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Zoals gebruikelijk rapporteert Scholengroep Spinoza  

in dit jaarverslag over het afgelopen schooljaar.  

Hierin wijken wij af van andere schoolbesturen.  

Het ministerie van OCW bekostigt de scholen namelijk 

per kalenderjaar, terwijl leerlingen en docenten per 

schooljaar worden ingeroosterd. In een kalenderjaar 

vallen dus altijd twee delen van verschillende school-

jaren. Ook de verantwoording aan het ministerie loopt 

per kalenderjaar. Waar veel andere schoolbesturen in 

de systematiek van het ministerie meedraaien, hebben 

we er bij Spinoza voor gekozen om de begrotingen 

gelijk te laten lopen met een schooljaar. Dat is  

makkelijker voor de scholen.

De hoogste prioriteit in het onderwijs is het kwalitatief 

goed vervullen van vacatures. Dat betekent niet alleen 

op tijd beginnen met het werven van nieuwe collega’s, 

maar ook het behouden van huidige collega’s. Daarom 

is het zaak dat we binnen Spinoza goed kijken naar 

ons personeelsbeleid. Als scholengroep moeten we  

kijken wat er om ons heen gebeurt en hoe we  

processen intern kunnen verbeteren. Door ons  

personeelsbeleid te blijven ontwikkelen, blijven we  

een scholengroep waar mensen graag willen komen 

én blijven werken. 

Daarnaast moeten we ook voor toekomstige docenten 

aantrekkelijk zijn. Het is dus zaak dat we studenten 

van de lerarenopleiding en universiteiten mee laten 

lopen op onze scholen. Veurs Lyceum is onze oudste 

opleidingsschool en draait mee in de regionale  

Opleidingsschool Haaglanden (OSH). Enkele jaren 

terug zijn we in de regio Haaglanden gestart met  

de tweede opleidingsschool en daarin doet Veurs 

Voorburg mee. Vervolgens zijn we begin van school-

jaar 2018/2019 gestart met de derde regionale 

opleidingsschool en hierin participeert het ‘s Graven-

dreef College (met beide locaties). Opleidingsscholen 

worden in principe door het ministerie van OCW 

bekostigd. Omdat het docententekort zo groot wordt, 

heeft de gemeente Den Haag aangegeven dat zij de 

bekostiging van de derde opleidingsschool voor haar 

rekening wil nemen. Inmiddels zijn we aan de slag 

met de vierde opleidingsschool, waarin het Sint- 

Maartenscollege, Gymnasium Novum en de François 

Vatelschool gaan participeren. Hierdoor zijn zeven van 

de acht Spinoza-scholen vanaf schooljaar 2019/2020 

opleidingsschool. 

Afgelopen schooljaar zijn er weer prima examen-

resultaten behaald. In het voorgaande schooljaar hadden 
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we zeven afdelingen waar alle examenkandidaten  

een diploma hebben gehaald. Zo’n resultaat is moeilijk 

vast te houden. Dit jaar hebben we echter weer vijf 

afdelingen met 100% geslaagden: Veurs Voorburg 

vmbo-basis, de ’s Gravendreef Colleges Leidschendam 

en Leidschenveen vmbo-kader, de François Vatelschool 

vmbo-g/t en het Sint-Maartenscollege vmbo-t.  

Voor de François Vatelschool geldt dat voor het tweede 

jaar leerlingen op dit niveau examen hebben gedaan, 

terwijl het merendeel van deze leerlingen gestart is 

met een kaderadvies. Daarnaast nog een eervolle 

vermelding voor de zes afdelingen die 95% of meer 

geslaagden hebben: François Vatelschool vmbo-basis,  

’s Gravendreef College Leidschenveen vmbo-g/ 

tVMBO-G/T, ’s Gravendreef College Leidschenveen en 

Sint-Maartenscollege havo en Sint-Maartenscollege en 

Gymnasium Novum vwo. Dank aan alle collega’s die 

het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan 

de vorming van onze leerlingen. 

Afgelopen schooljaar zijn we gestart met acht extra  

lokalen bij het ‘s Gravendreef College Leidschenveen. 

Er wordt gebouwd aan de nieuwe Novum-Maartenshal,  

die in de loop van het komend schooljaar wordt  

opgeleverd. Het Open Leer Centrum van Veurs Lyceum 

heeft deze zomervakantie een metamorfose  

ondergaan. En voor de nieuwbouw van Veurs  

Voorburg is inmiddels een bouwteam aan de slag. 

Hoewel het nog een paar jaar gaat duren, is er  

perspectief op nieuwbouw. 

Peter Lamers

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

scholen voor voortgezet onderwijs in Leidschendam- 

Voorburg en Den Haag. Elke school heeft een eigen, 

uniek karakter en een daarbij passend onderwijs-

aanbod. Dat aanbod varieert van vmbo-scholen met 

een keur aan beroepsgerichte profielen tot brede  

scholengemeenschappen en een categoraal gymnasium. 

Scholengroep Spinoza is de verbindende factor tussen 

al deze scholen.

2.0  De scholen van de scholengroep  
in vogelvlucht

www.sgdc.nl/leidschenveen

’s Gravendreef College Fluitpolderplein 9   2262 ED Leidschendam

1017-0155 [HS] Envelop DINC4 .indd   1 31/10/2019   14:46

Het ‘s Gravendreef College 

(www.sgdc.nl) is een groeiende 

school die vol inzet op vernieu-

wing. De school is goed georga-

niseerd en heeft prima resul taten. 

Het team dat bij ons werkt is 

dynamisch en nieuwe collega’s 

worden uitstekend begeleid. We werken met een 

80-minuten rooster, keuze-uren, activerende didactiek 

en 21ste-eeuwse vaardigheden. Wij profileren ons met 

cultuur en sport. Er zijn twee vestigingen: één in 

Leidschenveen (niveau vmbo en havo met ongeveer 

850 leerlingen) en één in Leidschendam (niveau vmbo 

met ongeveer 300 leerlingen).

Dalton Voorburg (www.daltonvoorburg.nl) is een 

scholengemeenschap voor vmbo-t, havo, atheneum 

en gymnasium. Het onderwijs is ingericht volgens de 

daltonprincipes: vrijheid en verantwoordelijkheid,  

zelfstandigheid en samenwerking. Dit houdt in dat wij 

een actieve leerhouding van onze leerlingen vragen  

en een groot beroep doen op de zelfstandigheid, de  

eigen verantwoordelijkheid en het vermogen om samen 

te werken. De school heeft ongeveer 1200 leerlingen.

Gymnasium Novum (www.gymnasiumnovum.nl) is 

een innovatieve kennisgemeenschap voor leergierige 

en ambitieuze leerlingen. Onze school telt bijna 700 

leerlingen. Respect, tolerantie en interesse voor elkaar 

vormen de basis. Ontdekken, ontplooien en ontwikkelen 
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zijn onze kernwoorden. De pijlers van ons onderwijs 

zijn keuzemogelijkheden voor leerlingen en vakover-

stijging, waardoor een brede vorming plaatsvindt.  

In de onderbouw zijn keuzemogelijkheden voor 

Cambridge Engels en science+. In de bovenbouw zijn 

er ruime mogelijkheden voor de pakketkeuze en veel 

extra-curriculaire activiteiten. Uit de samenwerking  

tussen verschillende vakken zijn vakoverstijgende  

modules en Novum-eigen vakken ontstaan.

Het Veurs Lyceum  

(www.veurslyceum.nl) is een 

school voor gymnasium,  

atheneum, havo en mavo in Leidschendam. Met 850 

leerlingen is de school relatief klein. We kennen elkaar 

daardoor snel. We werken volgens het 80-minuten 

rooster. Dat houdt in dat de lesdag uit 3 of 4 lessen 

van 80 minuten bestaat. Leerlingen hebben minder 

vakken op een dag, minder leswisselingen en kunnen 

zich daardoor beter concentreren. Naast deze lessen 

kiezen leerlingen flexuren. De invulling van deze 

flexuren is aan de leerlingen zelf: begeleiding of 

verdieping voor vakken, extra sporten of bijvoorbeeld 

muziek maken. We hebben een uitdagend programma 

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

vaardigheden: de talentstromen op het gebied van 

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

onderbouw volgen een talentstroom naar keuze. Deze 

zijn uniek in de omgeving en zijn door onze eigen 

docenten ontwikkeld!

Het Sint-Maartenscollege 

(www.st-maartenscollege.nl) 

is een scholengemeenschap 

op katholieke grondslag voor 

mavo (vmbo-t), havo, 

atheneum, gymnasium en 

tweetalig vwo (tvwo) en heeft ruim 1200 leerlingen.  

In onze missie staan drie uitgangspunten centraal: 

respectvol, kansrijk en uitdagend onderwijs. De 

uitgangspunten van onze school ademen de geest van 

Sint-Maarten. Onze katholieke identiteit staat voor 

‘samen’: samen leren, respect voor elkaar, veiligheid, 

geborgenheid en vertrouwen. Wij hechten sterk aan 

het naleven van waarden en normen. Om deze 

uitgangspunten gestalte te geven stellen wij duidelijke 

regels en bieden wij zorgvuldige leerlingbegeleiding 

door alle leerjaren heen. Ons doel is de leerlingen een 

veilige en vertrouwde leeromgeving te bieden, waarin 

zij zich verbonden en mede verantwoordelijk voelen 

voor deze leeromgeving. Dankzij het betrokken en op 

ontwikkeling gerichte team heeft de school een rijk 

aanbod aan extra activiteiten en gebeurt er veel op  

het gebied van theater, ICT en internationalisering.

François Vatel (www.vatel.nl) biedt twee beroeps-

gerichte opleidingen aan op alle vmbo-richtingen: 

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

Recreatie (HBR). Een unieke combinatie van richtingen 

in de regio. Op dit moment volgen ongeveer 365 leer-

lingen onderwijs op deze school. Voor iedere leerling 

bieden we voldoende veiligheid en uitdaging. Veilig-

heid vanuit aandacht, respect en interesse voor iedere 

leerling. Uitdaging in de vorm van openheid over te 

behalen resultaten, het stimuleren tot actief bezig zijn 

met leerdoelen en het stellen van prioriteiten voor en 

met de leerling.

Veurs Voorburg (www.veursvoorburg.nl) is een veilige, 

kleinschalige en gezellige school voor voortgezet 

onderwijs met ruim 360 leerlingen. Onze leerlingen leren 

op school te ontdekken welke talenten zij hebben. Naast 

het behalen van een diploma, is het (door)ontwikkelen 

van deze talenten één van onze doelstellingen. Veurs 

Voorburg biedt alle leerwegen van het voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). In de bovenbouw 

van het beroepsonderwijs is er de keuze uit de profielen 

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

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

leerweg bieden we in de bovenbouw het profiel 

Dienstverlening en Producten (D&P) aan.
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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 daadwerkelijk 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 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. Leraren, lerarenteams, leiding-

gevenden, 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 onder-

steuning mag breed ingevuld worden. Het gaat 

om het inzetten van HR-instrumenten om alle 

medewerkers optimaal te laten bijdragen aan de 

doelen van de organisatie.

• De leerling. De leerling is de reden van het 

bestaan van instellingen voor onderwijs. De leerling 

van nu is de burger van de toekomst en zal als 

burger een bijdrage leveren aan die toekomst.  

Het is aan het onderwijs – naast de opvoeding 

door de ouders – om hem in een veilige en 

stimulerende leeromgeving hierop voor te bereiden. 

De samenleving stelt eisen en de leerling dient zich 

daarvan bewust te zijn.

• Toekomstbestendig. Toekomstbestendig 

onderwijs betekent uitdagend onderwijs voor 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 

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.

2.1  Missie en visie
De missie van Scholengroep Spinoza luidt:
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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 zij hebben 

gedaan om invulling te geven aan die uitdaging.

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 door het model van een Raad van 

Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB).

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. In een reglement van bestuur 

en toezicht zijn de onderscheiden rollen, taken en 

verantwoordelijkheden vastgelegd.

Het overleg tussen het CvB en de RvT kent een 

agenda waarin onder andere de vaste onderwerpen 

actualiteit, beleidscyclus, risico’s en ontwikkelingen 

zijn opgenomen. De RvT overlegt minimaal vijf 

maal per jaar en heeft daarnaast een gezamenlijke 

themabijeenkomst met de GMR.

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 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). 

De GMR komt samen met het CvB meerdere malen 

per jaar bijeen.

Twee keer per jaar worden zogenoemde pasfoto-

gesprekken gevoerd tussen het CvB, de bureaudirectie 

en de schooldirecties. In deze gesprekken wordt 

een ‘foto’ van de school gemaakt en komen onder-

werpen aan de orde als onderwijs (kwaliteit van de 

school, tevredenheid, imago en onderwijskundige 

ontwikkelingen), financiën (begroting, management-

rapportage), huisvesting en beheer (onderhoud, 

investeringen) en personeel (verzuim, scholing, 

gesprekkencyclus). Daarnaast leggen de schooldirecties 

in deze gesprekken verantwoording af 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. 
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2.3  Extern toezicht door de 
Onderwijsinspectie

Een goed werkend intern toezicht is nog eens extra 

belangrijk geworden in relatie tot het aangepaste 

toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs, 

dat is verankerd in onder andere de Wet op het 

onderwijstoezicht. De twee taken van de Inspectie – 

die in het verleden soms door elkaar liepen – worden 

tegenwoordig duidelijker gedefinieerd en van elkaar 

gescheiden:

• Controlerende/oordelende taak. In het bestuurs-

gericht toezicht gaat de Inspectie na of het 

bevoegd gezag in voldoende mate zorg draagt voor 

de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en of 

de scholen voldoende onderwijskwaliteit hebben. 

De Inspectie controleert of scholen voldoen aan 

de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen 

en daarmee de basiskwaliteit op orde hebben. 

De Inspectie velt hierover het oordeel ‘zeer 

zwak’, ‘zwak’ of ‘voldoende’. Bij scholen die de 

basiskwaliteit op orde hebben, treedt de Inspectie 

meer terug.

• Stimulerende taak. In de tweede plaats gaat 

de Inspectie na welke eigen kwaliteitsaspecten 

het bevoegd gezag en de scholen nastreven, wat 

daarvan zichtbaar is in de onderwijspraktijk, wat 

beter kan en hoe de school dit kan aanpakken.  

De Inspectie denkt als ‘kritische vriend’ mee over de 

kwaliteitsvisie van de school. Aan de bevindingen 

en het advies van de Inspectie hangt nadrukkelijk 

geen oordeel vast. De Inspectie kan wel – op 

verzoek van de school – kijken of ze op basis van 

haar bevindingen het predicaat ‘goed’ of ‘excellent’ 

kan toekennen.

In de nieuwe inspectie-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.

2.4  Leerlingenaantallen

Leerlingaantallen Schooljaar

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

werkelijk werkelijk werkelijk prognose prognose

Dalton Voorburg 1.218 1.206 1.193 1.150 1.103

Francois Vatelschool 443 382 344 351 360

Gymnasium Novum 729 701 686 689 695

St-Maartens college 1.255 1.239 1.209 1.198 1.199

Veurs Lyceum 890 832 749 663 619

Veurs Voorburg 360 360 361 367 370

’s Gravendreef College Leidschendam 202 229 257 272 278

’s Gravendreef College Leidschenveen 731 793 850 871 878

5.829 5.741 5.647 5.560 5.502

  

De leerlingaantallen blijven voor de meeste scholen 

redelijk stabiel. Beide ’s Gravendreef-locaties zijn 

groeiende. ‘s Gravendreef College Leidschendam, een 

vmbo-locatie, is een school in opbouw die nog steeds 

groeiende is. ‘s Gravendreef College in Leidschenveen 

(Den Haag) is in het schooljaar 2018/2019 gestart met 

een dependance, op de Hoek, waarin 200 leerlingen 

gehuisvest zijn.



J a a r v e r s l a g  2 0 1 8 - 2 0 1 9 11

3 Onderwijskwaliteit

Om de onderwijskwaliteit van scholen en het bestuur 

als geheel verder te bevorderen, heeft Scholengroep 

Spinoza een nieuwe functie gecreëerd. In augustus 

2018 is - naast de medewerker dataverzameling - de 

beleidsmedewerker kwaliteitszorg aan de slag gegaan. 

De beleidsmedewerker kwaliteitszorg draagt zorg voor 

het continue verbeterproces van de onderwijskwaliteit  

en de borging daarvan in het beleid. Het gaat daarbij  

steeds om de relatie tussen de eigen doelen en  

ambities, de borging daarvan in beleid, management 

en processen en de vraag hoe de resultaten zich  

verhouden tot de gestelde doelen. Onderdeel daarvan 

is het stimuleren van kwaliteits- en procesdenken in de 

gehele organisatie. 

Scholengroep Spinoza beoogt via deze weg het lange-

termijndenken bij de scholen te stimuleren, zodat het 

beleid vanuit visie en doelen wordt gevormd en de 

acties die voortkomen uit deze doelen geëvalueerd en 

geborgd worden. Om dit beleid te bewerkstelligen zijn 

zes van de acht scholen aan de slag gegaan met het 

opstellen van een nieuw schoolplan. Voortvloeiend uit 

de missie en visie hebben de scholen ambities voor de 

komende vier jaar opgesteld die als basis zullen dienen 

voor het komende beleid. 

Om als bestuur de scholen te ondersteunen in hun 

kwaliteitsbeleid wordt sinds 2018/2019 gebruik  

gemaakt van onderstaand model. Hierbij is niet slechts 

oog voor de beheersing maar ook voor de ontwikke-

ling van de scholen. Door de scholen via dit model te 

ondersteunen is Scholengroep Spinoza in staat om 

scholen zich te laten ontwikkelen, passend bij hun 

eigen identiteit.

Collectief

Individueel

In beheersing In ontwikkeling
Basiskwaliteit   Visie en ontwikkeling

Basisbekwaamheid   Talent

Voldoen we aan de 
basiskwaliteit?

Onderwijs
indicatoren

Stakeholder
onderzoek  

vs benchmark

Voldoen mijn lessen/curriculum 
aan de gestelde basiskwaliteit.

Zijn mijn resultaten conform
verwachtingen

Plan

Zijn ze in lijn 
met de missie 
en visie?

Welke doelen  
stellen wij aan onze  
organisatie/afdeling/sectie?

Do
Hoe gaan wij onze doelen 
verwezenlijken?

Study
Hebben wij onze doelen 
waar kunnen maken?

Act Hoe nu verder?

Plan
Zijn ze in lijn met 
de missie en visie?

Welke doelen  
stel ik mijzelf?

Do
Hoe ga ik deze doelen 
verwezenlijken?

Study
Heb ik de doelen waar 
kunnen maken?

Act Hoe nu verder?
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3.1  Onderwijs in beheersing
Als het gaat om onderwijskwaliteit richt Scholengroep 

Spinoza zich op zowel de beheersing als op de ontwik-

keling. Onderwijs in beheersing gaat over de minimale 

eisen waaraan het onderwijs op een school dient te 

voldoen. Er wordt hier onder andere gekeken naar de 

slagingspercentages, onderwijsresultaten, leerling- en 

oudertevredenheidsonderzoeken.

3.1.1. Slagingspercentages 

Elk jaar leggen de leerlingen in de examenklassen 

het eindexamen af. Het cijfer is opgebouwd uit een 

school- en centraal examen. De diagrammen hieronder 

geven voor elk niveau per school aan hoeveel procent 

van de eindexamenleerlingen zijn geslaagd in de  

afgelopen vijf jaar. 
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3.1.2 Inspectieoordeel 2018-2019

De Onderwijsinspectie controleert de onderwijs-

resultaten van alle scholen in Nederland. De scholen 

van Scholengroep Spinoza hebben in 2018-2019  

wederom hun onderwijsresultaten op voldoende  

niveau zoals te zien in de tabel hieronder. 

In hun toezicht controleert de Inspectie op vier  

onderwijsindicatoren:

• Onderwijspositie: op welk niveau zitten de  

leerlingen in leerjaar 3 t.o.v. het basisschooladvies 

(geldt voor alle afdelingen).

• Onderbouwsnelheid: percentage onvertraagde 

studievoortgang in leerjaar 1 en 2 (geldt voor  

alle afdelingen).

• Bovenbouwsucces: percentage succesvolle  

studievoortgang en slagingspercentages vanaf 

leerjaar 3 per afdeling.

• Examencijfers: gemiddelde van de examencijfers 

per afdeling.

Het eindoordeel van de Inspectie wordt bepaald door 

middel van een gewogen driejaars gemiddelde van 

deze vier indicatoren voor elke studie/afdeling. Elke 

indicator is onder of boven de norm. Een voldoende 

wordt toegekend wanneer drie of vier indicatoren 

binnen een afdeling boven de norm zijn.

Eindoordeel  
kwaliteit onderwijs

Onderwijs- 
positie

Onderbouw- 
snelheid

Bovenbouw- 
succes

Examen -
cijfers

Afdeling 2019 gem. 3 jr gem. 3 jr gem. 3 jr gem. 3 jr

Dalton Voorburg VMBO t voldoende boven boven boven boven

HAVO voldoende boven boven

VWO voldoende boven boven

François Vatel VMBO b voldoende boven boven onder boven

VMBO k voldoende boven onder

VMBO (g)t voldoende onder boven

‘s Gravendreef College 
Leidschendam

VMBO b voldoende boven boven boven boven

VMBO k voldoende boven boven

‘s Gravendreef College 
Leidschenveen

VMBO k voldoende boven boven boven boven

VMBO (g)t voldoende boven boven

HAVO voldoende boven boven

Gymnasium Novum VWO voldoende onder boven boven boven

Sint-Maartens- college VMBO t voldoende boven boven boven boven

HAVO voldoende boven boven

VWO voldoende boven boven

Veurs Lyceum VMBO t voldoende boven boven boven boven

HAVO voldoende boven boven

VWO voldoende boven boven

Veurs  
Voorburg

VMBO b voldoende boven onder boven boven

VMBO k voldoende boven boven

VMBO (g)t voldoende boven boven

Bron: Vensters 
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3.1.3 Leerling- en oudertevredenheid

Scholengroep Spinoza hecht er waarde aan te weten 

hoe de verschillende stakeholders over het gegeven 

onderwijs denken. Ieder jaar nemen de scholen daarom 

leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken af. De 

uitkomsten van deze onderzoeken worden enerzijds 

gebruikt om te bepalen of zowel leerlingen als ouders 

tevreden zijn en de school voldoet aan de eisen gesteld 

door de overheid. Anderzijds ondersteunt het de 

ontwikkeling van de scholen doordat de uitkomsten 

ingezet worden om te bepalen of de doelen van  

scholen behaald zijn.

3.2 Onderwijs in ontwikkeling
Via onderwijs in ontwikkeling stimuleert Scholengroep 

Spinoza de verschillende scholen zich verder te ontwik-

kelingen, passend bij de huidige stand van de organi-

satie. Via deze weg heeft elke school het afgelopen 

schooljaar een eigen ontwikkeling doorgemaakt.

3.2.1 Scholengemeenschap Dalton Voorburg

In april/mei 2018 is een personeelstevredenheids-

onderzoek gehouden via de benchmark van Kwaliteit-

scholen. Wat opvalt, is de grote tevredenheid over het 

werken op onze daltonschool bij zowel onderwijzend 

personeel (op) als onderwijsondersteunend personeel 

(oop). Het personeel voelt zich gewaardeerd en heeft 

het gevoel bij de school en haar doelstellingen te  

passen. Het werk geeft de personeelsleden energie.

Aandachtspunten zijn evenwel ook benoemd. Verbete-

ring is mogelijk het gebied van het geven van feedback 

en feedforward, het contact met de leidinggevende, 

het motiveren van medewerkers, het stimuleren om de 

medewerkers verder te ontwikkelen en het bijdragen 

aan een goede sfeer in met name het oop-team. 

De schoolleiding beschouwt de resultaten van het 

onderzoek als een startpunt voor verbetering op het 

gebied van professionele arbeidsverhoudingen en 

ontwikkelingsmogelijkheden binnen de schoolorga-

nisatie. Op basis van de dalton-kernwaarden vertrou-

wen, vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid 

en samenwerking gaan zowel de docenten als het 

oop-team en de schoolleiding gezamenlijk werken aan 

een cultuur waarin we op een constructief-kritische 

en waarderende wijze met elkaar omgaan en daar 

naar handelen. Een waarderende werkcultuur vraagt 

om aandacht voor de werkrelatie, onder andere door 

in gesprek te gaan over elkaars kwaliteiten, interesses 

en visie op de kernwaarden van ons daltononderwijs. 

Hierdoor wordt de onderlinge relatie en het vertrou-

wen in elkaar versterkt. Het respecteren en benutten 

van onderlinge verschillen staat aan de basis van het 

ruimte geven aan ieders talent en ontwikkelpotentieel. 

Een waarderende werkcultuur gaat uit van vertrouwen 

in de ander en zijn mogelijkheden. We willen naar een 

werkcultuur, waarin we elkaar op een professionele 

wijze feedback geven.

De schoolleiding heeft een analyse gemaakt van de 

resultaten en heeft op basis hiervan een aantal actie-

punten en prioriteiten opgesteld, zoals:

François Vatelschool        ‘s Gravendreef College Leidschendam        

’s Gravendreef College Leidschenveen        Gymnasium Novum        

Sint-Maartenscollege        Veurs Lyceum        Veurs Voorburg 

8

6

4

2

0

Leerlingtevredenheid

18/19

François Vatelschool        ‘s Gravendreef College Leidschendam        

’s Gravendreef College Leidschenveen        Gymnasium Novum        

Sint-Maartenscollege        Veurs Lyceum

10

8

6

4

2

0

Oudertevredenheid

18/19

Bron: Scholen op de kaart
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• De schoolleiding voert minimaal tweejaarlijks een 

ontwikkel(vervolg)gesprek met mentoren en docen-

ten. Dit gebeurt aan de hand van een vaste lijst van 

aandachtspunten: feedback van leerlingen, zelf-

evaluatie, ervaringen uit meekijkweken, ontwikkel-

behoefte, bijscholing, ervaren knelpunten, wensen 

etc.. In dit gesprek worden concrete afspraken 

gemaakt voor het volgende jaar. Daarnaast worden 

er ook korte voortgangsgesprekken gevoerd.

• Het scholingsbeleid ter ondersteuning van de  

beleidsprioriteiten en de kwaliteitsontwikkeling 

worden met ingang van het schooljaar geïnten-

siveerd door de verplichte deelname van alle docen-

ten aan de cursussen/trainingen en intervisie-onder-

delen in het kader van de Dalton Leeracademie.

3.2.2  François Vatelschool

Na een roerige periode met verscherpt toezicht door 

de Onderwijsinspectie, waarin hard gewerkt is aan 

kwaliteits- en resultatenverbetering, is de school in 

rustiger vaarwater terecht gekomen. Met een voldoen-

de beoordeling van de Onderwijsinspectie op zak is de 

school in 2018-2019 verder gegaan met het proces 

van kwaliteitsverbetering.

De school is gestart onder leiding van directeur Remco 

Hulsbergen. Direct na de zomervakantie is een wer-

vingstraject gestart voor een nieuwe locatiedirecteur 

om de dagelijkse leiding van de school op zich te  

nemen. In oktober resulteerde dit in de benoeming 

van Marco van Wijngaarden, die op 1 februari 2019 

zijn werkzaamheden startte. Hiermee is de structuur 

van de eerder vastgestelde organisatie weer op orde.

Gedurende schooljaar 2018-2019 is de school van 

start gegaan met de ontwikkeling van een nieuw 

schoolplan voor de periode 2019-2023. Alle mede-

werkers van de school hebben zich dit schooljaar 

ingezet om invulling te geven aan dit plan.

Met de titel ‘passie voor ons vak’ grijpt de François 

Vatelschool terug naar haar roots, de maître François 

Vatel, die door zijn passie en gedrevenheid boven 

zichzelf uitsteeg. De kaders waarbinnen wij dit doen 

zijn respect voor elkaar en de passie die wij hebben, 

medeverantwoordelijkheid om elkaars passie tot volle 

bloei te laten komen en bereidheid tot leren, om de 

passie te blijven voeden. 

Vanuit deze visie werken docenten en leerlingen 

samen aan onderwijs dat recht doet aan de individuele 

verschillen van leerlingen op sociaal en cognitief vlak. 

Dit is terug te zien in maatwerk op alle niveaus. Daar 

waar mogelijk leren leerlingen door te doen. Praktijk-

leren staat daarin centraal. De school doet dit door het 

onderwijsprogramma te toetsen en te innoveren via 

feedback van leerlingen, ouders/verzorgers en belang-

hebbenden. Leerlingen worden gestimuleerd  

tot leren als ouders/verzorgers, leerlingen en school 

samen verantwoordelijk zijn voor de resultaten en de 

ontwikkeling van leerlingen. Dit vraagt een actieve  

houding én betrokkenheid van alle partijen. Het 

personeel is kundig in het geven van kwalitatief goed 

onderwijs volgens het kader van de inspectie. De leer-

lingen worden op een adequate manier begeleid in het 

maken van keuzes.

Vanuit deze visie zijn er vier speerpunten geformuleerd 

voor de komende jaren.

1. Versterken van het pedagogisch klimaat.     

2. Verbeteren van onze didactische vaardigheden. 

3. We creëren een professionele cultuur.       

4. We herijken ons aanbod.    

In schoolbrede werkgroepen zijn er doelen verbonden 

aan deze speerpunten die door dezelfde werkgroepen 

worden uitgewerkt en uitgevoerd. Op deze manier 

blijft het schoolplan ‘work in progress’ en wordt de 

focus behouden.

Met deze aanpak wordt ook recht gedaan aan de 

ambities die Scholengroep Spinoza voor de toekomst 

heeft gesteld: ‘Het vormen van een professionele 

leergemeenschap met een eigen identiteit waarin de 

professional en de leerling samen toekomstbestendig 

en uitdagend onderwijs creëren’.

De uitkomsten van verschillende tevredenheidsonder-

zoeken tijdens schooljaar 2018-2019 bij leerlingen, 
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ouders en personeel hebben de school geholpen om 

concrete doelen te formuleren rondom de speerpunten 

uit het schoolplan. De tevredenheidscijfers laten bij 

alle doelgroepen een opgaande lijn zien. Echter als het 

gaat om het pedagogisch/didactisch klimaat in de klas 

valt er nog terrein te winnen. Cruciaal daarbij is het 

geven en ontvangen van feedback op alle niveaus. Dit 

laatste vormt daarom prioriteit nummer 1 in de verdere 

uitvoering van het schoolplan. De school bouwt hier-

aan verder, gedreven door passie voor het onderwijs!

3.2.3 ‘s Gravendreef College Leidschendam  

en Leidschenveen

De scholen hebben 2018-2019 goed afgesloten. Een 

jaar waarin we met elkaar uitwerking hebben gegeven 

aan de visie op leren die in het schooljaar 2017-2018 

is geformuleerd. In deze visie hebben vaardigheden, 

actief onderwijs, inspelen op verschillen tussen leer-

lingen, feedback op het onderwijsproces, zelfregulatie 

van leerlingen en samenwerken een grote plaats in  

ons onderwijs. 

Deze uitgangspunten hebben ervoor gezorgd dat wij 

afgelopen schooljaar met het team, de leerlingen en 

de ouders hebben gekozen voor een keuzerooster. Het 

keuzerooster biedt leerlingen meer mogelijkheid tot 

eigenaarschap doordat zij elke week een aantal uren 

zelf moeten kiezen. Enerzijds kunnen zij kiezen voor 

verdieping van bepaalde vakken, bijvoorbeeld door 

een vak waar ze moeite mee hebben extra te volgen. 

Anderzijds kunnen ze kiezen voor verbreding,  

bijvoorbeeld een masterclass fotograferen, schaken, 

debatteren enz. We zijn trots op de manier waarop 

we met elkaar tot het formuleren van de visie zijn 

gekomen en op de manier waarop de keuze voor het 

keuzerooster tot stand is gekomen.

Ons keuzerooster vraagt om een andere didactiek;  

80 minuten moet je anders invullen dan 50 minuten. 

Ten behoeve van de activerende didactiek hebben we 

twee fte over de secties verdeeld. De secties hebben 

hierdoor ruimte om met elkaar de didactiek aan te 

passen naar de lessen van 80 minuten. Daarnaast  

zijn secties met de vraag gekomen of zij methode-

vervangend materiaal mogen maken. Ook daarvoor 

is een halve fte uitgetrokken. Uit gesprekken met de 

collega’s en secties blijkt dat zij er van overtuigd zijn 

dat wij ons onderwijs moeten vernieuwen zodat het 

aansluit bij de behoeften van onze leerlingen en meer 

aansluit op de vraag van de maatschappij.

Ook afgelopen jaar zijn we weer enorm trots op de 

examenresultaten. Op beide locaties 100% geslaagden 

voor vmbo-kader, 98% voor vmbo-gl/t op Leidschen-

veen, 85% voor vmbo gl/t op Leidschendam en 

95% voor havo. Hoewel de 85% voor vmbo-gl/t in 

Leidschendam enigszins afwijkt, zijn wij wel trots op 

dit resultaat. Het is namelijk bereikt met een klas waar 

maar twee leerlingen met een vmbo-t advies van de 

basisschool is gekomen. De resultaten van de havo 

zijn de afgelopen jaren in vergelijking met het landelijk 

gemiddelde zo hoog dat we inspectiebezoek hebben 

gehad omdat inspectie wil onderzoeken waar ons 

succes vandaan komt.

De snelle technologische ontwikkelingen hebben  

ervoor gezorgd dat ICT in de lessentabel is opgenomen  

met als doel leerlingen ICT-vaardig te maken. Er is  

aandacht voor basisvaardigheden ICT, programmeren,  

virtual reality, informatievaardigheden en mediawijsheid.  

Vaardigheden die omschreven staan in de 21ste-eeuwse 

vaardigheden van het SLO. 

De beroepsvakken in het vmbo zijn inmiddels zover  

dat leerlingen de modules uit de drie verschillende 

profielen kunnen kiezen. Leerlingen worden op deze 

manier breder opgeleid. De sectie wil graag verder in 

die richting ontwikkelen. Op de locatie Leidschenveen 

zijn we aan het onderzoeken hoe we een groot  
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beroepenplein kunnen maken. Op de locatie 

Leidschendam zijn we samen met het mbo een  

verkort vmbo-mbo traject aan het ontwikkelen. Ook 

daar zijn we samen met het mbo aan het kijken hoe 

we gezamenlijk tot een beroepenplein kunnen komen.

We hebben eind schooljaar 2017-2018 een werk-

belevingsonderzoek onder ons personeel gehouden. 

Daaruit is voor iedereen een persoonlijk profiel  

gekomen. Hierover zijn met de professionals van het 

onderzoeksbureau persoonlijke gesprekken gevoerd  

en indien nodig zijn persoonlijke adviezen gegeven. 

Het afgelopen jaar heeft een aanzienlijk aantal  

collega’s trainingen en digitale modules gevolgd. Eind 

van dit schooljaar gaan we het onderzoek wederom 

uitvoeren om te kijken hoe de stand van zaken na 

twee jaar is. We willen hiermee bereiken dat collega’s 

meer grip krijgen op hun eigen werkbeleving en dat 

ons kort ziekteverzuim op deze manier minder wordt.

Alle leerlingen hebben tot en met het derde jaar  

het vak drama. Onder andere leren zij omgaan met 

emoties van zichzelf en van anderen en hoe daarop te 

reageren. Wij denken dat dit een grote bijdrage levert 

aan het gevoel van veiligheid binnen onze school. 

Daarnaast leveren de optredens van onze musicalklas, 

de open podia en de presentaties van de kunstvakken  

in het eindexamenjaar een bijdrage aan een rijke 

cultuur op onze beide scholen. Optredens die graag 

bezocht worden en waar we meer dan trots op zijn.

3.2.4 Gymnasium Novum

Gedurende schooljaar 2018-2019 is een denktank, 

bestaande uit twee leden van de schoolleiding en vijf 

docenten, aan de slag gegaan met de uitkomsten van 

de kwaliteitsanalyse die in het voorgaande schooljaar 

is opgesteld. De denktank heeft de ideeën uit deze 

analyse verder uitgewerkt en gedurende het school-

jaar besproken met zowel de docenten en secties als 

met klankbordgroepen van ouders en leerlingen. De 

uitkomsten zijn beschreven in een notitie. De belang-

rijkste voorstellen betreffen het invoeren van een vaste 

dag per week voor leerlingen uit alle leerjaren waarop  

activiteiten voor verdieping, verbreding of extra 

ondersteuning worden aangeboden. Op de overige 

vier reguliere lesdagen worden lessen van 55 minuten 

gegeven, waarbinnen zoveel mogelijk gedifferentieerd 

wordt. Om dit plan vorm en inhoud te geven zullen in 

het schooljaar 2019-2020 drie ontwikkelteams worden  

samengesteld, zodat het plan in 2020-2021 kan  

worden ingevoerd.

Het organigram met een nieuwe management-

structuur dat vorig schooljaar is ontwikkeld, is dit 

schooljaar van start gegaan. Deze structuur houdt 

in dat de schoolleiding bestaat uit vijf personen: de 

rector, een conrector en drie afdelingsleiders, waar-

van een afdelingsleider ook conrector is. De leden 

van de schoolleiding hebben ieder een eigen beleids-

portefeuille en geven daarnaast leiding aan circa 

vijftien personeelsleden. De afdelingsleiders geven 

leiding aan twee leerjaren en worden ondersteund 

door leerlingcoördinatoren. 

Het nieuwe organigram heeft onder andere ten doel 

de verantwoordelijkheid in de organisatie neer te 

leggen waar die thuishoort binnen een professionele 

leergemeenschap. Mede door de nieuwe structuur 

van de schoolleiding is het afgelopen jaar met elk 

personeels lid een personeelsgesprek gevoerd, bij 

docenten voorafgegaan door een lesbezoek waarbij 

gewerkt werd met de DOT (docent observatie tool). 

Ook dit jaar heeft een promotieronde plaatsgevonden, 
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waarbij collega’s vanuit een LB-functie konden  

solliciteren naar een LC-functie. In totaal zijn er drie 

docenten in LC benoemd.

Er is wederom een slag gemaakt in het onderhoud van 

het gebouw. De personeelskamer is gemoderniseerd 

en voorzien van een dakterras. De werkruimte op de 

begane grond voor de leerlingen (de Agora) is volledig 

vernieuwd. Ook zijn er nieuwe meubels in het Atrium 

geplaatst. Dit geeft de school een frisse en moderne 

uitstraling. Veel lokalen zijn voorzien van interactieve 

schoolborden. En last but not least: de bouw van de 

nieuwe sporthal is begonnen!

 

3.2.5 Sint-Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege wil vanuit de katholieke 

identiteit kansrijk, uitdagend en respectvol onderwijs 

bieden. In schooljaar 2018-2019 hebben we aan deze 

missie invulling gegeven op zowel school-, personeels- 

als leerlingniveau. Daarbij hebben we de blik naar 

de toekomst gericht. In schooljaar 2018-2019 heeft 

de schoolleiding van het Sint-Maartenscollege onder 

leiding van de nieuwe rector een traject ingezet naar 

het schoolplan 2020-2024 dat van start is gegaan in 

schooljaar 2019-2020. Uitgangspunten bij dit plan zijn 

dat het gedragen moet zijn en focus moet geven. Met 

alle medewerkers en een representatieve selectie van 

leerlingen en ouders zijn we inmiddels in gesprek over 

dit plan en het Sint-Maartenscollege is daarmee een 

school in beweging.

Beleidsresultaten

In schooljaar 2018-2019 heeft de schoolleiding diverse  

beleidsprocessen geëvalueerd. Wij noemen er hier 

enkele.

De doelstellingen rond ICT behoeven aandacht. Hoewel 

er veel voorbeelden zijn van effectief ICT- gebruik,  

zoals het feit dat alle brugklasleerlingen voor het eerst 

kunnen werken met een Chromebook, is gebleken  

dat niet alle ICT-doelstellingen op draagvlak konden  

rekenen. Hierdoor is versnippering zichtbaar. De school-

leiding wil in schooljaar 2019-2020 met het school-

plantraject de neuzen weer dezelfde kant op krijgen.
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De notitie rond het functiebouwwerk is kritisch  

bekeken. De notitie bood aanknopingspunten om  

een nieuwe promotieronde te organiseren en gaf  

input voor een nieuw type personeelsbeleid dat de  

staf dit schooljaar heeft ontwikkeld. Dit heeft geleid 

tot een nieuw type personeelsgesprek, gericht op  

ontwikkeling. Dit nieuwe personeelsgesprek is  

uitgetest en wordt in schooljaar 2019-2020 met  

alle collega’s gevoerd.

Om invulling te geven aan de cao-bepaling rond 

ontwikkeltijd en vermindering van de werkdruk, heeft 

het Sint-Maartenscollege in schooljaar 2018-2019 een 

brede gespreksronde gevoerd met collega’s. Dit heeft 

geleid tot het inrichten van onderwijsontwikkeldagen 

voor secties in schooljaar 2019-2020. 

Een mooi jaar voor de leerlingen

Naast alle grote beleidsontwikkelingen en de voor-

bereidingen op het nieuwe schoolplan heeft het 

Sint-Maartenscollege traditiegetrouw vele bijzondere 

activiteiten georganiseerd voor leerlingen. Zo is heel 

4vwo op uitwisseling naar het buitenland geweest en 

hebben wij buitenlandse leerlingen ontvangen. De 

tweedeklassers gingen weer drie dagen zeilen en  

hebben het ‘normen en waarden’-project gedraaid.  

Op de Maartensdag hebben zo’n honderd leerlingen 

een nachtelijke marathon gewandeld voor het goede  

doel. De voorexamenklassen gingen op reis en de 

brugklassers naar Brugge. Ruim honderd leerlingen 

waren betrokken bij het kunstspektakel ‘Spotlight’ en 

alle leerlingen deden mee aan diverse kunstprojecten 

(zoals ‘dansen door de school’). 

De blik vooruit

Het traject dat tijdens schooljaar 2018-2019 is  

ontwikkeld zal leiden tot een nieuw schoolplan voor 

het Sint-Maartenscollege dat op brede steun kan  

rekenen. De school heeft dan ook de blik vooruit!

3.2.6 Veurs Lyceum

In schooljaar 2018-2019 zijn de belangrijke eerste con-

touren van het nieuwe strategische plan 2019-2024 

voor het Veurs Lyceum uitgezet. Een brede werkgroep 

van collega’s, leerling- en ouderpanels hebben hun 

steentje bijgedragen aan de totstandkoming van de 

nieuwe missie, visie en het formuleren van de ambities. 

Vanuit deze missie/visie volgden de ambities die we 

verwezenlijken tussen nu en 2024. In november 2019 is 

het nieuwe schoolplan aan bestuur en MR voorgelegd.

Onderwijs en begeleiding nu en in de toekomst

De eerder ingezette lijn van sectiegesprekken over 

onderwijs & resultaten en het lesbezoek hebben ook in 

schooljaar 2018-2019 weer geleid tot goede gesprek-

ken over onderwijs, het verhogen van het kwaliteits-

bewustzijn binnen de school en verbeteringen van het 

onderwijs. Deze lijn zetten we voort in de komende 

schooljaren om zo de resultaten van het onderwijs 

blijvend te verbeteren. 

De nieuw gevormde organisatiestructuur (start school-

jaar 2019-2020) biedt ruimte aan kleine teams van 

docenten die binnen een afdeling zorgdragen voor de 

leerlingbegeleiding en het onderwijs. Deze kleinschalige 

aanpak draagt bij aan het welzijn van leerlingen én 

onze personeelsleden. 

In de onderbouw wordt extra aandacht besteed aan 

het plannen van huiswerk; onze eigen Flex-agenda 

helpt leerlingen de week overzichtelijk in beeld te 

krijgen. Op deze wijze leren leerlingen stap voor stap 

zelfstandiger te worden. De informatie die voortkomt 

uit RTTI,  een methode om onder andere gerichte feed-

back te kunnen geven aan leerlingen en ouders, is voor 

het eerst ook gedeeld met ouders en leerlingen bij de 

rapporten. De methodiek voorziet ook in feedback op 

het onderwijsleerproces en de toetsing bij de vakken.

Onze drie talentstromen Sport, Kunst&Media en 

Science – die alweer zes jaar bestaan – zorgen voor 

een blijvend prachtig programma gebaseerd op de 

21ste-eeuwse vaardigheden. Hiermee bereiden we 

leerlingen voor op wat hen later in vervolgopleidingen 

en in de maatschappij te wachten staat. De wens van 

het Veurs Lyceum om een doorlopende leerlijn (voor 

mavo, havo en vwo) te creëren, gekoppeld aan de  

Talentstromen, is in schooljaar 2018-2019 weer  

concreter geworden.
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Het Veurs Lyceum doorloopt in schooljaar 2019-2020 

het introductiejaar van Stichting Technasium. De voor-

bereidingen, gesprekken en oriëntatie in het schooljaar 

2018-2019 hebben in juni 2019 geleid tot de toelating 

tot het introductiejaar van Stichting Technasium; ‘van 

kandidaat tot predicaat’. Na het verwerven van het 

predicaat starten in de havo/vwo- brugklassen de 

eerste leerlingen met het vak Onderzoek & Ontwerp 

(O&O).

Daarnaast is dit jaar ook het besluit genomen het vak 

T&T (Technologie & Toepassing) voor de mavo-leer-

lingen te gaan ontwikkelen. Met de combinatie van 

het vak O&O (havo/vwo) en T&T (mavo) staat er met 

ingang schooljaar een 2020-2021 een vak voor leerlin-

gen die bèta-technisch geïnteresseerd en getalenteerd 

zijn. De subsidie die we hebben weten te bemachtigen 

binnen ‘Sterk Techniek Onderwijs’ draagt bij aan de 

realisatie van de ambities.

Binnen de Opleidingsscholen Haaglanden (OSH)  

dragenwe ons steentje bij aan het opleiden van  

nieuwe, enthousiaste en bevlogen studenten. Als 

school brengt het ons inspiratie en inzichten; docenten 

leren van de studenten en zij kunnen hun vaardig-

heden overbrengen. De schoolopleiders en de  

vakcoaches vormen een belangrijk anker voor de  

studenten. Op deze wijze dragen we als school bij  

aan het (voortbestaan van het) mooie beroep van 

docent in het voortgezet onderwijs!

3.2.7 Veurs Voorburg

Veurs Voorburg werkt met een schoolplan uit 2016 

met de titel ‘doorpakken’. Dat hebben we het  

afgelopen jaar op verschillende terreinen gedaan. 

We zijn druk bezig geweest met het opstellen van een 

nieuw schoolplan. Dit schoolplan wordt in november 

2019 vastgesteld en moet ingaan in januari 2020. Het 

traject wat we hebben doorlopen heeft ‘appreciative 

inquiry’ (waarderend onderzoek) als uitgangspunt. 

Hiervoor hebben we met leerlingen, ouders en collega’s 

de sterke kanten van onze school bekeken. Daarnaast 

hebben wij een gedroomde toekomst beschreven. 

Beide elementen zijn de input voor een nieuwe missie 

en (onderwijskundige) visie van de school. Het traject 

van een schoolplan is een spannend, inspannend en 

motiverend traject.

De structuur en de coördinatie van het passend onder-

wijs hebben we herzien. Hierbij hebben we vanuit een 

nieuw geformuleerde visie de stappen in dit proces 

beschreven. De kern van de visie is dat onderwijs en 

begeleiding start in de klas, onder leiding van de  

docenten. Ondersteuning is in diverse vormen  

mogelijk, binnen en buiten de school. 

Door de nieuwe structuur zijn de rollen van docenten,  

mentoren, teamleiders en coördinatoren passend 

onderwijs duidelijk benoemd. Invoering hiervan gaat 

nog wel aandacht van ons vragen. Twee nieuwe 

coördinatoren passend onderwijs trekken deze kar. 

Voor de François Vatelschool en voor Veurs Voorburg 

is hierdoor een zelfde ondersteuningsteam ontstaan. 

De werkzaamheden die dit jaar zijn verzet heeft ons 

een groot compliment van het samenwerkingsverband 

opgeleverd!

Next Level is een nieuw vak dat wordt aangeboden 

in het eerste leerjaar. Leerlingen kunnen tijdens deze 

uren hun talenten verkennen op het gebied van sport, 

kunst, koken en techniek. Leerlingen kunnen voor een 

periode zelf een keuze maken. Zij ervaren hierdoor 

meer motivatie. Bovendien leren zij elkaar beter  

kennen omdat er klas-doorbroken groepen ontstaan. 



In schooljaar 2019-2020 worden deze lessen  

uitgebreid naar leerjaar 2. 

De resultaten voor de theoretische leerweg vielen 

afgelopen schooljaar (2017-2018) tegen. Op twee 

indicatoren was het jaarresultaat onder de norm. In de 

stuurgroep onderwijs is deze situatie besproken en is 

er een plan van aanpak geformuleerd. De resultaten 

voor de theoretische leerweg zijn hierdoor aanzienlijk 

verbeterd. Deze handelswijze typeert de toegenomen 

kwaliteitscultuur. 

Met een projectgroep is gekeken naar de visie op 

onderwijsassistenten. Hieraan was behoefte omdat 

vragen rondom assistentie vanuit ‘gewoonte’ werden 

beantwoord. De nieuwe visie beschrijft de drie  

kerntaken van een onderwijsassistent: het begeleiden 

van leerlingen, het zorgen voor veiligheid en onder-

steuning in de praktijklessen en de ondersteuning van 

de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.  

De visie is een handvat voor de inzet van assistentie  

in het nieuwe schooljaar.

Er is een projectgroep gestart rondom het invoeren van 

Chromebooks in de klas. Een van de opdrachten was 

het herformuleren van de uitgangspunten hierbij.  

Door deze vraag ontstond een waardevolle onder-

wijskundige discussie over de rol die devices hebben 

in onze lespraktijk. De projectgroep formuleert door-

kijkjes naar een gewenste toekomst die worden  

meegenomen in het nieuwe schoolplan.  

Trots zijn we op de sectie Zorg & Welzijn. Bij een 

bezoek van de Inspectie tijdens het schriftelijk en 

praktisch eindexamen (CSPE) hebben zij het geweldig 

gedaan. Ze hebben laten zien wat wij met onze  

leerlingen kunnen bereiken. 
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In hoofdstuk 2 zijn de missie en de visie gekoppeld aan 

de voor Scholengroep Spinoza belangrijke ankers voor 

het strategisch beleid. Deze ankers hebben ook een 

belangrijke koppeling naar het personeelsbeleid. In 

het schooljaar 2018-2019 is een werkgroep binnen de 

scholengroep aan de slag gegaan om het strategisch 

personeelsbeleid verder vorm te geven. Strategisch 

personeelsbeleid gaat over het met elkaar verbinden 

van de organisatiedoelen, de maatschappelijke doelen 

en de doelen van individuele medewerker. 

Belangrijke vragen die we als uitgangspunt voor de 

discussie hebben genomen zijn:

• welk gedrag vraagt het van medewerkers om de 

opbrengsten te realiseren?

• welke bekwaamheden hebben medewerkers nodig 

voor het vereiste gedrag?

• welke motivatie en ruimte zijn van belang voor het 

vereiste gedrag?

• welke HR-activiteiten zijn nodig om te voorzien 

in de bekwaamheden, motivatie en ruimte die 

medewerkers nodig hebben om het gedrag te 

vertonen dat nodig is om de opbrengsten te 

realiseren?

• welk leiderschapsgedrag is nodig om deze 

opbrengsten te realiseren?

Daarnaast hebben we met elkaar een aantal pro gram-

ma   lijnen en kaders rond strategisch personeels beleid 

vastgesteld die voor ons als scholengroep belangrijk 

zijn om verder inhoud te geven aan het beleid.  

Deze programmalijnen - die nog verder uitgewerkt en 

geconcretiseerd moeten worden - zijn:

• Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 

 Vragen die daarbij horen zijn: hoe houden we onze 

medewerkers, vitaal en fit, hoe zorgen we ervoor 

dat het werkvermogen van onze medewerkers 

zo goed mogelijk is, hoe creëren we een situatie 

waarin medewerkers nu en in de toekomst hun 

huidige werkzaamheden en toekomstig werk zo 

goed mogelijk kunnen uitoefenen?

• Aantrekkelijkheid als werkgever

 Het gaat in dit verband om inzicht in de talenten 

van onze medewerkers om hen zo optimaal 

mogelijk te laten functioneren en om een 

concurrerend beloningsbeleid passend bij onze 

ambities.

• Werving, selectie en begeleiding nieuwe 

medewerkers

 Ook wij hebben last van de krapte op de 

arbeidsmarkt. Het is daarom zaak dat we onze 

docenten behouden voor onze organisatie en 

maximaal inzetten op een goede begeleiding van 

nieuwe docenten. Een instrument als strategische 

personeelsplanning, dat we in het schooljaar 2019-

2020 verder zullen inrichten, zal ons helpen om 

een zo goed mogelijk inzicht te verschaffen in de 

kwalitatieve tekorten de komende jaren zodat we 

daar zo goed mogelijk op kunnen anticiperen.

• Leiderschap en een professionele cultuur

 Strategisch HRM staat of valt met de wijze van 

leiding geven. Leiding geven gaat niet alleen over 

het aansturen van het team, maar ook over het 

geven van feedback, het elkaar aanspreken over 

gewenst gedrag en een professionele cultuur 

binnen de scholen waarbinnen leiderschap zich 

verder kan ontwikkelen.

4 Personeel
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Op dit moment vindt binnen de scholengroep een 

strategische discussie plaats over het vormgeven 

van het strategisch personeelsbeleid en het creëren 

van draagvlak onder al het personeel. Kern van de 

discussie is dat we aan de ene kant vinden dat de 

kracht van de scholengroep als geheel versterkt kan 

worden door een verdere invulling te geven aan de 

ambities op het niveau van de scholengroep. Op 

deze manier kan er een betere verbinding worden 

gemaakt tussen de scholengroep en de afzonderlijke 

scholen, iets dat ook past bij het huidige toezichtkader 

van de Inspectie. Tegelijkertijd hebben we te maken 

met een scholengroep die al jarenlang decentraal 

georganiseerd is en zich op een pluriforme wijze heeft 

ontwikkeld. Hierdoor is het complex om te komen tot 

door iedereen gedragen besluitvorming omdat dit als 

beperkend kan worden ervaren voor de ontwikkeling 

van de scholen zelf. 

Meer in operationele zin zijn er het afgelopen 

jaar opnieuw een aantal functionaliteiten in het 

personeelsinformatiesysteem beschikbaar gekomen. 

Er kan nu nog efficiënter worden gewerkt in de 

relatie tussen scholen en bestuursbureau, wat de 

kwaliteit van de aanlevering van de gegevens en 

de output hiervan ten goede komt. Daarnaast zijn 

alle personeelsdossiers niet alleen gedigitaliseerd, 

maar na een uitgebreide controle van de gegevens 

ook ingelezen in het personeelsinformatiesysteem. 

Hierdoor is het dossier nu voor diegene die daarvoor 

geautoriseerd is volledig in te zien. Daarbij zorgen 

wij ervoor dat wij voldoen aan de eisen die de AVG 

daaraan stelt. Op dit moment zijn wij in gesprek met 

onze leverancier HR2day om een optimalisatieslag 

te maken in het systeem. Hierdoor kunnen wij nog 

makkelijker dan nu het geval is processen inrichten, 

een digitale handtekening voor alle documenten 

gebruiken en aanvullende functionaliteiten inrichten. 

Dit maakt het personeelsinformatiesysteem steeds 

meer state-of-the-art.

4.1  Bevoegdheid en professionele  
ontwikkeling

Scholengroep Spinoza is zich ervan bewust dat zij het 

onderwijs aan de aan haar toevertrouwde leerlingen 

alleen goed kan verzorgen als zij beschikt over 
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gekwalificeerde docenten. Het is daarom belangrijk 

dat de personeelsleden zoveel mogelijk beschikken 

over een juiste bevoegdheid om les te geven. In 

het schooljaar 2018-2019 zijn met alle nieuwe en 

onbevoegde docenten maatwerkafspraken gemaakt 

om de bevoegdheid binnen een afgesproken termijn 

te behalen. Dit is veelal gebeurd in de vorm van 

studieovereenkomsten waarbij extra facilitering in tijd 

en geld is gegeven. Met de docenten die reeds in de 

opleiding zitten, wordt de voortgang van de studie 

geregeld besproken. 

In het schooljaar 2018-2019 beschikte 89% van 

het personeel van Scholengroep Spinoza over een 

bevoegdheid tot lesgeven. Dat is iets minder dan het 

vorige schooljaar (91%). Dit wordt voor een belangrijk 

deel veroorzaakt doordat er op diverse scholen veel 

jonge personeelsleden zijn benoemd die nog bezig 

zijn om hun bevoegdheid te halen.  Daarnaast hebben 

wij te maken met de effecten van het oplopend 

lerarentekort waardoor het voor sommige vakken heel 

lastig is om bevoegde docenten te benoemen. 

Scholengroep Spinoza heeft verder geïnvesteerd in de 

professionele ontwikkeling van docenten, onder meer 

door het actief aanvragen van lerarenbeurzen voor 

reeds bevoegde docenten. Het doel van de beurs is de 

professionele ontwikkeling van docenten te stimuleren 

en het opleidings- en kwalificatieniveau te verhogen. 

In het kader van de verdere professionalisering 

wordt daarnaast gebruikgemaakt van de initiatieven 

en projecten van de Rode Loper. Uiteraard vinden 

op schoolniveau veel initiatieven plaats om de 

professionele ontwikkeling van de personeelsleden en 

van de school als geheel te versterken.

4.2  Strategische samenwerking  
externe partijen 

Elk schoolbestuur heeft te maken met het ontstaan 

van vacatures gedurende een schooljaar. Dat kan 

gaan om het (plotselinge) vertrek van docenten, maar 

heeft veelal ook te maken met het ziekteverzuim 

van het personeel. In het schooljaar 2017-2018 

heeft de scholengroep als geheel te kampen gehad 

met een hoog verzuim. Om die reden heeft een 

marktverkenning plaatsgevonden welke partijen 

ons kunnen ondersteunen bij het invullen van 

veelal flexibel op te vangen vacatures vanwege 

ziektevervanging. Onze behoefte bestond uit een 

strategische samenwerking met een of meerdere 

partijen die niet alleen kunnen voldoen aan onze 

vraag, maar die ook concurrerende tarieven hanteren, 

een aanpak hanteren die gestoeld is op wederzijds 

vertrouwen en die een duurzame relatie aan willen 

gaan. Op basis van een brede marktverkenning 

werken wij sinds 1 december 2018 tot tevredenheid 

samen met Metafoor Onderwijs en de Bijlesstudent.

4.3  Arbeidsmarktcommunicatie
Scholengroep Spinoza werkt voor de werving van de 

juiste kandidaten samen met Meesterbaan en DPG 

Media. 

Om onze organisatie duidelijker te profileren hebben 

we sinds een twee jaar een aanvullende afspraak met 

Meesterbaan gemaakt over extra uitstraling. Onze 

scholengroep heeft extra ruimte ingekocht op de 

openingspagina van meesterbaan.nl waardoor nieuwe 

personeelsleden ons makkelijker kunnen vinden. 

Het is lastig om een direct verband te leggen met 

de invulling van de vacatures (honderd in totaal in 

het schooljaar 2018-2019, met de kanttekening dat 

hierin ook veel vervangingsvacatures zijn opgenomen), 

maar het is de scholengroep als geheel gelukt om de 

openstaande vacatures tot tevredenheid met geschikte 

kandidaten in te vullen. 
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Daarnaast maken we bij de invulling van vacatures op 

het niveau van management en directie gebruik van 

de diensten van DPG Media. Zij plaatsen vacatures 

plaatsen in Intermediair en de Volkskrant kunnen 

daar op verzoek ook een social recruitmentcampagne 

aan koppelen voor meer bereik naar de potentiële 

doelgroep. Interessant om te vermelden is dat wij 

door onze goede relatie met DPG Media in de 

onderwijsspecial in de Volkskrant van april 2019 zeer 

prominent zichtbaar waren.

4.4  Regionale samenwerking  
arbeidsmarkttekort

Het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt 

de komende jaren te maken met een dalende 

werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2019–

2024 daalt de werkgelegenheid naar verwachting 

met 3 procent. Dat komt vooral door de dalende 

leerlingaantallen. In tegenstelling tot het landelijke 

beeld stijgt de werkgelegenheid in de regio Zuid-

Holland-Noord in deze periode licht, namelijk met  

1 procent. Zuid-Holland-Centraal, waar Scholengroep 

Spinoza toe behoort, kent in die periode de sterkste 

stijging (ruim 5 procent). 

Ondanks de dalende werkgelegenheid in Nederland 

wordt in veel regio’s een tekort aan leraren verwacht. 

Het tekort ontstaat onder andere door de uitstroom 

van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de 

sector. In de regio Zuid-Holland-Noord zal het tekort 

de komende jaren naar verwachting toenemen tot  

162 fte in 2024. Zuid-Holland Centraal kent het 

grootste tekort (45 fte in 2024). Om tekorten in 

perspectief te plaatsen, is het wenselijk te kijken 

naar het aantal vacatures ten opzichte van de 

werkgelegenheid. Dan zien we dat de hele regio 

Zuid-Holland-Noord, ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde, een relatief groot tekort zal hebben.  

Dat geldt in het bijzonder voor de arbeidsmarktregio 

Zuid-Holland-Centraal. Met name de vakken 

wiskunde, natuurkunde en Frans laten stevige 

tekorten zien. Zo wordt zowel voor wiskunde als voor 

natuurkunde in 2024 een tekort van 31 fte voorspeld. 

De cijfers spreken dus boekdelen; reden om als 

schoolbesturen in deze regio de samenwerking op te 

zoeken.

Sinds december 2018 bestaat de subsidieregeling 

Regionale aanpak lerarentekort. Deze is bedoeld 

voor schoolbesturen in het primair en voortgezet 

onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en 

lerarenopleidingen die in de regio samenwerken 

om het lerarentekort terug te dringen. Samen met 

een schoolbestuur in Zoetermeer hebben wij een 

verkenning uitgevoerd bij diverse schoolbesturen in 

en om het Groene Hart met als doel zoveel mogelijk 

schoolbesturen te enthousiasmeren om mee te doen 

met deze subsidieregeling. De bedoeling is dat er een 

samenwerkingsgroep ontstaat van meerdere scholen 

die gezamenlijk activiteiten gaan verrichten om 

invulling te geven aan het terugdringen van het tekort. 

De subsidieaanvraag van € 93.000,-- is inmiddels 

ingediend en goedgekeurd.

De werkagenda die de samenwerkingsgroep heeft 

opgesteld bestaat uit de volgende onderdelen: 

Op de korte(re) termijn ⇒ een beweging op basis van 

vertrouwen

1. Loopbaanpaden (binnen en buiten het onderwijs, 

tussen sectoren).

2. Innovatie (kennisdeling, denktank, onboarding/

binnenboord houden van personeel, aantrekkelijke 

werkgever).

3. Oprichten van een netwerk van HR-professionals 

in het vo en mbo die met elkaar op strategisch en 

tactisch niveau best practices delen op basis van 

een open uitwisseling, gericht op een organische 

wijze van samenwerking.
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4. Behoud van docenten via een gezamenlijke aanpak 

van scholen. Focus op onder andere zij-instroom 

via UWV, bedrijven met overcapaciteit, ministeries, 

hybride docenten, statushouders.

Op de lange(re) termijn ⇒ imago, positie op de  

arbeidsmarkt

5. Leerlingen in de bovenbouw interesseren voor het 

vak van docent.

6. Benadrukken van de toegevoegde waarde van 

de rol van docent: welke rol vervul je, wat is de 

rijkdom van het docentschap, en wat betekent 

dit voor de organisatorische inrichting zodat de 

potentiële rijkdom ook verwezenlijkt kan worden?

4.5  Mobiliteit 
Vrijwillige mobiliteit in het onderwijs is nog altijd geen 

gemeengoed. Medewerkers zijn over het algemeen 

gehecht aan de schoolorganisatie waar zij werken. Als 

er geen match is, vertrekken medewerkers vaak al na 

een schooljaar. Bij Scholengroep Spinoza is er wel een 

mobiliteitsoverleg waar een match gemaakt wordt 

tussen de openstaande vacatures en medewerkers 

die hebben aangeven open te staan voor een nieuwe 

baan, maar dat betreft nog altijd heel kleine aantallen. 

Op verplichte basis is er wel sprake geweest 

van mobiliteit in het schooljaar 2018-2019. Er is 

stichtingsbreed met wederzijds goedvinden van drie 

personeelsleden afscheid genomen. Dat aantal is gelijk 

aan dat van vorig schooljaar en beduidend lager dan 

de jaren hiervoor. De scholengroep heeft de afgelopen 

jaar veel geïnvesteerd in het voeren van goede 

gesprekken, zeker ook in situaties waar al langer 

sprake was van een functioneringsprobleem. Veelal zijn 

deze problemen zodanig opgelost dat personeelsleden 

via een gericht outplacement een wenkend perspectief 

is geboden. In een aantal gevallen is dat helaas niet 

gelukt.

Om de werkloosheidskosten te beheersen, is een 

aantal jaar geleden een overeenkomst gesloten 

met Randstad. Met Randstad zijn destijds afspraken 

gemaakt over de re-integratie van ex-werknemers. 

Deze werknemers worden actief benaderd om een 

andere betrekking, al dan niet in het onderwijs, te 

vervullen. Deze actieve benadering heeft ons geen 

windeieren opgeleverd en veel ex-personeelsleden 

hebben inmiddels een baan gevonden. Omdat we nog 

maar een heel kleine groep ex-personeelsleden hebben 

die om moverende redenen heel moeilijk van werk 
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naar werk te begeleiden zijn, hebben we besloten om 

de overeenkomst met Randstad per 1 augustus 2019 

te beëindigen.

4.6  Participatiewet
In 2015 heeft Scholengroep Spinoza besloten om 

in het kader van de Participatiewet de functie van 

hulpconciërge open te stellen voor de doelgroep 

van deze wet. Op dit moment gaat het om zeven 

medewerkers. Het gaat hier om mensen met een 

behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt, die met 

begeleiding in staat geacht moeten worden om een 

reguliere functie te vervullen. De mogelijkheid om deze 

medewerkers te benoemen, is ontstaan door de STIP-

regeling van de gemeente Den Haag. Deze regeling 

geldt voor mensen die in de gemeente Den Haag 

woonachtig zijn en al geruime tijd niet werken. Door 

deze mensen een baan te geven voor een periode 

van minimaal twee jaar, bieden wij deze mensen 

een perspectief op werk, ook op de langere termijn. 

Inmiddels zijn de meeste medewerkers in vaste dienst 

getreden en is een enkeling zelfs al doorgestroomd 

naar een nieuwe functie.

Binnen de overheidssector moet nog steeds een 

inhaalslag gemaakt worden om mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden. 

Scholengroep Spinoza heeft als voorhoedeschool veel 

profijt gehad van een goede match tussen kandidaten 

en scholen. Wij zijn van plan om ook de komende 

jaren gebruik te maken van mogelijkheden van deze 

regeling. 

4.7  Ziekteverzuimbeleid
Sinds het schooljaar 2018-2019 werken we met 

een nieuw verzuimbeleidsplan. Kern van het 

verzuimbeleidsplan is de continue dialoog tussen 

werkgever en werknemer over het verzuim. We 

werken sinds 1 augustus tevens met twee nieuwe 

bedrijfsartsen/medisch adviseurs, Pasha en Vink. De 

nieuwe aanpak heeft al in het eerste jaar veel succes 

opgeleverd. Niet alleen zijn de leidinggevenden 

getraind in het voeren van het juiste verzuimgesprek, 

ook de permanente aandacht voor datgene dat 

medewerkers nog wel kunnen heeft geleid tot een 

spectaculaire daling van het verzuim van bijna 20%. 

In het schooljaar 2018-2019 bedraagt het 

verzuimpercentage van Scholengroep Spinoza namelijk 

4,87%. Dat is substantieel lager dan de percentages 

over de jaren 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018. 

Die bedroegen namelijk 5,27% resp. 5,26% en 

6,00%.

In het hoofdstuk 9 ‘Scholengroep Spinoza in cijfers’ 

wordt nader aandacht besteed aan onder andere de 

verzuimgegevens.

4.8  Arbobeleidsplan
In het schooljaar 2018-2019 heeft een brede 

projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de 

scholen en het bestuursbureau van de scholengroep 

een nieuw arbobeleidsplan ontwikkeld. Veilige en 

gezonde arbeidsomstandigheden zijn belangrijk. 

Zo belangrijk dat er diverse wetten zijn waarin de 

arbeidsomstandigheden expliciet benoemd worden 

en waarbij de werkgever de taak heeft om die 

omstandigheden maximaal haalbaar te laten zijn. Het 

arbobeleidsplan van de scholengroep Spinoza geeft 

invulling aan dat principe.

Het arbobeleidsplan is deels gebaseerd op de 

handreiking van de VOION, het arbeidsmarkt- en 

opleidingsfonds van het voortgezet onderwijs, en 

is een doorontwikkeling van een inventarisatie naar 

aanleiding van de RI&E-toetsing. Dit arbobeleidsplan 

belicht twee gebieden: fysieke en sociale veiligheid 

(sociaal betreft ook: verzuimbeleid).

In het arbobeleidsplan geven we invulling aan 

wat in essentie arbobeleid voor ons is en hoe we 

de (preventieve) arbozorg hebben georganiseerd. 

Daarnaast hebben we aan de RI&E-toetsing 

protocollen gekoppeld en vastgesteld. Zowel 

de organisatiestructuur als de protocollen zijn 

voortgekomen uit voorstellen van een werkgroep, 

waarin de scholen zijn vertegenwoordigd. 
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In een organisatieschema ziet e.e.a. er als volgt uit:

Het arbobeleidsplan beschrijft een Spinozabreed kader, 

waarbinnen de scholen zelf invulling kunnen geven 

aan de specifieke omstandigheden op de school zelf. 

De werkgroep blijft de komende jaren functioneren 

als een platform en aanjager binnen de scholengroep 

om het arbobeleid permanent op de agenda van 

de scholen en het bestuur te houden. Zo vindt in 

het schooljaar 2019-2020 een brede inventarisatie 

plaats van de psychosociale arbeidsbelasting op basis 

waarvan aanbevelingen gedaan worden hoe deze 

belasting zo goed mogelijk te reguleren.

Naast het arbobeleidsplan zorgen we als schoolbestuur 

dat we de dagelijkse werkelijkheid rond veiligheid en 

gezondheid zo goed mogelijk begeleiden. Dit jaar 

hebben 123 medewerkers een EHBO- of BHV-diploma, 

ruim boven de norm die de wetgever hanteert. 

4.9  Arbeidsvoorwaarden
Scholengroep Spinoza volgt in zijn primaire 

arbeidsvoorwaardenbeleid de bepalingen uit de cao 

vo. De huidige cao is per 1 juni 2018 afgesloten en 

heeft een looptijd van vijftien maanden. Sinds de 

zomer van 2019 zijn voorzichtige onderhandelingen 

gaande om tot een nieuwe cao te komen. In de 

huidige cao is een aantal relevante zaken opgenomen: 

werkdrukverlichting in de vorm ontwikkeltijd voor 

docenten en een loonsverhoging voor al het personeel 

om concurrerend te blijven als onderwijssector. 

Personeelsleden in het onderwijs zijn nog altijd zeer 

trouw aan de sector en hun werkgever. Dat komt 

onder andere tot uitdrukking in de ambtsjubilea 

voor 25 resp. 40 jaar onderwijsdiensttijd. In het 

schooljaar 2018-2019 heeft Scholengroep Spinoza 

veertien jubilarissen gehad, die allen op eigen wijze 

een bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs in 

Leidschendam-Voorburg.

In het onderwijs is elk personeelslid verplicht 

aangesloten bij de pensioenvoorziening van het ABP. 

De onderwerpen pensioen, pensioenopbouw en met 

name pensioenuitkering zijn inmiddels niet meer uit 

het dagelijks leven weg te denken. Pensioen is een 

hot item en komt op allerlei mogelijke manieren op 

landelijke overlegtafels aan de orde. Het waardevaste 

aanvullend pensioen is door de macro-economische 
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ontwikkelingen van de laatste jaren en de veranderde 

samenstelling van de bevolking allang geen zekerheid 

meer. Dat betekent dat wij er als werkgever rekening 

mee zullen moeten houden dat personeelsleden steeds 

langer in dienst blijven en zij dit op zo duurzaam 

mogelijk manier kunnen doen. In het pensioenakkoord 

2019 zijn in ieder geval voor de komende jaren wel 

bindende afspraken gemaakt over de leeftijd waarop 

iedere Nederlander in aanmerking komt voor de AOW.

Werkgevers in het onderwijs hebben de 

mogelijkheid om twee collectiviteiten voor hun 

personeel aan te bieden die een raakvlak hebben 

met pensioen en sociale zekerheid, te weten 

de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de 

nabestaandenverzekering. De semi-collectieve 

arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt Scholengroep 

Spinoza al sinds 2016-2017 aan het personeel aan. 

Op deze wijze is iedereen die dat wil, verzekerd 

tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid 

en dat inkomensverlies kan zeer ingrijpend zijn. 

Wanneer personeelsleden geen gebruik willen maken 

van deze collectiviteit kunnen zij een zogeheten 

afstandsverklaring ondertekenen. Het belang van 

een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt 

door het personeel onderkend, want 95% van het 

personeel is aangesloten bij deze regeling en krijgt 

daardoor een premiekorting van 20%. Voor de 

nabestaandenverzekering gelden cijfers van een 

heel andere orde. Slechts 4% van het personeel is 

verzekerd via deze collectieve regeling. Dit is mede 

omdat het risico voor menig personeelslid van een 

andere omvang is, of omdat een personeelslid zich al 

op een andere wijze hiervoor heeft verzekerd.

4.10 Eigenrisicodragerschap  
sociale zekerheid

Scholengroep Spinoza is al sinds jaren 

eigenrisicodrager voor de uitkeringslasten van diverse 

sociale verzekeringswetten (ZW, WW en WGA/

WIA). Wij hebben daar in het verleden bewust voor 

gekozen omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij de 

kosten zelf beter kunnen beheersen dan het UWV, 

dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

collectieve regeling van niet-eigenrisicodragers. Wij 

kennen namelijk onze (ex-)medewerkers beter dan 

een externe organisatie en zijn op die manier veel 

beter in staat om maatwerk te leveren. Voor ons is 

het eigenrisicodragerschap een logisch sluitstuk van 

een preventiebeleid dat begint bij het voeren van de 

juiste gesprekken met personeelsleden die om welke 

reden dan ook dreigen uit te vallen. Veelal in een 

voorfase zijn wij met elkaar op zoek naar een passende 

oplossing zodat medewerkers zo min mogelijk in een 

uitkeringssituatie terecht komen omdat dit ook voor 

hen op de lange termijn de minst gunstige oplossing 

is. Mochten medewerkers uiteindelijk toch in een 

uitkeringssituatie belanden, zorgen wij samen met ons 

partnernetwerk ervoor dat medewerkers weer zo snel 

mogelijk elders een passende baan weten te vinden. 

Een heel enkele keer duurt dat lang en soms is met 

name een WIA-uitkering niet te vermijden en de meest 

passende oplossing. 

Financieel gezien is het eigenrisicodragerschap een 

groot succes, vooral bij de WIA. Wij hebben ervoor 

gekozen om het risico niet te herverzekeren en 

sparen daardoor feitelijk de collectieve premie uit die 

we anders aan het UWV zouden moeten afdragen. 

Deze collectieve premie bedraagt 6,48% van de 

loonsom van de scholengroep. Een besparing van 

omgerekend bijna € 1,5 miljoen per jaar. Daar staan 

in het schooljaar 2018-2019 uitkeringskosten WIA 

tegenover van in totaal slechts € 167.000,-- voor 

negen personen. 

Het eigenrisicodragerschap voor de WW en 

WOVO (werkloosheidswet en de bovenwettelijke 

werkloosheidsregeling onderwijspersoneel 

voortgezet onderwijs) neemt een bijzondere plaats 
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in. Dit eigenrisicodragerschap is geen keuze van 

een werkgever, maar sinds 2007 al een verplichting 

voor elke voortgezet onderwijsinstelling. Doel van 

deze verplichting is een financiële bewustwording bij 

onderwijsinstellingen tot stand te brengen waardoor 

de kosten voor WW/WOVO beheersbaar blijven. 

Van alle kosten wordt 25% in rekening gebracht 

bij het schoolbestuur; 75% wordt collectief als 

een budgetkorting op de lumpsumbekostiging in 

mindering gebracht. Doordat er slechts een kwart 

van de kosten direct bij de werkgever in rekening 

wordt gebracht, is er eigenlijk geen echte stimulans 

voor een werkgever om deze kosten zo laag mogelijk 

te houden. Dat zien we ook terug in het bedrag dat 

gemoeid is met de kosten voor WW en WOVO. Voor 

de scholengroep gaat het in totaal om een bedrag van 

bijna € 565.000,--. Dat is ruim drie keer hoger dan het 

bedrag voor de WIA, waar de werkgever wel volledig 

eigenrisicodrager is.

De kosten voor het eigenrisicodragerschap in het school-

jaar 2018-2019 voor de ZW bedragen € 109.000,--.

4.11  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 die betaald moet worden 

aan 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 en feitelijk gebruikt moet worden 

voor activiteiten om de kans op de arbeidsmarkt te 

vergroten (denk aan scholing en outplacement), is 

gekoppeld aan de leeftijd en het aantal dienstjaren van 

een medewerker. De vergoeding kan bij een langdurig 

dienstverband van bijvoorbeeld een medewerker die 

wordt ontslagen met recht op een IVA-, WW- of WGA- 

uitkering behoorlijk oplopen tot maximaal € 81.000,--. 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die per 1 

januari 2020 in werking is getreden, zal het bere ke-

nings systeem nog veranderen. Dat heeft voor het 

onderwijs het voordeel dat de lange dienstverbanden 

van medewerkers niet meer extra worden worden 

belast met een hoge vergoeding. Tegelijkertijd komt 

vanaf dat moment iedere medewerker die een 

dienstverband heeft opgebouwd meteen in aan-

merking voor een vergoeding. Insteek van deze wet 

is dan ook het aantal tijdelijke dienstverbanden te 

verkleinen ten faveure van vaste contracten.

In 2018-2019 is in totaal € 356.523,-- aan vergoeding 

betaald aan diverse medewerkers. Daarvan is een 

gedeelte (€ 147.304,--) gekoppeld aan medewerkers 

die wegens arbeidsongeschiktheid zijn ontslagen. 

Voor deze vergoeding kan een compensatie worden 

ingediend bij het UWV. Het restant (€ 209.219,--) 

komt voor rekening van de scholengroep.
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5.1 Algemeen
Scholengroep Spinoza heeft een sterke financiële 

positie. Het vermogen is toereikend en de 

scholengroep is in staat om ontwikkelingen en 

investeringen, die de huidige tijd en 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, huisvesting en ICT.

De Spinoza-scholen hebben een eigen financiële 

verantwoordelijkheid voor hun schoolexploitatie. 

Zij hebben de afgelopen jaren reserves opgebouwd 

die ze kunnen inzetten voor incidentele innovaties, 

ontwikkelingen of optimalisaties binnen hun eigen 

schoolorganisatie. 

De planning- en controlcyclus heeft op financieel 

gebied binnen Scholengroep Spinoza structuur 

en rust gegeven. Er is een duidelijk kader voor 

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.

5.2 Betalingsverkeer 
Binnen onze scholengroep wordt gebruikgemaakt 

van Simpled Card. Dit systeem is bedoeld om de 

administratie rondom schoolreizen efficiënter te 

verwerken, door middel van betaalpassen en een 

online registratiesysteem. Hiermee wordt naast 

efficiency ook betrouwbaarheid gerealiseerd bij de 

geldstromen die bij reizen van toepassing zijn. Behalve 

bij reizen, wordt dit systeem nu ook gebruikt voor 

digitaal kasverkeer en online betalingen door scholen.

5.3 Professionalisering begrotingstraject
Vanaf schooljaar 2017-2018 is voor het opstellen van 

de begrotingen Spinoza-breed gebruikgemaakt van 

Capisci. Capisci is een online begrotingstool waarin 

alle personele en financiële gegevens opgenomen 

worden. Alle schoolleiders en het bestuursbureau 

maken gebruik van deze online tool. Hierdoor is 

een professionaliseringsslag gemaakt waarbij de 

totstandkoming van de begroting ook meer een 

Spinoza-gedragen geheel wordt. Inmiddels hebben we 

de tool twee schooljaren gebruikt. Vanuit een evaluatie 

zijn er ook optimalisatieslagen gemaakt. 

De tool wordt sinds dit schooljaar ook gebruikt als 

rapportagetool, waarbij de scholen tot op detailniveau 

en factuurniveau kunnen afdalen.

5.4 Contractregistratie
In dit schooljaar zijn we gestart met een online 

contractmodule, Pactum. Hierin kunnen contracten 

geregistreerd worden en kunnen vervaltermijnen 

bewaakt worden. Voor de volledige implementatie 

trekken we twee schooljaren uit. Gestart is met 

de vastlegging van contracten op het gebied van 

huisvesting. Na evaluatie zullen ook andere contracten 

ingevoerd worden.

5 Financieel beleid 
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5.5 Digitale verwerking inkoopfacturen
Sinds een aantal jaren vindt binnen Scholengroep 

Spinoza de verwerking en bewaking van de 

inkomende facturen digitaal plaats binnen een 

facturenflowsysteem, 20/20 Vision. De huidige versie 

van dit systeem was verouderd en was aan vervanging 

toe. Vanaf 1 januari 2019 zijn we gestart met Pro 

Active. In dit systeem wordt nu de facturenflow 

beheerst, tot volle tevredenheid.

5.6 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.

• Gebrek aan voldoende gekwalificeerd lesgevend 

personeel wat kan leiden tot extra kosten. Het 

toenemend tekort aan leraren brengt ook een 

ander financieel risico mee. In toenemende mate 

wordt gebruikgemaakt van (duurdere) inhuur van 

docenten. 

• De ICT en informatiebeveiliging. 

 Het toenemend gebruik van ICT in het onderwijs 

maakt ons proces kwetsbaarder door uitval van 

het netwerk en/of aanvallen op het netwerk. 

Ook mogelijke datalekken vormen daarbij een 

aandachtspunt.

• Nieuwbouw van Veurs Voorburg. 

 In dit traject treedt Scholengroep Spinoza op als 

bouwheer en zal scherp gestuurd moeten worden 

op een kwalitatief goed gebouw binnen de toch 

wel krappe financiële kaders die deze gemeente 

heeft gegeven. Overschrijdingen komen voor 

rekening van Spinoza.

• Het Integraal Huisvestings Plan (IHP).

 De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft dit 

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 investeringen kunnen financiële en 

liquiditeitsrisico’s met zich mee brengen. De 

afgelopen jaren is door de achterblijvende materiële 

bekostiging 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 geïnvesteerd 

worden.

5.7 Financiële kengetallen
Op kalenderjaarbasis is een balans samengesteld, op 

basis waarvan onderstaande kengetallen zijn ontleend. 

Ook hieruit blijkt de financiële gezondheid van onze 

scholengroep.

Kengetallen 2018 2017

Solvabiliteitsratio 50,18% 49,63%

Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen) 70,96% 66,49%

Liquiditeit 235,68% 208,68%

Rentabiliteit 5,92% 11,54%

Weerstandsvermogen 22,03% 20,15%

Rijksbijdrage/totale baten 93,56% 93,98%

Personele lasten/totale lasten 80,78% 80,23%

Materiele lasten/totale lasten 19,22% 19,77%

 

Het vermogen van Scholengroep Spinoza eind 

schooljaar 2018-2019 is als volgt weer te geven.

 Algemene 
reserve

Reserves 
scholen

Totaal  
vermogen

31 juli 2018 7.018.530 3.312.826 10.331.356

Aanzuivering  
schoolreserves

-322.018 322.018 -

Resultaat  
2018/2019

1.077.883 -130.458 947.425

31 juli 2019 7.774.395 3.504.386 11.278.781

De scholen hebben zelf de mogelijkheid om een 

schoolreserve op te bouwen en kunnen die in beperkte 

mate jaarlijks inzetten. De negatieve reserve van één 

van de scholen is afgelopen schooljaar aangezuiverd 
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vanuit de algemene reserve. De algemene reserve 

is hiermee op een aanvaardbaar niveau gekomen. 

De schoolreserve zal worden ingezet voor specifieke 

schooldoeleinden. De scholen worden hierin door het 

bestuur gestimuleerd.

 

Het schooljaar 2018-2019 is afgesloten met een 

positief resultaat van € 947.425,--. De verschillen 

tussen de realisatie en de begroting zijn voornamelijk 

gelegen in een hogere lumpsumbekostiging. Dit is met 

name ingegeven door stijgingen in GPL (gemiddelde 

personeelslast) uit cao-onderhandelingen, die ook in 

de personele lasten zijn terug te vinden. Op incidentele 

kosten na, zijn de uitgaven op schoolniveau en 

Spinoza-breed behoorlijk beheerst. De ‘achteraf-

bekostiging’ door de overheid leidt ertoe dat die 

gelden in het schooljaar niet meer kunnen worden 

ingezet. Om die reden heeft Scholengroep Spinoza 

besloten het overschot van schooljaar 2018-2019 toe 

te voegen aan de begrote inkomsten van schooljaar 

2019-2020, zodat ze in dat schooljaar direct benut 

kunnen worden. Er moeten overigens nog wel extra 

uitgaven plaatsvinden in het kader van achterstallig 

onderhoud. 

Door het sterke financieel bewustzijn en goede 

kostenbeheersing hebben de scholen in de afgelopen 

jaren hun begrotingen niet overschreden. Ook is 

een mogelijkheid gecreëerd het vermogen van de 

scholengroep naar een aanvaardbaar niveau te krijgen 

door de extra middelen en lagere uitgaven te bufferen. 

Scholengroep Spinoza Begroting 18/19 Realisatie 18/19 Begroting 17/18 Realisatie 17/18

Baten

(Rijks) bijdragen OC en W 45.363.821 48.657.365 44.449.139 46.180.626

Overige overheidsbijdragen 643.833 1.313.818 382.443 867.778

Overige baten 1.970.775 2.190.288 2.325.342 2.191.053

47.978.429 52.161.471 47.156.924 49.239.457

Lasten

Personele lasten 38.192.775 41.140.608 37.726.608 38.000.654

Afschrijvingen 1.312.175 1.330.451 1.283.247 1.394.816

Huisvestingslasten 2.755.826 2.950.333 2.547.585 2.807.785

Overige instellingslasten 5.596.688 5.803.396 5.594.041 5.344.732

47.857.464 51.224.788 47.151.481 47.547.987

Bedrijfsresultaat 120.965 936.683 5.443 1.691.470

Financiële baten 25.000 13.842 25.000 19.355

Financiële lasten 20.000 3.100 20.000 7.211

5.000 10.742 5.000 12.144

Totaal resultaat 125.965 947.425 10.443 1.703.614
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6 ICT en innovatie

In het kader van het bevorderen van digitale 

onderwijsinnovaties op onze scholen en het 

onderling afstemmen hierover met elkaar en met 

de afdeling ICT hebben we binnen Scholengroep 

Spinoza de nieuwe bovenschoolse functie van Hoofd 

Informatievoorziening en Innovatie (I&I) in het leven 

geroepen. In schooljaar 2017-2018 heeft een externe 

kwartiermaker hier de voorbereidingen voor getroffen, 

waarna het Hoofd I&I het afgelopen jaar is gestart.

6.1  IV-platform
De IV-coördinatoren van de scholen zijn dit jaar acht 

keer bij elkaar gekomen en hebben inmiddels hun 

draai gevonden in het IV-platform. Ze hebben kennis 

en ervaringen gedeeld op het gebied van de digitale 

onderwijsontwikkelingen binnen hun scholen en met 

elkaar ideeën opgedaan over onderwijsinnovaties. 

De positieve ervaringen van Dalton Voorburg met het 

COOL-platform hebben het IV-platform doen besluiten 

te komen met een advies aan het SDO om hier op alle 

Spinoza-scholen mee te gaan werken. Het SDO heeft 

dit advies overgenomen.

Met het COOL-platform kan op een makkelijke manier 

gebruikgemaakt worden van de Google Education 

Suite. Zo biedt het onder andere mogelijkheden voor 

eenvoudiger gebruik van Google Classroom, maar ook 

voor digitaal toetsen. De leverancier Cloudwise heeft 

op onze scholen de docententeams getraind in het 

werken met het COOL-platform. Alle Spinoza-scholen 

werken er inmiddels mee. Elke school heeft een 

docent die als functioneel verantwoordelijke optreedt 

voor dit COOL-platform. Bij Dalton Voorburg is een 

aantal docenten alweer de verdere mogelijkheden aan 

het onderzoeken. Zo wordt bekeken of het digitale 

lesmateriaal ook via het COOL-platform kan worden 

ontsloten in plaats van via Magister.

Om de digitale vaardigheden van docenten te 

vergroten en het werken met digitaal lesmateriaal 

te bevorderen, werkt het Sint-Maartenscollege met 

digicoaches. Vanuit het IV-platform zijn er meer 

scholen geïnteresseerd om met digicoaches te gaan 

werken.

6.2  IT-security
Ook dit schooljaar hebben we onze IT-security op een 

hoger niveau gebracht. In eerste instantie hebben 

we een pentest laten uitvoeren door het bedrijf 

Dearbytes. Zij hebben de kwetsbaarheden binnen 

onze netwerkinfrastructuur en computersystemen 

in kaart gebracht en vervolgens aanbevelingen 

gedaan. De conclusie was dat de systemen bij 

Scholengroep Spinoza bovengemiddeld beveiligd zijn. 

Naar aanleiding van het rapport van Dearbytes heeft 

de afdeling ICT een aantal technische maatregelen 

genomen. Zo is gestart met de uitbreiding en 

verbetering van de netwerksegmentatie en is voor 

Magister twee-factor-authenticatie ingevoerd. Reeds 

in de zomer van 2018 was de nieuwe firewall in 

gebruik genomen. Ook is de afdeling ICT gestart met 

het project Beveiliging om veilig gebruik van de ICT-

systemen continu te waarborgen. Daarnaast zijn er 

gedragsregels opgesteld voor personeel met richtlijnen 

voor een veilig gebruik van ICT-middelen.

We merken dat privacybescherming een steeds 

groter issue wordt in de samenleving. Ouders vragen 

regelmatig naar de bescherming van leerlingdata, met 

name hoe we dat hebben geregeld bij het gebruik van 

diverse tools zoals Magister en het COOL-platform. 

Samen met alle privacy-officers maken we binnen 

Scholengroep Spinoza het personeel bewust over hoe 

om te gaan met privacygevoelige gegevens, zodat 

datalekken voorkomen kunnen worden. 



7 Huisvesting en facilitaire zaken

7.1  Nieuwbouw Veurs Voorburg
Na een selectieprocedure van architect en adviseurs 

is in februari 2019 een ontwerpteam onder leiding 

van Atelier Pro Architekten uit Den Haag gestart met 

het maken van een ontwerp van de nieuwbouw van 

Veurs Voorburg aan de Rijnlandlaan. De fase Voorlopig 

Ontwerp is doorlopen en aansluitend is de fase 

Definitief Ontwerp begonnen. Vanuit Veurs Voorburg 

is een projectgroep nauw betrokken bij het proces; 

deze personeelsleden vormen vanuit de gebruikers een 

klankbordgroep voor de architect. 

De verwachting is dat eind 2019 gestart kan worden 

met de technische uitwerking van het ontwerp en 

vervolgens met de selectie van uitvoerende partijen 

via een Europese aanbesteding. De planning is erop 

gericht om de bouw in oktober 2020 te laten starten, 

met ingebruikname per januari 2022.

7.2  Sportaccommodatie  
Novum-Maartenshal

Aan de Marcellus Emantslaan in Voorburg, op de 

plek van de oude Maartenshal, is gestart met de 

bouw van de Novum-Maartenshal. Dit is een nieuwe 

sportaccommodatie voor gedeeld gebruik door 

Gymnasium Novum en het Sint-Maartenscollege. Op 

26 maart 2019 is de symbolische eerste paal geslagen 

door de jongste leerlingen van Gymnasium Novum en 

het Sint-Maartenscollege. De bouw is in volle gang 

en de sporthal zal alles alles goed verloopt in februari 

2020 in gebruik genomen worden.

7.3  Herinrichting Open Leercentrum 
Veurs Lyceum

In de periode mei tot augustus 2019 is de 

verbouwing van het Open Leercentrum (OLC) van 
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het Veurs Lyceum gerealiseerd. De verouderde vaste 

computerwerkplekken en balie zijn vervangen door 

een nieuwe indeling, waarbij verschillende soorten 

werkplekken voor leerlingen zijn gerealiseerd. 

Het OLC beschikt nu over twee boven elkaar 

gelegen afgesloten instructieruimten, diverse 

stiltewerkplekken en drie overlegruimtes. Door een 

verbinding met de naastgelegen aula te maken en 

de voormalige werkruimtes van de conciërges en 

van de zorgcoördinator bij het OLC te voegen, is een 

eigentijdse leer-werkplek in de school gecreëerd die 

het ingevoerde flexrooster optimaal faciliteert.

7.4  Duurzame Meerjaren  
Onderhoudsplannen

Onze schoolgebouwen worden onderhouden aan de 

hand van Meerjaren Onderhoudsplannen. Op basis 

van de bouwtechnische levensduur en de staat van 

elementen wordt een onderhoudsbegroting opgesteld. 

Eens per vijf jaar worden deze geactualiseerd. 

Afgelopen half jaar heeft firma Brink voor onze 

scholengroep de onderhoudsplannen bijgewerkt. 

Daarbij hebben zij tevens per gebouw een aantal 

scenario’s voor verduurzaming opgesteld. Per scenario 

is de investering, terugverdientijd en reductie van CO2-

uitstoot in kaart gebracht. Het gekozen scenario zal 

in de onderhoudsplannen worden verwerkt. Hiermee 

worden de gebouwen waar mogelijk en kostenbewust 

verduurzaamd.

7.5  Facilitair overleg
Om de kennisdeling tussen de verschillende scholen 

van Spinoza te verbeteren en de koppeling tussen 

centraal en decentraal georganiseerde facilitaire 

zaken te borgen, is het facilitair overleg in het leven 

geroepen: een platform waaraan de Hoofden Facilitair 

van de scholen samen met de adviseur Huisvesting en 

medewerker facilitaire zaken van het bestuursbureau 

deelnemen. Maandelijks vindt een vergadering plaats 

waarin diverse onderwerpen op gebied van facilitaire 

zaken geagendeerd kunnen worden, al dan niet met 

uitnodiging van een gastspreker of specialist van 

buiten de organisatie. Door van elkaar te leren wordt 

het facilitaire proces geoptimaliseerd.

7.6  Afvalscheiding
Het afval op onze scholen werd tot op heden 

opgehaald in twee gescheiden stromen: papier en 

restafval. In 2019 is een onderzoek gestart naar het 

apart inzamelen van plastic als derde afvalstroom. 

In samenwerking met Suez, contractpartner voor de 

vuilophaal, worden pilotprojecten voorbereid op het 

Dalton Voorburg en op het Gymnasium Novum. Ter 

voorbereiding is de facilitaire logistiek geanalyseerd en 

is gekeken naar de mogelijkheden om een combinatie 

met het onderwijs te maken. Op die manier wordt 

het onderwerp actief onder de aandacht gebracht 

en wordt de bewustwording onder leerlingen en 

personeel vergroot. De pilotprojecten zijn met ingang 

van schooljaar 2019-2020 uitgerold, waarna het 

de bedoeling is dat in de loop van 2020 de andere 

scholen zullen volgen.
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8 AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt er één privacywet in 

de Europese Unie, de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De AVG is een 

verordening, waarmee verplichtingen worden 

opgelegd aan organisaties die persoonsgegevens 

verwerken en rechten worden toegekend aan 

betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens 

verwerkt worden). Ook Nederlandse scholen moeten 

voldoen aan de nieuwe wetgeving. 

Binnen Scholengroep Spinoza is de organisatie rondom 

IBP (informatiebeveiliging en privacy) ingericht met een 

bovenschoolse coördinator en per school een privacy 

officer. Deze functionarissen komen zes keer per jaar 

bijeen in een werkgroep. De werkgroep wordt extern 

ondersteund en volgt een activiteitenoverzicht van in 

het schooljaar te realiseren doelen op het gebied van 

de AVG. Na voorbereidingen op de AVG in schooljaar 

2017-2018 was afgelopen schooljaar het eerste jaar 

voor de werkgroep.

Dit schooljaar is twee keer een stagiair ingezet van de 

opleiding Information Security Management van de 

Haagse Hogeschool. De stagiairs volgden hun stage-

opdracht en droegen bij aan de praktische uitvoering 

van IBP-doelen. Onder meer is dit schooljaar het 

‘register gegevensverwerking leerlingen’ opgesteld 

en is een poster ontworpen die de gedragscode 

IBP weergeeft. Er zijn diverse trainingen gegeven, 

onder meer voor de werkgroep IBP. Door middel van 

presentaties, uitingen in nieuwsbrieven en overleg is 

aandacht besteed aan de bewustwording van IBP.
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9 Personeel in cijfers

9.1  Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een uitgebreide toelichting op 

diverse personele aspecten van Scholengroep Spinoza. 

Voor wat betreft de kengetallen van Scholengroep 

Spinoza is gebruikgemaakt van de gegevens uit de 

HR-app van The Implementation Group (TIG), oktober 

2019.

Voor wat betreft de landelijke verzuimcijfers is ge-

bruikgemaakt van de gegevens van 2018. Daarnaast is 

gebruikgemaakt van de regionale arbeidsmarktanalyse 

voortgezet onderwijs van 2018. Beide cijfers zijn af-

komstig van VOION, het arbeidsmarkt- en opleidings-

fonds van het voortgezet onderwijs.

9.2  Instroom en uitstroom  
schooljaar 2018-2019

In het schooljaar 2018-2019 is er sprake geweest van 

een behoorlijke instroom en uitstroom van personeel 

(bijna 16%),vergelijkbaar met de in- en uitstroom in de 

schooljaren 2016-2017 en 2017-2018. Daarbij moet 

wel als kanttekening worden geplaatst dat een wezen-

lijk onderdeel van de instroom en uitstroom betrekking 

heeft op vervangingsbanen. Desalniettemin is het in 

absolute zin een aanzienlijk percentage. 

Bijna de helft van de instroom is jong personeel in de 

leeftijd van 20 tot 30 jaar. De instroom vindt vooral 

plaats bij het ‘s Gravendreef College Leidschenveen 

en het Sint-Maartenscollege. Van de instroom betreft 

de overgrote meerderheid een LB-functie. Van de 

uitstroom is ongeveer 80% onderwijzend personeel 

in zowel een LB- als een LC- functie. De uitstroom 

vindt plaats op alle scholen van de scholengroep. Het 

Sint-Maartenscollege heeft de hoogste omvang van 

uitstroom van personeel. 

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 altijd laag. Het verdient daarom 

aanbeveling dat leidinggevenden ervoor kiezen om 

in de toekomst een exitgesprek te voeren met een 

medewerker die aangeeft te vertrekken. Op die manier 

krijgen we beter inzicht in de beweegredenen en 

kunnen eventueel aanvullende maatregelen genomen 

worden om de uitstroom te beperken. 

Wat is de trend van het verloop in aantal medewerkers?

jun 19
mei 

19
ap

r 1
9

mrt 1
9

feb
 19

jan
 19

dec 
18

nov 1
8

okt 
18

sep
 18

au
g 18

jul 1
9

24

5

10

3
6

4
2 2

7
5 4 4 4

7
4 3

7

2 1

7

1

35

52

Aantal medewerkers uitstroom         Aantal medewerkers instroom

Hoeveel personen zijn er in- of uitgestroomd 
per leeftijdscategorie?

20<=x<30

40<=x<50

30<=x<40

50<=x<60

60<=x<70

70<=x<80

46
24

22
11

17
17

11
21

3
23

1
1

Aantal medewerkers uitstroom         Aantal medewerkers instroom

Hoeveel personen zijn er in- of uitgestroomd 
per classi�catie?

OP

OOP

DIR

STAG

Aantal medewerkers uitstroom         Aantal medewerkers instroom

79
69

16
22

3
5

3
3



J a a r v e r s l a g  2 0 1 8 - 2 0 1 9 39

9.3  Gemiddelde leeftijd,  
leeftijdsverdeling en verdeling m/v

De gemiddelde leeftijd van het personeel van Scho-

lengroep Spinoza als geheel bedraagt 46,5 jaar op de 

peildatum 31/07/2019. De gemiddelde leeftijd van de 

directie bedraagt 56,9 jaar, van het OOP 52,1 jaar en 

van het OP 44,2 jaar. De landelijke gegevens wijken 

hier maar beperkt van af. Deze bedragen voor de di-

rectie 53,7 jaar, voor het OOP 48,6 jaar en voor het OP 

44,3 jaar. Scholengroep Spinoza heeft dus een relatief 

oud directieteam en een fractie ouder personeel voor 

het OOP en OP.

De verdeling m/v gekoppeld aan de drie personeels-

categorieën levert binnen Scholengroep Spinoza het 

volgende beeld op:

• Directie: 33% vrouw – 67% man; ten opzichte 

van 2017-2018 is het percentage vrouwen in de 

directie met 10% gedaald.

• OOP: 56% vrouw – 44% man; ten opzichte van 

2017-2018 betekent dit een lichte stijging van het 

aandeel vrouwen (3%)

• OP: 56% vrouw – 44% man; ten opzichte van 

2017-2018 is deze verdeling nagenoeg gelijk 

gebleven.

Ten opzichte van de landelijke cijfers (directie 68% 

man / 32% vrouw), OOP (47% man / 53% vrouw), OP 

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

Spinoza binnen alle personeelscategorieën sprake van 

een iets hoger aandeel vrouwen.

In onderstaand figuur is ook het aantal medewerkers 

per leeftijdscategorie weergegeven. Scholengroep 

Spinoza heeft een behoorlijke hoeveelheid personeel 

in de categorie 60 jaar en ouder (bijna 16%). In deze 

categorie vindt binnen afzienbare tijd uitstroom plaats 

vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd. Scholengroep Spinoza zal nader analyseren 

wat het effect hiervan is per school en per vakgebied. 

Gezien de arbeidsmarktsituatie van steeds verder 

oplopende personeelstekorten zal dit betekenen dat 

er aanvullende investeringen nodig zullen zijn om als 

school en werkgever aantrekkelijk te blijven voor nieu-

we werknemers.

En wat is de verdeling per leeftijdscategorie?
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En wat is de gemiddelde leeftijd per kostenplaats?
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Wat is de gemiddelde leeftijd per geslacht?     46,46
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150 - Bovenschools

100 - Bestuursbureau

220 - SGM Dalton Voorburg

520 - Veurs Lyceum

260 - François Vatelschool
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530 - Veurs Voorburg
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540 - GCL

550 - ‘s Gravendreef College
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40,69

Gegevens alle medewerkers Scholengroep Spinoza
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En wat is de verdeling per leeftijdscategorie?
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En wat is de verdeling per leeftijdscategorie?
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En wat is de verdeling per leeftijdscategorie?
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9.4  Verzuimgegevens schooljaar 2018-2019

Landelijk beeld

De landelijke verzuimcijfers 2018 laten het volgende 

beeld zien:

• Het ziekteverzuimpercentage van het onderwijzend  

per soneel en directie samen  is 5,6%; dit is een stij ging  

met 0,3% ten opzichte van 2017. Bij het on der   wijs-

ondersteunend personeel stijgt het ziekte ver zuim-

percentage van 5,5% in 2017 naar 6,0% in 2018. 

• De meldingsfrequentie is voor zowel het OP als 

directie gestegen van 1,6 naar 1,8. De frequentie 

voor het OOP is licht gestegen van 1,2 naar  

1,3 ziekmeldingen per jaar. 

• De gemiddelde verzuimduur van het OP en directie  

is licht gestegen van 13 naar 14 ziekteverzuim dagen. 

Bij het OOP nam het aantal verzuimdagen met een 

dag toe, tot 18 ziekteverzuimdagen per jaar.

 

Beeld Scholengroep Spinoza

De gegevens van Scholengroep Spinoza voor het 

schooljaar 2018-2019 geven het volgende beeld:

• Het verzuimpercentage van Scholengroep Spinoza 

als geheel bedraagt 4,87%. Dat is een forse daling 

ten opzichte van 2017-2018 (6,00%).

• Het verzuimpercentage voor het OP en directie 

bedraagt 4,30% en ligt een stuk lager dan het 

landelijk gemiddelde. 

• Voor het OOP geldt een verzuimpercentage van 

6,81%. Dit percentage is weliswaar een stuk lager 

dan vorig schooljaar, maar nog altijd aanzienlijk hoger 

dan het landelijk gemiddelde. Het zal ook voor het 

komend schooljaar een belangrijke opgave blijven om 

het verzuim in het OOP verder te reduceren. Daarbij 

moeten we tevens in ogenschouw nemen dat het 

OOP een gemiddeld hogere leeftijd heeft dan de 

andere personeelscategorieën. Preventie en vitaliteit 

zullen belangrijke ingrediënten zijn om het verzuim 

verder te reduceren.

• Op schoolniveau zijn er aanmerkelijke verschillen in 

het verzuim. Het hoogste verzuim kent GCL (9,25%). 

Daarnaast hebben nog vijf andere scholen te maken 

met een bovengemiddeld verzuimpercentage (zie 

hierna voor de uitsplitsing per school)

Wat is het verzuimpercentage per verzuimduurklasse

Kort (1 t/m 7)

Middel (8 t/m 42)

Lang (43 t/m 365)

Langer 1 jr (366 t/m 730)

Langer 2 jaar (>730)

1,27%

0,71%

2,03 %

0,72%

0,08 %

Wat is de trend van het verzuimpercentage?
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Kostenplaats
Fte t.b.v. 
verzuim

Fte  
verzuim

Verzuim 
%

Kort Middel Lang
Langer 
dan 1 jr.

Langer 
dan 2 jr.

Totaal 498,1285 23,9681 4,81% 1,27% 0,71% 2,03% 0,72% 0,08%

100 - Bestuursbureau 16,9847 0,1485 0,87% 0,46% 0,09% 0,30% 0,03%

150 - Bovenschools 8,1216 0,4948 6,09% 2,03% 0,25% 3,21% 0,60%

220 - SGM Dalton Voorburg 83,9893 3,0142 3,59% 1,42% 0,54% 1,63% 0,00%

260 - François Vatelschool 44,1354 3,6192 8,20% 1,48% 1,54% 4,62% 0,56%

310 - Gymnasium Novum 52,6370 2,7906 5,30% 1,00% 0,43% 2,30% 1,57%

420 - St-Maartenscollege 91,6377 3,1073 3,39% 0,91% 0,49% 0,89% 0,71% 0,40%

520 - Veurs Lyceum 66,4012 2,8446 4,28% 1,15% 0,73% 1,34% 1,03% 0,03%

530 - Veurs Voorburg 39,5468 2,3807 6,02% 1,53% 1,31% 2,78% 0,37% 0,03%

540 - GCL 23,8823 2,2091 9,25% 1,57% 1,46% 3,97% 2,25%

550 - ‘s Gravendreef College 64,8673 3,3179 5,11% 1,70% 0,55% 2,29% 0,59%

Verzuimpercentage per school
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Arbeidsvoorwaarde
Fte t.b.v. 
verzuim

Fte  
verzuim

Verzuim 
%

Kort Middel Lang
Langer 
dan 1 jr.

Langer 
dan 2 jr.

Totaal 498,1285 23,9681 4,81% 1,27% 0,71% 2,03% 0,72% 0,08%

Spinoza Directie 36,8970 1,0470 2,79% 0,60% 0,28% 0,97% 0,94%

Spinoza Ondersteunend 
Onderwijs Personeel

99,5501 6,7769 6,81% 1,59% 1,29% 2,20% 1,34% 0,38%

Spinoza Onderwijzend 
Personeel

361,6814 16,0987 4,45% 1,24% 0,60% 2,09% 0,52% 0,00%

Leeftijdscategorie
Fte t.b.v. 
verzuim

Fte  
verzuim

Verzuim 
%

Kort Middel Lang
Langer 
dan 1 jr.

Langer 
dan 2 jr.

Totaal 498,1285 23,9681 4,81% 1,27% 0,71% 2,03% 0,72% 0,08%

20 <= x < 30 60,0442 1,8575 3,09% 1,44% 0,40% 0,99% 0,26%

30 <= x < 40 110,7066 4,1677 3,76% 1,36% 0,66% 1,25% 0,48% 0,02%

40 <= x < 50 115,5907 5,1752 4,48% 1,08% 0,41% 2,17% 0,81%

50 <= x < 60 130,0950 8,2279 6,32% 1,44% 1,12% 2,44% 1,03% 0,29%

60 <= x < 70 81,3093 4,6906 5,73% 0,94% 0,84% 3,21% 0,74%

70 <= x < 80 0,1637 0,0032 1,95% 1,95%

Verzuimpercentage per leeftijdscategorie

Verzuimpercentage per personeelscategorie

Wat is de trend van de verzuimfrequentie?
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Wat is de trend van het percentage nulverzuim?
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Kostenplaats
Aantal mdw. verzuim

(gemiddeld)
Aantal 

ziek meldingen 
Verzuim 

frequentie
Totaal 637,52 1,066 1,67

420 - St-Maartenscollege 120,66 187 1,55

220 - SGM Dalton Voorburg 113,52 239 2,11

520 - Veurs Lyceum 91,40 137 1,50

550 - ‘s Gravendreef College 89,76 181 2,02

310 - Gymnasium Novum 75,90 129 1,70

260 - François Vatelschool 54,33 74 1,36

530 - Veurs Voorburg 52,58 80 1,52

540 - GCL 36,48 71 1,95

100 - Bestuursbureau 21,15 9 0,43

150 - Bovenschools 18,15 18 0,99

Wat zijn de details van de verzuimfrequentie en het percentage nulverzuim?
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