gemoeid van  

€ 113.095,. 

Rode Loper 

Daarnaast maakt Spinoza gebruik van de 

initiatieven en projecten van de Rode Loper. Dit 

is een samenwerkingsverband waarin 41 scholen 

voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en 

LeidschendamVoorburg samenwerken aan de nieuwe 

instroom van leraren en aan het versterken van de 

kwaliteit van de mensen voor de klas.

Lerarenregister 

De komende jaren blijft de professionele ontwikkeling 

van alle personeelsleden een belangrijk thema op de 

beleidsagenda van Scholengroep Spinoza. Daarbij 

wordt ook het lerarenregister betrokken, ook al is op dit 

moment niet duidelijk in welke richting het register zich 

zal ontwikkelen.

3.2  Mobiliteit 
Vrijwillige mobiliteit in het onderwijs komt nog altijd 

weinig voor. Ook bij Scholengroep Spinoza is hiervan 

nauwelijks sprake. In het schooljaar 2017/2018 was wel 

sprake van mobiliteit op verplichte basis. Spinozabreed 

is met wederzijds goedvinden van drie personeelsleden 

afscheid genomen. Dat aantal is beduidend lager dan 

vorig schooljaar. 

Overeenkomst met Randstad

Om de werkloosheidskosten te beheersen, is een 

aantal jaar geleden een overeenkomst gesloten met 

Randstad. Met dit uitzendbureau zijn afspraken 

gemaakt over de reintegratie van exwerknemers, 

die actief worden benaderd om een andere betrekking 

– al dan niet in het onderwijs – te vervullen. Met de 

werknemers die in het schooljaar 2017/2018 met 

wederzijds goedvinden zijn ontslagen, is waar nodig een 

individueel outplacementtraject overeengekomen, dat 

moet leiden tot het versneld vinden van een passende 

betrekking. Dankzij de zorgvuldige begeleiding 

hebben ook expersoneelsleden die al langer een 

werkloosheidsuitkering hebben een andere baan 

gevonden. In andere gevallen hebben zij zelf besloten 

de werkloosheidsuitkering te beëindigen en gebruik te 

maken van de regeling keuzepensioen. 

De overeenkomst met Randstad is financieel aantrekkelijk 

geweest. Tegenover een extra investering van € 5.500,  

aan begeleidingskosten staat een aanzienlijk hogere 

besparing. Die besparing bestaat uit het niet meer hoeven 

betalen van toekomstige werkloosheidskosten van vier 

personeelsleden die gezien hun arbeidsverleden recht 

hadden op een langdurige uitkering. 
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3.3  Promotiebeleid 

Uitgangspunt voor het promotiebeleid is de kwaliteit van 

het onderwijs. Door de ontwikkeling van medewerkers 

te stimuleren, wordt de ontwikkeling van de leerling 

naar een hoger niveau getild. In het schooljaar 2016

2017 hebben de meeste scholen invulling gegeven aan 

het nieuwe promotiebeleid. Zo is op schoolniveau een 

duidelijker onderscheid zichtbaar gemaakt tussen met 

name de LB, LC en LDfuncties. Verder is niet alleen het 

opleidingsniveau bepalend voor een benoeming in een 

functieschaal, maar eveneens zaken zoals het kunnen 

ontwikkelen van een onderwijsprogramma, het bewaken 

en verbeteren van een doorlopende leerlijn en het doen 

van innovatieve voorstellen die buiten de bekende 

kaders van de school gaan maar wel leiden tot extra 

leeropbrengsten. Dat beleid is in het schooljaar 

2017/2018 voortgezet en heeft geleid tot diverse extra 

benoemingen in LC en LD.

3.4  Participatiewet
In het kader van de Participatiewet heeft Scholengroep 

Spinoza in 2015 besloten om de functie van hulpconciërge 

open te stellen voor mensen met een behoorlijke afstand 

tot de arbeidsmarkt, die met begeleiding een reguliere 

functie kunnen vervullen. Scholengroep Spinoza had 

reeds twee medewerkers aangenomen die voldoen 

aan de doelgroep van de Participatiewet en heeft dat 

in het schooljaar 2016/2017 uitgebreid met zeven 

nieuwe medewerkers. Met deze negen benoemde 

personeelsleden voldoet Scholengroep Spinoza als een 

van de weinige schoolbesturen aan de voorwaarden 

van de Participatiewet.

STIP-regeling 
De mogelijkheid om deze medewerkers te benoemen, 

is ontstaan door de STIPregeling van de gemeente 

Den Haag. Deze regeling geldt voor mensen die in de 

gemeente Den Haag wonen, werkloos zijn, de tijd van 

hun werkloosheidsuitkering (maximaal drie jaar) hebben 

doorlopen en ook al achttien maanden in de bijstand 

hebben gezeten. Door deze mensen een baan te 

bieden voor een periode van minimaal twee jaar, 

bieden wij hen perspectief op werk, ook op de 

langere termijn. Het voordeel van de STIPregeling 

voor Scholengroep Spinoza is een opeenstapeling van 

subsidies, zoals een eenmalige plaatsingssubsidie van 

€ 10.000, per persoon, een loonkostenvoordeel en 

een loonwaardesubsidie. Tot nu toe is de ervaring dat 

deze medewerkers prima functioneren en een goede 

bijdrage leveren aan de scholen. 

3.5  Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zal de 

komende jaren een steeds grotere rol innemen 

op de beleidsagenda van Scholengroep Spinoza. 

Een goede definitie is van Voion, het arbeidsmarkt 

& opleidingsfonds voortgezet onderwijs: “Duurzame 

inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun 

arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare 

mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken 

om in huidig en toekomstig werk met behoud van 

gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren. 

Dit impliceert een werkcontext die hen hiertoe in 

staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze 

mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.”

In navolging van het Veurs Lyceum is op beide locaties 

van het ’s Gravendreef College een onderzoek verricht naar 

het welbevinden en het vergroten van het werkvermogen 
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van medewerkers. Dit traject is deels gefinancierd uit 

de ESFsubsidie duurzame inzetbaarheid van het 

ministerie van SZW. Het ’s Gravendreef College heeft 

samen met de MR de handen ineengeslagen om het 

relatief hoge verzuim te verlagen. Het meten van het 

werkvermogen vond plaats via een loopbaanscan waarin 

de medewerkers antwoord hebben gegeven op vragen die 

betrekking hebben op stressfactoren en energiebronnen, 

zowel op het werk als in de privésfeer. 

De conclusies en aanbevelingen die aan de scholen zijn 

gedaan hebben betrekking op zaken als hoe om te gaan 

met perfectionisme, het zoeken naar de juiste balans 

tussen werk en privé, het geven van feedback en het 

stellen van prioriteiten. Deze elementen zullen tevens 

een rol spelen in de werkgroep Strategisch HRM, die 

in het schooljaar 20182019 van start gaat en als 

eerste een programmalijn duurzame inzetbaarheid en 

vitaliteit zal uitwerken. 

3.6  Ziekteverzuimbeleid
In het schooljaar 2017/2018 is een werkgroep, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de 

schoolleiding, de MR en het bestuursbureau, 

gestart met het opstellen van een nieuw verzuimbeleid, 

evenals een programma van eisen voor de externe 

arbodienstverlening. Een harde eis was dat het 

verzuimbeleid moest voldoen aan de wettelijke 

voorwaarden, waaronder een versterking van de 

veiligheid van vertrouwelijke gegevens en de rol van 

de preventiemedewerker. De gewenste aanpak 

viel uiteen in onderdelen als het eigen regiemodel, 

demedicalisering, flankerend beleid, inzetten op 

duurzame inzetbaarheid en preventie (en alleen waar 

nodig op curatie) en scenarioplanning bij individuele 

casussen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuw 

verzuimbeleidsplan inclusief een bijbehorend protocol. 

Kern hiervan is de continue dialoog tussen werkgever 

en werknemer over het verzuim. 

Daarnaast heeft een aanbestedingstraject 

plaatsgevonden, op basis waarvan Pasha en Vink 

bedrijfsartsen als beste zijn beoordeeld. Per 1 augustus 

2018 is daarom afscheid genomen van Verander 

Verzuim en werken wij met Pasha en Vink samen aan de 

uitdagende opdracht om het verzuim van Scholengroep 

Spinoza als geheel te reduceren. 

Verzuimpercentage 
In het schooljaar 2017/2018 bedraagt het 

verzuimpercentage van Scholengroep Spinoza 6,00%. 

Dat is substantieel hoger dan het percentage over de 

jaren 2015/2016 en 2016/2017 (5,27% resp. 5,26%). 

Uit de analyse van de verzuimgegevens komt naar 

voren dat er een aanzienlijke toename is geweest van 

zowel zuiver medisch verzuim als verzuim gekoppeld 

aan psychosociale arbeidsbelasting. In het hoofdstuk 

Personeel in cijfers wordt nader aandacht besteed aan 

onder andere de verzuimgegevens.

3.7  Arbeidsomstandigheden en 
Arbobeleidsplan

In elke professionele omgeving werken werkgever en 

werknemer samen aan veilige en gezonde arbeids

omstandigheden op de werkvloer. Dat wordt onder 

meer bereikt door een significant aantal personeelsleden 

jaarlijks bij te scholen op het gebied van EHBO/BHV. In het 

schooljaar 2017/2018 zijn 120 personeelsleden in het bezit 

van zo’n diploma.
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RI&E-aanpak

Binnen de kaders van de arbowetgeving voert 

Scholengroep Spinoza een arbobeleid waarin 

voorzieningen voor verzuimbegeleiding en preventie 

van ziekteverzuim zijn opgenomen. De zogenoemde 

risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) vormt hiervoor 

een belangrijke basis. Deze RI&E is dit schooljaar voor het 

eerst getoetst door een externe auditor. Een projectgroep, 

bestaande uit de RI&Ecoördinatoren van de scholen 

en de twee preventiemedewerkers van Scholengroep 

Spinoza, is gestart om de aanbevelingen van de audit 

een plek te geven binnen de aanpak per school. In eerste 

instantie is vooral gefocust op het opstellen van een nieuw 

organogram. Hierin hebben de taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden van alle functionarissen die 

een rol hebben in het arbobeleid een plek gekregen. 

Daarnaast zijn aan de RI&E geactualiseerde protocollen 

toegevoegd die de werkgroep als essentieel heeft 

beoordeeld voor een goede uitvoering van het 

arbobeleid. Beide bouwstenen worden volgend jaar 

ingebed in een arbobeleidsplan. Hierin zal tevens 

aandacht zijn voor het PDCAprincipe waardoor het 

beleidsplan een cyclisch karakter krijgt.

3.8  Professioneel statuut
De Wet beroep leraar en lerarenregister schrijft voor dat 

ieder schoolbestuur een professioneel statuut opstelt. 

Hierin staan de afspraken tussen het bestuur, schoolleiding 

en docenten over de manier waarop de zeggenschap 

van leraren is geregeld en over de verantwoording die zij 

daarover afleggen. Of anders gezegd: afspraken over de 

professionele ruimte van leraren.

Scholengroep Spinoza heeft zich eind 2017 

opgegeven als pilotschool voor het opstellen 

van een professioneel statuut. Een werkgroep, 

bestaande uit vertegenwoordigers van onze scholen en 

het bestuursbureau, werkt aan een schooloverstijgend 

professioneel statuut. Onder leiding van een externe 

adviseur zijn schoolleiders en docenten met 

elkaar de dialoog aangegaan over de ruimte en 

verantwoordelijkheid die leraren hebben om goed 

onderwijs voor alle leerlingen te verzorgen. Centraal 

hierbij staan de missie en visie van Spinoza. Het is 

de bedoeling dat begin schooljaar 2018/2019 het 

Spinozabrede statuut klaar is, dat vervolgens als kader 

dient voor de scholen om een eigen professioneel 

schoolstatuut uit te werken.



J a a r v e r s l a g  2 0 1 7 - 2 0 1 8 25

4.1  Cao VO
Per 1 juni 2018 is een nieuwe cao afgesloten. 

Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert 

en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het 

verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van 

het onderwijs. Vanaf 1 augustus 2019 wordt in het 

takenpakket van de leraar vijftig uur op jaarbasis 

vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In 

de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren een uur 

minder les per week zullen geven. Leraren(teams) 

en schoolleiding maken met elkaar een plan over 

hoe de lestaak anders te organiseren, zonder dat de 

onderwijstijd voor leerlingen daalt.

Een andere belangrijke afspraak is de loonsverhoging 

voor al het personeel. Onderwijzend en ondersteunend 

personeel krijgen een structurele loonsverhoging van 

4,5% (2,35% op 1 juni 2018 en 2,15% per 1 juni 2019) 

en een incidentele verhoging van 1% in oktober 2018.

In 2017/2018 hebben elf medewerkers een 

jubileumgratificatie ontvangen in verband met hun 

25 of 40jarig ambtsjubileum. Het totaalbedrag aan 

jubileumgratificaties bedroeg € 32.156,.

In 2017/2018 maakten achttien werknemers gebruik 

van ouderschapsverlof voor in totaal 3,47 fte op 

jaarbasis. Tien werknemers maakten gebruik van de 

regeling buitengewoon verlof voor in totaal 3,65 fte. 

Vijf werknemers maakten gebruik van de regeling 

levensloop.

4.2  Pensioen/AOW
De pensioen en AOW rekenleeftijd wordt stapsgewijs 

verhoogd naar, zoals nu bekend is, 68 jaar in 2022. 

Vanaf 2022 wordt de AOWleeftijd gekoppeld aan 

de levensverwachting en de verwachting is dat deze 

verder zal stijgen. Ook de pensioenrekenleeftijd zal 

naar verwachting een opwaartse beweging laten 

zien. Personeelsleden in het onderwijs kunnen 

vanaf hun zestigste levensjaar gebruikmaken van 

het keuzepensioen, maar gezien bovenstaande 

ontwikkelingen zullen steeds meer mensen later 

deze keuze maken. Dat betekent dat de werkgever 

in het kader van duurzame inzetbaarheid vanuit deze 

invalshoek hier ook nadrukkelijker rekening mee zal 

moeten houden. 

4.3  Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(AOV)

Sinds het schooljaar 2016/2017 zijn alle 

personeelsleden via een collectieve regeling 

aangesloten bij de AOV van Loyalis. Tegen een 

aantrekkelijk tarief zijn zij daarmee op een goede 

wijze verzekerd tegen volledige of gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid. Personeelsleden die zich niet 

willen verzekeren, kunnen hiervan afzien door een 

afstandsverklaring te ondertekenen. De verzekering 

heeft op dit moment een dekkingsgraad van 95%. 

Deze dekkingsgraad levert de medewerkers een 

premiekorting op van 20%.

4.4  Eigenrisicodragerschap Ziektewet 
(ZW)

In het kader van de Ziektewet is Scholengroep 

Spinoza sinds 1 juli 2014 eigenrisicodrager voor 

personeelsleden die ziek uit dienst gaan, of die zich 

binnen een periode van vier weken na uitdiensttreding 

ziek melden. Spinoza voert een actief beleid om te 

4 Arbeidsvoorwaarden
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voorkomen dat – veelal tijdelijke – personeelsleden 

ziek uit dienst gaan. 

Op het moment dat een personeelslid zich binnen 

vier 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 dat de uitkering 

wordt berekend (en door Spinoza wordt betaald). Door 

een actieve bemiddeling om deze medewerkers weer 

zo snel mogelijk uit de uitkeringssituatie te krijgen, 

worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. 

De instroom in de ZW betrof in 2017/2018 twee 

personen en is daarmee beperkt. Het is ook financieel 

aantrekkelijk geweest om eigenrisicodrager te zijn. 

De private uitkeringskosten en de kosten van de 

dienstverlening van Aon bedragen € 24.209,. Zou 

Spinoza nog onderdeel uitmaken van het publieke 

bestel zouden de kosten € 46.177, bedragen. Dit 

levert derhalve een besparing op van € 21.968,.

4.5  Eigenrisicodragerschap 
Werkhervatting gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten (WGA)

Scholengroep Spinoza is al sinds een aantal jaren 

eigenrisicodrager voor de WGAlasten. Deze kosten 

worden zoveel mogelijk beperkt door een actief 

verzuim en reintegratiebeleid te voeren. 

Het aantal personeelsleden in de WGA aan het eind 

van het schooljaar 2017/2018 bedroeg in totaal negen 

personen. 

Ten behoeve van de WGAuitkeringen heeft 

Spinoza in schooljaar 2017/2018 € 200.060, aan 

uitkeringskosten betaald. Dat is een stijging van 

61% ten opzichte van het jaar daarvoor. De reden 

van deze forse stijging komt voort uit het feit dat 

er gedurende het schooljaar 2016/2017 een forse 

instroom heeft plaatsgevonden die materieel gezien 

maar voor een deel betrekking had op dat schooljaar; 

in het schooljaar 2017/2018 telt deze instroom voor 

het eerst materieel gezien een volledig schooljaar mee. 

Omdat er bij eigenrisicodragerschap sprake is van een 

besparing van de basispremie WGA (6,27 % van de 

loonsom, ongeveer € 1,4 miljoen) is het financieel 

nog steeds heel aantrekkelijk om eigenrisicodrager te 

blijven.

De instroom in de WGA is een blijvend aandachtspunt 

voor de twee casemanagers van Scholengroep 

Spinoza. Zij voeren een activeringsbeleid om het 

huidige aantal personeelsleden en de verdere 

instroom in de WGA zo klein mogelijk te houden. 

Dat vindt onder andere plaats door een intensieve 

samenwerking met reintegratiebedrijven voor 

het tweede spoortraject, door toepassing van 

arbeidsmarktwaardescans waardoor medewerkers een 

beter beeld krijgen van hun benutbare mogelijkheden 

en door de inzet van expertisebureaus bij complexe 

trajecten. Daarnaast wordt contact onderhouden met 

exmedewerkers die op termijn nog werkzaamheden 

kunnen verrichten. Verder is ook dit schooljaar 

actief gestuurd op het omzetten van een WGA

uitkering in een IVAuitkering (volledig en duurzaam 

arbeidsongeschikt). De kosten van een IVAuitkering 

vallen namelijk niet onder het eigenrisicodragerschap.

4.6  Eigenrisicodragerschap 
Werkloosheidswet (WW) en 
Bovenwettelijke werkloosheid (BW)

Het voortgezet onderwijs is al sinds 2007 

eigenrisicodrager voor de werkloosheidskosten 

(wettelijk en bovenwettelijk deel). Dat houdt in dat 

Scholengroep Spinoza 25% van de kosten voor WW 

en BW draagt en 75% indirect betaald wordt via het 

collectief voortgezet onderwijs. 

De totale omvang van de kosten van de (B)WW

regeling in het schooljaar 2017/2018 bedraagt 

€ 111.133, Daarnaast wordt van de beschikbare 

lumpsumvergoeding al een (collectief) bedrag 
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afgeroomd van € 458.809, ter dekking van de 

collectieve werkloosheidskosten. Ten opzichte van 

vorig schooljaar betekent dit een stijging van 5% van 

deze kosten. Dat geldt vooral voor het collectieve deel. 

4.7  Werkkostenregeling
Sinds 2014 wordt de werkkostenregeling integraal 

toegepast. In 2017 (en naar verwachting ook in 

2018) is Scholengroep Spinoza binnen de vrije 

ruim te van de werkkostenregeling gebleven, waar 

door geen eindheffing betaald hoefde te worden. 

Looncomponenten die vallen onder de werk kosten

regeling zijn onder andere de salderings regeling, de 

fietsregeling, parkeergelden, vak bondscontributie, 

kerstpakketten en personeels feesten.

Vanwege de substantiële omvang van het nietbestede 

bedrag in de vrije ruimte in de afgelopen jaren, heeft 

Scholengroep Spinoza besloten dat medewerkers 

vanaf 2018 voor maximaal € 1.500, per persoon 

gebruik kunnen maken van de fietsregeling. Dat is een 

verdubbeling van het bedrag dat tot nu toe mogelijk 

was en heeft als effect gehad dat er 80% meer 

gebruik gemaakt wordt van deze regeling.

4.8  Transitievergoeding
In de Wet werk en zekerheid is onder andere 

vastgelegd dat de werkgever zich actiever moet 

inzetten om medewerkers van werk naar werk te 

begeleiden. Daarvoor is een transitievergoeding in 

de wet opgenomen voor personeelsleden die een 

dienstverband van minimaal twee aaneengesloten 

jaren hebben en worden ontslagen of waarvan het 

contract niet wordt verlengd. Deze vergoeding, 

die sinds juli 2015 betaald moet worden, moet 

worden gebruikt voor activiteiten om de kans op 

de arbeidsmarkt te vergroten zoals scholing en 

outplacement. 

De vergoeding is gekoppeld aan de leeftijd en het 

aantal dienstjaren van een medewerker. Bij een 

langdurig dienstverband van bijvoorbeeld een 

medewerker die wordt ontslagen met recht op een 

IVA, WW of WGAuitkering kan dit behoorlijk 

oplopen tot maximaal € 79.000,. In 2017/2018 is  

in totaal € 219.038, aan vergoeding betaald aan 

diverse medewerkers. Daarvan is het overgrote deel  

(€ 204.038,) gekoppeld aan medewerkers die 

wegens arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen. 

Net voor de zomervakantie hebben zowel de Eerste 

als de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen 

waardoor werkgevers worden gecompenseerd die 

een ontslagvergoeding hebben betaald aan langdurig 

zieke werknemers. Deze compensatie geldt met 

terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 en zal in 2020 

worden vergoed.
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Kostenplaats

520 - Veurs Lyceum

550 - ‘s Gravendreef College

420 - Sint-Maartenscollege

220 - SGM Dalton Voorburg

310 - Gymnasium Novum

540 - GCL

260 - François Vatelschool

530 - Veurs Voorburg

Aantal medewerkers instroom: 97

Dit hoofdstuk biedt een uitgebreide toelichting 

op diverse personele aspecten van Scholengroep 

Spinoza. Voor de kengetallen is gebruikgemaakt van 

de gegevens uit de HRapp van The Implementation 

Group (TIG, augustus 2018). Voor de landelijke 

verzuimcijfers is gebruikgemaakt van de VOION 

verzuimcijfers uit 2017. Voor de overige landelijke 

gegevens is gebruikgemaakt van de informatie uit de 

meest recente ‘Onderwijsatlas voortgezet onderwijs’, 

de onderwijsarbeidsmarkt in beeld, september 2016. 

Het betreft hier wel cijfers die betrekking hebben op 

2015.

5.1  Instroom en uitstroom schooljaar 
2017/2018

In het schooljaar 2017/2018 is er sprake geweest van 

een behoorlijke instroom en uitstroom van personeel 

(16,4%). Dit is vergelijkbaar met de instroom en 

uitstroom van het schooljaar 2016/2017. Hoewel een 

wezenlijk onderdeel van de instroom en uitstroom 

betrekking heeft op vervangingsbanen, blijft het in 

absolute zin een aanzienlijk percentage. 

5.1.1  Instroom 
Bijna de helft van de instroom is jong personeel in de 

leeftijd van 20 tot 35 jaar. De instroom vindt vooral 

plaats bij vier scholen: Veurs Lyceum, ’s Gravendreef 

College Leidschenveen, SintMaartenscollege en 

Dalton Voorburg. Van de instroom betreft de overgrote 

meerderheid een LBfunctie.

5 Personeel in cijfers

Geslacht

Vrouw

Man

Aantal medewerkers instroom: 97

Schaal

LB

LC

06

07

LD

04

08

12

Aantal medewerkers instroom: 97

Leeftijdscategorie

20 <= x < 25

30 <= x < 35

25 <= x < 30

40 <= x < 45

45 <= x < 50

50 <= x < 55

35 <= x < 40

55 <= x < 60

Aantal medewerkers instroom: 97
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Geslacht

Vrouw

Man

Aantal medewerkers uitstroom: 119

Arbeidsvoorwaarde

Spinoza 
Onderwijzend 
Personeel

Spinoza 
Ondersteunend 
Onderwijs 
Personeel

Spinoza Directie

Aantal medewerkers uitstroom: 119

Leeftijdscategorie

40 <= x < 45

20 <= x < 25

25 <= x < 30

30 <= x < 35

60 <= x < 65

65 <= x < 70

50 <= x < 55

55 <= x < 60

Aantal medewerkers uitstroom: 119

Kostenplaats

520 - Veurs Lyceum

420 - Sint-Maartenscollege

220 - SGM Dalton Voorburg

550 - ‘s Gravendreef College

260 - François Vatelschool

310 - Gymnasium Novum

540 - GCL

530 - Veurs Voorburg

Aantal medewerkers uitstroom: 119

De gemiddelde leeftijd van Scholengroep Spinoza 

bedraagt 46,27 jaar op peildatum 31/07/2018. De 

gemiddelde leeftijd van de directie bedraagt 52.00 

jaar, van het OOP 50.95 jaar en van het OP 44.48 jaar. 

De landelijke gegevens wijken hier maar beperkt van 

af. Deze bedragen voor de directie 53.7 jaar, voor het 

OOP 48.6 jaar en voor het OP 44.3 jaar. Spinoza heeft 

dus een relatief jong directieteam en fractie ouder 

personeel voor het OOP en OP.

De verdeling m/v gekoppeld aan de drie 

personeelscategorieën levert binnen Scholengroep 

Spinoza het volgende beeld op:

• Directie: 43% vrouw – 57% man;

• OOP: 53% vrouw – 47% man;

• OP: 55% vrouw – 45% man.

Ten opzichte van de landelijke cijfers (directie 70% 

man / 30% vrouw), OOP (47% man / 53% vrouw),  

OP (52% man / 48% vrouw) is binnen Scholengroep 

Spinoza binnen alle personeelscategorieën sprake van 

een relatief hoog aandeel vrouwen.

5.1.2  Uitstroom 
Van de uitstroom is ongeveer 80% onderwijzend 

personeel. De uitstroom vindt plaats in verschillende 

personeelscategorieën, vooral op de scholen waar de 

instroom het hoogst is.

Een kwalitatieve analyse van de reden van uitstroom is 

lastig te maken. Scholengroep Spinoza maakt gebruik 

van exitformulieren, maar het invullen hiervan heeft 

een vrijwillig karakter. Om die reden is de respons op 

deze formulieren heel laag.

5.2  Gemiddelde leeftijd, leeftijdsverdeling en verdeling m/v
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Gemiddelde leeftijd per datum

46,27

31 juli 2018

Man

Vrouw

Aantal medewerkers op: 31 juli 2018 FTE Bruto op: 31 juli 2018
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Man

Vrouw

20 <= x < 25

25 <= x < 30

30 <= x < 35

35 <= x < 40

40 <= x < 45

45 <= x < 50

50 <= x < 55

55 <= x < 60

60 <= x < 65

65 <= x < 70

70 <= x < 75

Leeftijdscategorie grootte

0               50            100

Aantal medewerkers per leeftijdcategorie op: 31-07-2018

Spinoza heeft een behoorlijke hoeveelheid personeel 

in de categorie 60 jaar en ouder (bijna 18%). In deze 

categorie vindt binnen afzienbare tijd uitstroom plaats 

vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd. Spinoza zal nader analyseren wat het effect 

hiervan is per school en per vakgebied. Gezien de 

arbeidsmarktsituatie van steeds verder oplopende 

tekorten aan personeel zijn er aanvullende 

investeringen nodig om als school en werkgever 

aantrekkelijk te blijven voor nieuwe werknemers.
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5.3  Functiemix Scholengroep Spinoza en per school
Onderstaande figuren bieden een overzicht per 31/07/2018 van de schalen LB, LC en LD in de functiemix,  

zowel van Scholengroep Spinoza als uitgesplitst per school.

23,07%

40,41%

36,52%

Schaal functiemix

LB

LC

LD

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Datum Kostenplaats Schaal functiemix FTE Bruto FTE Bruto Procentueel

3172018

220  SGM Dalton Voorburg

LB 17,9591 29,28%

LC 19,9036 32,45%

LD 23,4751 38,27%

260  François Vatelschool
LB 16,9679 47,85%

LC 18,4937 52,15%

310  Gymnasium Novum

LB 9,7169 22.30%

LC 19,0992 43,83%

LD 14,7562 33,87%

420  SintMaartenscollege

LB 20,4132 29,03%

LC 24,8086 35,28%

LD 25,0885 35,68%

520  Veurs Lyceum

LB 20,3026 40,57%

LC 15,9716 31,91%

LD 13,7744 27,52%

530  Veurs Voorburg
LB 9,8380 33,46%

LC 19,5665 66,54%

540  GCL
LB 10,4467 69,89%

LC 4,5000 30,11%

550  ‘s Gravendreef College 

LB 22,3580 47,37%

LC 20,4281 43,28%

LD 4,4100 9,34%
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5.4  Formatie
De onderstaande figuur biedt een overzicht op 

Spinozaniveau van het aantal fte gekoppeld aan de 

functiecategorie.

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

FTE Bruto: 499,1577

2017 / 2018

499,1577 Spinoza 
Onderwijzend 
Personeel

Spinoza 
Ondersteunend 
Onderwijs 
Personeel

Spinoza 
Directie

Arbeidsvoorwaarde

Onderverdeeld naar school zijn er aanzienlijke 

verschillen in de verdeling tussen de 

personeelscategorieën.

School Directie OOP OP
Dalton Voorburg 8.7% 17.9% 73.4%

François Vatelschool 2.9% 19.2% 77.9%

Gymnasium Novum 6.3% 13.7% 80.0%

SintMaartenscollege 7.0% 16.1% 76.9%

Veurs Lyceum 6.4% 19.3% 74.3%

‘s Gravendreef College Leidschendam 4.4% 16.4% 79.2%

‘s Gravendreef College Leidschenveen 10.2% 23.9% 65.9%

Veurs Voorburg 4.1% 20.9% 75.0%

Door verschil in schoolgrootte, onderwijssoort en 

concept zijn scholen onderling niet altijd makkelijk te 

vergelijken. Het is daarom lastig om een voorkeur uit 

te spreken over een best practice. Zo komt het voor 

dat bij de ene school directieleden nog een lesgevende 

taak hebben, terwijl bij de andere school alle lessen 

verzorgd worden door het OP.

Landelijk gezien is de normaalverdeling 3% directie, 

25% OOP en 72% OP. De scholen van Spinoza 

wijken hier in alle categorieën sterk van af. Mogelijk 

speelt hierbij een rol dat het middenmanagement 

soms onderdeel is van de directie en soms van het 

OOP. Bovendien zijn in de gegevens van Spinoza 

het bestuursbureau en bovenschools ICT buiten 

beschouwing gelaten. Als deze wel worden betrokken 

ontstaat voor Scholengroep Spinoza als geheel het 

volgende beeld: 7.4% directie, 20,1% OOP en 72,5% 

OP. Dit sluit goed aan bij het landelijke beeld 

van 2015.
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5.5  Verzuim
Landelijke verzuimcijfers 

Het landelijk ziekteverzuimpercentage van het 

onderwijzend personeel (OP) en directie samen 

in 2017 is 5,3%; dit is een stijging met 0,2% ten 

opzichte van 2016. Bij het onderwijs ondersteunend 

personeel (OOP) stijgt het ziekteverzuimpercentage 

licht van 5,4% in 2016 naar 5,5% in 2017. 

Landelijk is de meldingsfrequentie voor zowel 

het OP als directie gedaald van 1,8 naar 1,6. De 

frequentie voor het OOP is gedaald van 1,3 naar 1,2 

ziekmeldingen per jaar. De gemiddelde verzuimduur 

van het OP en de directie is licht gestegen van 12 

naar 13 ziekteverzuimdagen. Bij het OOP nam 

het aantal verzuimdagen met een dag toe, tot 17 

ziekteverzuimdagen per jaar.

 

Verzuim Scholengroep Spinoza

In het schooljaar 2017/2018 bedraagt het 

verzuimpercentage van Scholengroep Spinoza 6,00%. 

Dat is ten opzichte van 20162017 een forse toename 

(5,26%). Het verzuimpercentage voor het OP en 

directie bedraagt 5,52 % en ligt een stuk boven het 

landelijk gemiddelde. Met name het verzuim in de 

categorie directie (7,47%) is hoog. Voor het OOP geldt 

een verzuimpercentage van 7,88%. Dit is aanzienlijk 

hoger dan het landelijk gemiddelde en fors hoger dan 

vorig jaar.
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Verzuim per school

Op schoolniveau zijn er aanmerkelijke verschillen 

in het verzuim. Het hoogste verzuim kent het 

bovenschools applicatie en systeembeheer (9,72%). 

Daarnaast hebben vier scholen te maken met een 

bovengemiddeld verzuim.

Geslacht

Vrouw

Man

Verzuimpercentage: 6,00%

8,52%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

3,53%

Alleen dimensies tonen waarbij het FTE groter is dan >= 0

Kostenplaats

150 - Bovenschools

260 - François Vatelschool

520 - Veurs Lyceum

550 - ‘s Gravendreef College

540 - GCL

420 - Sint Maartenscollege

310 - Gymnasium Novum

530 - Veurs Voorburg

220 - SGM Dalton Voorburg

100 - Bestuursbureau

Verzuimpercentage: 6,00%

9,72%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Alleen dimensies tonen waarbij het FTE groter is dan >= 0

8,63%

7,93%

7,51%

6,56%

5,57%

5,04%

4,58%

3,97%

2,56%

Verzuim m/v

Binnen Scholengroep Spinoza is sprake van een 

substantieel verschil tussen het verzuim van mannen 

en vrouwen. Het verzuim van vrouwen is gemiddeld 

meer dan twee keer hoger dan dat van mannen 

(8,52% vs. 3,53%). Dat verschil is een stuk groter 

dan de landelijke cijfers (5,9% vs. 4,8%). Dit stelt 

Scholengroep Spinoza voor een extra uitdaging. 

Samen met de scholen zal nader onderzocht worden 

wat de reden is van dit grote verschil en hoe we dit 

met elkaar kunnen verkleinen.
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Verzuim per leeftijdscategorie

Het verzuim is het hoogst in de leeftijdscategorieën 4565 jaar. 

Deze leeftijdscategorieën zijn binnen Scholengroep Spinoza 

het sterkst vertegenwoordigd en verdienen met het oog op 

duurzame inzetbaarheid extra aandacht.

Verzuim per personeelscategorie

De gemiddelde verzuimduur bij 

Scholengroep Spinoza bedraagt 

voor het OP en directie 14,8 dagen 

en voor het OOP 13,1 dagen. Voor 

het OP/directie is sprake van een 

behoorlijke overschrijding van het 

landelijk gemiddelde. Voor het OOP 

is de verzuimduur juist lager dan het 

landelijk gemiddelde.

De meldingsfrequentie bedraagt 

voor het OOP 1,78 en voor het 

OP/directie 1,74. Het OP/directie 

zit daarmee een stuk boven het 

landelijke gemiddelde, het OOP zit 

daar fors boven.

Leeftijdscategorie

60 <= x < 65

65 <= x < 70

50 <= x < 55

45 <= x < 50

55 <= x < 60

40 <= x < 45

25 <= x < 30

30 <= x < 35

20 <= x < 25

35 <= x < 40 

Verzuimpercentage: 6,00%

9,03%

0% 2%  4% 6% 8% 10%

Alleen dimensies tonen waarbij het FTE groter is dan >= 0

8,91%

6,91%

6,70%

6,52%

5,90%

5,61%

3,97%

3,58%

2,88%

Classi�catie

OR

OOP

OP

Verzuimpercentage: 6,00%

8,24%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

Alleen dimensies tonen waarbij het FTE groter is dan >= 0

7,81%

5,35%
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6 Financieel beleid

6.1  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 samenleving vereisen, in gang te 

zetten. Dit geeft ons de mogelijkheid om na te denken 

over investeringen en uitgaven in een veranderende 

samenleving op het gebied van onder meer personeel 

en ICT.

De Spinozascholen hebben meer financiële 

verantwoordelijkheid gekregen voor hun eigen 

exploitatie. Zij 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 

binnen Scholengroep Spinoza structuur en rust gegeven. 

Er is een duidelijk kader van informatieverzameling, 

bewaking en voorziening 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.

6.2  Extra BRIN (BasisRegistratie 
InstellingeN)

Na een lange aanvraagprocedure is aan Scholengroep 

Spinoza in 2017 een extra BRIN toegekend. De 

bestaande BRIN 00XK is gehandhaafd voor Veurs 

Lyceum en Veurs Voorburg. Het ’s Gravendreef 

College Leidschenveen en het ’s Gravendreef College 

Leidschendam vormen nu een eigen BRIN (31EW). 

Spinozabreed leidt dit tot extra opbrengsten die we 

vanaf 1 januari 2018 structureel ontvangen.

6.3  Betalingsverkeer rondom reizen
Halverwege schooljaar 20162017 is Scholengroep 

Spinoza gestart met het gebruik van Simpled Card. 

Dit systeem is bedoeld om de administratie rondom 

schoolreizen efficiënter te verwerken, doordat gebruik 

wordt gemaakt van betaalpassen en een online 

registratiesysteem. Hiermee wordt naast efficiency ook 

betrouwbaarheid gerealiseerd bij de geldstromen die 

bij reizen van toepassing zijn. Het systeem heeft minder 

risico’s door de centrale beheersing van de geldstromen 

en het vermijden van gebruik van contant geld. 

Schooljaar 2017/2018 was het eerste volledige 

schooljaar waarmee we met Simpled Card de 

schoolreizen verantwoorden. Dit betreft voor alle acht 

scholen in totaal vijftig schoolreizen. Tijdens en na 

afloop van het schooljaar is het gebruik geëvalueerd 

wat het gebruik in het nieuwe schooljaar optimaliseert.

 

6.4  Professionalisering begrotingstraject
Vanaf schooljaar 2017/2018 maken schoolleiders 

en het bestuursbureau voor het opstellen van de 

begrotingen Spinozabreed gebruik van Capisci. Dit 

is een online begrotingstool waarin alle personele en 

financiële gegevens worden opgenomen. Hierdoor 

is een professionaliseringsslag gemaakt, terwijl de 

totstandkoming van de begroting ook Spinozabreed 

gedragen wordt. In het eerste jaar heeft de uitvoering 

in de praktijk zeer positief uitgepakt. De scholen zijn er 

goed en effectief mee aan de slag gegaan. Ook zijn we 

in staat geweest om snel en efficiënt de begrotingscyclus 

te voltooien en tussentijds aanpassingen door te voeren. 

Na afloop is de tool in klein verband geëvalueerd en 

besproken met de leverancier, om er het komend jaar 

nog beter gebruik van te kunnen maken.  

6.5  Digitale verwerking inkoopfacturen
Sinds een aantal jaren vindt binnen Scholengroep 

Spinoza de verwerking en bewaking van de inkomende 

facturen digitaal plaats binnen het elektronische 

factuurverwerkingssysteem 20/20 Vision. De huidige 
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versie van dit systeem is verouderd en aan vervanging 

toe. Aan het einde van schooljaar 2017/2018 heeft een 

selectiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers vanuit 

het bestuursbureau en de scholen, een keuze gemaakt 

voor een nieuw systeem. De keuze is gevallen op Pro 

Active dat vanaf 1 januari 2019 geïmplementeerd zal 

zijn. In schooljaar 20182019 wordt gekeken hoe we 

het verwerkings en bewakingsproces voor inkomende 

facturen kunnen optimaliseren. Mogelijk zal ook de 

vastlegging, beheersing en bewaking van contracten 

binnen Pro Active gaan plaatsvinden.

6.6  Risico’s bedrijfsvoering
Ten aanzien van de bedrijfsvoering (met name ICT en 

huisvesting) zijn de volgende risico’s te onderkennen:

• Onduidelijkheid in planning en toekenning van 

extra overheidsinkomsten 

 De toekenning vindt laat plaats. Hierdoor is het vaak 

lastig deze extra inkomsten op de juiste momenten 

voor de juiste bestedingen aan te wenden.

• ICT en informatiebeveiliging

 Het toenemend gebruik van ICT in het onderwijs 

maakt ons proces kwetsbaarder door uitval van 

netwerk en/of aanvallen op het netwerk. Ook 

mogelijke datalekken vormen een aandachtspunt.

• Personeelstekort

 Gebrek aan voldoende gekwalificeerd lesgevend 

personeel kan leiden tot extra kosten.

• Nieuwbouw van Veurs Voorburg 

 In dit traject treedt Scholengroep Spinoza op als 

bouwheer. Overschrijdingen komen voor rekening 

van Spinoza. Het is derhalve noodzakelijk om scherp 

te sturen op een kwalitatief goed gebouw binnen 

de vrij krappe financiële kaders die de gemeente 

LeidschendamVoorburg heeft gegeven. 

• Integraal Huisvestings Plan (IHP)

 De gemeente LeidschendamVoorburg heeft het 

IHP vastgesteld. Dit kan mogelijk leiden tot extra 

kosten qua onderhoud en renovatie voor het Sint

Maartenscollege, Veurs Lyceum en Dalton Voorburg.

• Nieuwbouw gymzaal Sint-Maartenscollege en 

Gymnasium Novum 

 Ook hier zijn we bouwheer, waardoor eventuele 

financiële overschrijdingen tot mogelijke extra 

uitgaven kunnen leiden. 

• Investeringen op ICT-gebied

 Deze kunnen financiële en liquiditeitsrisico’s met zich 

mee brengen. Door de achterblijvende materiële 

bekostiging is de afgelopen jaren een aantal 

investeringen op het gebied van huisvesting & beheer 

naar voren geschoven. Om achterstallig onderhoud 

te voorkomen zal hier de komende jaren weer meer 

in worden geïnvesteerd.

6.7  Financiële kengetallen
Ook uit de financiële kengetallen, ontleend aan 

de balans (per kalenderjaar), blijkt de financiële 

gezondheid van Scholengroep Spinoza.

Kengetallen 2017 2016
Solvabiliteitsratio 50% 45%

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen) 66% 63%

Liquiditeit 209% 188%

Rentabiliteit 12% 4%

Weerstandsvermogen 20% 16%

Rijksbijdrage / totale baten 94% 94%

Personele lasten / totale lasten 80% 80%

Materiele lasten / totale lasten 20% 20%

Het vermogen van Spinoza, per einde schooljaar 

2017/2018, is als volgt weer te geven.

Algemene 
reserve

reserves 
scholen

totaal 
vermogen

31 juli 2017 5.719.426 2.908.316 8.627.742

extra OCW  
bekostiging 5e Brin

210.000 210.000

Resultaat 
2017/2018

1.509.104 194.510 1.703.614

31 juli 2018 7.018.530 3.312.826 10.331.356

De scholen hebben zelf de mogelijkheid om 

schoolreserves op te bouwen en kunnen die in beperkte 

mate jaarlijks inzetten. In het verleden is vanuit oude 

regelgeving een vordering op het ministerie van OCW 

gevormd, die uitsluitend inbaar is na een faillissement van 

de scholengroep. Andere onderwijsinstellingen hebben 

deze vordering de afgelopen jaren reeds afgeboekt.  

In 2017 heeft Spinoza deze vordering ook afgeboekt.
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7  Financiën

Scholengroep Spinoza Begroting 17/18 Realisatie 17/18 Realisatie 16/17 Realisatie 16/17

Baten

(Rijks) bijdragen OC en W 44.449.139 46.180.626 43.858.779 45.844.742

Overige overheidsbijdragen 382.443 867.778 223.060 651.621

Overige baten 2.325.342 2.191.053 2.324.177 2.480.009

47.156.924 49.239.457 46.406.016 48.976.372

Lasten

Personele lasten 37.726.608 38.000.654 36.791.993 38.611.343

Afschrijvingen 1.283.247 1.394.816 1.119.806 1.119.806

Huisvestingslasten 2.547.585 2.807.785 2.560.735 2.737.858

Overige instellingslasten 5.594.041 5.344.732 5.768.804 5.457.084

47.151.481 47.547.987 46.241.338 47.926.091

Bedrijfsresultaat 5.443 1.691.470 164.678 1.050.281

Financiële baten 25.000 19.355 20.000 46.991

Financiële lasten 20.000 7.211 17.000 11.446

5.000 12.144 3.000 35.545

Totaal resultaat 10.443 1.703.614 167.678 1.085.826

Het schooljaar 2017/2018 is afgesloten met een 

positief resultaat van € 1.703.614,. De verschillen 

tussen de realisatie en de begroting in schooljaar 

2017/2018 zijn voornamelijk gelegen in een hogere 

lumpsumbekostiging.

Op incidentele kosten na, zijn de uitgaven op 

schoolniveau en Spinozabreed behoorlijk beheerst. 

Door het sterke financieel bewustzijn en een goede 

kostenbeheersing, hebben de scholen in de afgelopen 

jaren hun begrotingen niet overschreden. Er moet 

overigens nog wel een extra investering plaatsvinden 

in het kader van achterstallig onderhoud. 

De schoolresultaten zijn toegevoegd aan de individuele 

schoolreserves. Het bovenschoolse resultaat is 

toegevoegd aan de algemene reserve.

Door de extra middelen en lagere uitgaven te 

bufferen is het vermogen van de scholengroep op een 

aanvaardbaar niveau gekomen.
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8 ICT en innovatie

8.1  ICT
Het afgelopen schooljaar stond voor de afdeling ICT 

in het teken van beveiliging en performance. Om de 

performance van het interne netwerk te waarborgen 

en waar nodig te verbeteren, is op alle locaties de 

netwerkinfrastructuur vervangen. Hiermee is ook de 

beveiliging van de netwerken verbeterd. 

Daarnaast is gewerkt aan de Europese aanbesteding 

voor de firewall, die in de zomer is geïmplementeerd. 

Ook de firewall is cruciaal voor de beveiliging van 

het gezamenlijke netwerk. De nieuwe firewall heeft 

daarnaast aanzienlijk meer capaciteit zodat de 

performance van het netwerk de komende jaren 

gewaarborgd is. 

Ook komend schooljaar krijgen beveiliging en 

performance permanente aandacht van de afdeling 

ICT. Onderdeel hiervan is de vernieuwing van het 

gezamenlijke datacenter. Ook zullen externe partijen 

gedurende het jaar onderzoek doen naar de veiligheid 

van de netwerkinfrastructuur. Waar nodig zullen 

passende maatregelen worden genomen. Met het 

oog op de AVG zal kritisch worden gekeken naar 

de veiligheid van applicaties met privacygevoelige 

informatie.

8.2  Innovatie
In schooljaar 2017/2018 heeft een externe 

kwartiermaker voorbereidingen getroffen voor de 

komst van het Hoofd Informatievoorziening en 

Innovatie (I&I). Met ingang van dit schooljaar heeft 

elke Spinozaschool een IVcoördinator. Zij vormen 

samen het IVcoördinatorenoverleg, het platform 

voor Informatievoorziening en Innovatie. Hier kunnen 

alle Spinozascholen kennis, ervaringen en ideeën 

uitwisselen over onderwijsinnovatie met behulp van 

technologie. Op deze manier hoeft niet iedere school 

het wiel opnieuw uit te vinden. Ook bundelen de 

scholen hun krachten om gezamenlijk projecten te 

realiseren.

 

Daarnaast wordt ook kennis ‘van buiten’ 

gehaald. Bijvoorbeeld door het bezoeken van 

kennisbijeenkomsten of van een school met een ‘best 

practice’ buiten de scholengroep. Daarnaast zal af 

en toe een externe spreker worden uitgenodigd. Alle 

kennis die de IVcoördinatoren binnen het platform 

opdoen, nemen zij mee naar de eigen school.
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9 Huisvesting

9.1  Huisvesting

Sporthal Voorburg

Op de plek van de verouderde sportvoorziening 

‘de Maartenshal’ wordt in samenspraak met de 

gemeente LeidschendamVoorburg een nieuwe 

gymnastiekaccommodatie gerealiseerd voor gebruik 

door zowel het SintMaartenscollege als Novum 

Gymnasium. Er worden drie gymzalen gerealiseerd, 

die door middel van flexibele scheidingswanden 

kunnen worden samengevoegd tot één sporthal. 

Naast het gebruik als accommodatie voor het 

gymnastiekonderwijs kunnen de zalen ook worden 

ingezet als toets en examenruimte.

Het ontwerpteam heeft het gebouw tot en met het 

definitief ontwerp uitgewerkt. In het voorjaar 2018 

zijn aannemers geselecteerd, met wie het ontwerp 

technisch verder wordt uitgewerkt. Uitgangspunt 

is dat de bouw kan starten in januari 2019, met 

oplevering van het nieuwe pand in september 2019. 

In de periode juliaugustus 2018 is de bestaande 

Maartenshal gesloopt om plaats te maken voor de 

nieuwbouw.

Veurs Voorburg

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Leidschendam

Voorburg een stedenbouwkundig plan vastgesteld 

voor het gebied rond de Rijnlandlaan in Voorburg. 

Binnen dit plan heeft ook de nieuwbouw voor Veurs 

Voorburg een plek gekregen. Het programma van 

eisen voor de nieuwe school, daterend van 2014, is 

geactualiseerd en in het voorjaar van 2018 is Hevo 

geselecteerd voor het projectmanagement van het 

nieuwbouwproces. De planning is dat in het najaar 

van 2018 een architect wordt geselecteerd en het 

ontwerptraject start. Op dit moment staat de beoogde 

start bouw gepland in het tweede kwartaal van 2020 

en de oplevering in de zomer van 2021.
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’s Gravendreef College ‘Op de hoek’

Om de leerlingen van het ’s Gravendreef College 

Leidschenveen goed te kunnen huisvesten, wordt 

vanaf schooljaar 20182019 een naastgelegen 

dependance in gebruik genomen. Gelegen in hetzelfde 

bouwblok als het hoofdgebouw zijn er – verdeeld 

over twee voormalige kantoorverdiepingen – acht 

leslokalen met een kantinevoorziening en een leerplein 

gecreëerd. De dependance, met de naam ‘Op de 

hoek’, heeft een eigen entree aan de straat. 

De lesruimtes zijn voorzien van een klimaatsysteem 

en verlichting die voldoen aan de kwaliteitseisen 

‘Frisse Scholen Klasse B’. Door toepassing van flexibele 

scheidingswanden tussen de lokalen zijn beide 

verdiepingen ook in te zetten als grote examenruimtes. 

Het interieur is volledig in stijl van het hoofdgebouw 

vormgegeven. ‘Op de hoek’ biedt ruimte aan 200 

extra leerlingen voor een periode van maximaal 

tien jaar.

OLC Veurs Lyceum

Om het Open Leercentrum (OLC) van het Veurs 

Lyceum, daterend van 1999, geschikt te maken 

voor de toekomst, wordt deze ruimte heringericht. 

Hiervoor is een functioneelruimtelijk programma van 

eisen opgesteld, op basis waarvan architectenbureau 

Thomas Architecten is geselecteerd om een nieuw 

interieurontwerp te maken en het proces tot en met 

de uitvoering te begeleiden. In de huidige open ruimte 

worden naast enkele afsluitbare instructieruimten 

ook overleg en werkplekken voor leerlingen 

gecreëerd. Ook worden er studioruimtes voor de 

drie talentstromen Science, Sport en Kunst & Media 

gerealiseerd. 

9.2  Facilitaire zaken

Europese aanbesteding schoonmaakdienst

Omdat de looptijd van het huidige Spinozabrede 

schoonmaakcontract eind 2018 eindigde, is in de 

eerste helft van 2018 een Europese aanbesteding 

gehouden. De selectiecommissie, waarin de facilitaire 

diensten van de scholen vertegenwoordigd waren, 

heeft in samenwerking met inkoopadviesbureau 

Inkada een programma van eisen voor de schoonmaak 

vastgesteld. Het schoonmaakbedrijf CSU, dat de  

afgelopen zes jaar de schoonmaak van onze 

gebouwen naar tevredenheid heeft verzorgd, heeft 

deze aanbesteding gewonnen. Het nieuwe contract 

gaat in op 1 januari 2019 en heeft een looptijd van 

minimaal vijf jaar, met een maximum van acht jaar.

Facilitaire organisatie

Binnen Scholengroep Spinoza behartigt de afdeling 

Huisvesting op het bestuursbureau de adviserende 

en projectmatige zaken van de scholengroep. De 

facilitaire zaken zijn de verantwoordelijkheid van de 

individuele scholen, waarbij zij advies kunnen vragen 

aan de adviseur Huisvesting. 

Het afgelopen schooljaar is met de scholen de invulling 

van de facilitaire rol nog eens goed bekeken en 

zijn op enkele plekken rollen veranderd. Binnen de 

afdeling Huisvesting van het bestuursbureau is een 

administratieve rol belegd bij een nieuwe medewerker. 

De facilitaire medewerkers van de scholen en de 

afdeling Huisvesting op het bestuursbureau zullen 

steeds meer met elkaar samenwerken om van elkaar te 

leren en het facilitaire proces te optimaliseren.
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10 AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt er één privacywet in 

de Europese Unie, de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). De AVG legt verplichtingen 

op aan organisaties die persoonsgegevens verwerken 

en kent rechten toe aan betrokkenen van wie 

persoonsgegevens worden verwerkt. Ook Nederlandse 

scholen moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving. 

Projectgroep AVG

Aan het begin van schooljaar 2017/2018 is binnen 

Scholengroep Spinoza een projectgroep gestart die zich 

bezig heeft gehouden met de wijzigingen die de AVG 

met zich mee brengt voor onze scholengroep. Deze 

projectgroep bestond uit vertegenwoordigers vanuit het 

bestuursbureau en de schoolleiding en werd geleid en 

begeleid door externe privacyexperts. 

Beleid Informatiebeveiliging en Privacy 

De projectgroep heeft een beleid Informatiebeveiliging 

en Privacy (IBP) opgesteld dat is geaccordeerd door 

het schoolleidersoverleg. De projectgroep heeft 

daarnaast de volgende documenten opgeleverd: 

een privacystatement, een protocol datalekken, een 

toegangsbeveiligingsbeleid, een gedragscode privacy en 

registers gegevensverwerking van belangrijke processen. 

Om op alle Spinozascholen bewustzijn te creëren ten 

aanzien van privacy is hierover actief gecommuniceerd 

via presentaties, mails en nieuwsbrieven. 

IBP-organisatie 

Om IBP binnen Scholengroep Spinoza te waarborgen 

heeft de projectgroep een IBPorganisatie opgezet. Naast 

een IBPcoördinator op het bestuursbureau (die voorlopig 

ook de rol van Functionaris Gegevensbescherming heeft 

gekregen tot er een definitieve keuze voor de invulling 

van deze rol is gemaakt) heeft elke Spinozaschool een 

privacy officer. Tezamen vormen zij de werkgroep IBP, die 

op 25 mei 2018 is geïnstalleerd. De projectgroep heeft 

een profiel ‘privacy officer’ gemaakt, waarin de taken en 

verantwoordelijkheden zijn opgenomen.

Prioriteiten 2018-2019 

In schooljaar 20182019 pakt de werkgroep IBP haar 

taken verder op, bijgestaan door een stagiair Privacy van 

de Haagse Hogeschool. De werkgroep heeft prioriteiten 

gesteld ten aanzien van privacy. Dit varieert van het 

stimuleren van bewustwording bij het personeel, het 

actualiseren van de gedragscode, aandacht voor zorg en 

privacy tot het opstellen van een FAQ voor medewerkers. 
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