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Goed onderwijs
gaat altijd over

goed leren, leven
en samenleven.
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Wat hebben we samen met onze scholen

bereikt in 2019? Met de bestuurlijke opgaven 
als uitgangspunt willen we hiervan in dit
jaarverslag een helder beeld geven.  

Doelmatige besteding van middelen

Een doelmatige besteding van de middelen die we ontvangen

van het Rijk is de basis voor alles wat we doen. Het grootste 
deel gaat naar goed onderwijs voor onze leerlingen, naar
salaris voor onze medewerkers, van wie de meesten zich 
direct inzetten voor het onderwijs of onderwijsondersteuning. 
We maken samen met de scholen een verbeterslag door om 

‘nog beter’ onderwijs te kunnen geven. 

Waar lerarentekort toe kan leiden

Vanwege het lerarentekort hebben we in het voorjaar moeten 

besluiten om de leerlingen van groep 8 op een van onze

basisscholen te verspreiden over andere scholen. In de twee-

de helft van het jaar hebben we dit gelukkig kunnen herstellen

en was er weer een voltallige groep 8. Hoewel er aan het 
begin van schooljaar 2019-2020 een leerkracht was voor 

elke PO-klas van SCOL, ontstond er in de loop van het jaar 
verloop. Bijvoorbeeld door ziekte of verhuizing. Samen met 
andere schoolbesturen, de gemeente Leiden en leraren-
opleidingen proberen we de tekorten het hoofd te bieden.  

Sluiting vestiging Roelofarendsveen

Doordat het aantal leerlingen op het Bonaventuracollege 

Schoolbaan in Roelofarendsveen al jaren terugliep, konden 
wij de kwaliteit van het onderwijs niet meer garanderen. Wij
hebben daarom besloten de vestiging te sluiten en de

leerlingen een nieuwe plek aan te bieden op een andere 

school. Ingrijpend voor leerlingen, ouders en medewerkers. 
Dankzij ieders medewerking is de uitvoering prettig verlopen, 
al blijft het spijtig dat het dorp geen school meer heeft voor 
voortgezet onderwijs. 

Inspectiebezoek

In de laatste helft van het jaar hebben we ons als cvb voor-

bereid op het inspectieonderzoek naar het bestuurlijk ver-

mogen. We konden dit vol vertrouwen tegemoet zien. Samen 
met de teams van de basisscholen hebben we nagedacht 

over de vertaling van de Strategische Koers naar de praktijk: 
wat betekent waardengericht sturen? De gesprekken voeren 

we aan de hand van de drie stappen ‘Laat zien, toon aan, 
leg uit’, tevens de naam van de nieuwe bijlage bij de Koers. 
In 2020 doen we hetzelfde met de teams in het voortgezet 

onderwijs.

Werkdrukvermindering

We hebben in 2019 fors geïnvesteerd om de werkdruk voor 

leerkrachten naar beneden te brengen. In de toekomst is 
meer geld nodig, maar hierop hebben wij geen invloed. 

100 jaar Visser ’t Hooft Lyceum

Vanwege het 100-jarig bestaan presenteerde het Visser een 

prachtig eeuwboek. De school ontving van de Stichting Talen-

ten van Franciscus een schenking voor een multicourt op het 

eigen schoolterrein. Dit wordt in 2020 geopend. 

Resultaat

Voor 2019 hadden we een fors tekort begroot om te kunnen 

investeren in onderwijs. Bijvoorbeeld in een gloednieuw 
infocenter voor Bonaventuracollege Burggravenlaan. Door 
de financiële impuls van de overheid aan het eind van het 
jaar hebben we 2019 toch kunnen afsluiten met een positief 

resultaat. 

Frits Hoekstra Harry van Alphen 

voorzitter lid

college van bestuur   

Voorwoord
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Verslag
van de
raad van
toezicht 

2019 leek te beginnen als een jaar vol inhoudelijke ambitie 
zonder grote veranderingen. In de eerste maanden dienden 
zich twee belangrijke wijzigingen aan die het jaar zouden 
kenmerken. In de eerste plaats lieten de aanmeldingen bij
de Schoolbaan zien dat ondanks de nieuwe positionering het 
niet mogelijk zou zijn om onze mooie vestiging in
Roelofarendsveen open te houden. En in de tweede plaats 
het goede nieuws: de interesse om het Onderwijsbureau
Hollands Midden (OHM) te integreren met de activiteiten van 
een accountantskantoor voor de onderwijssector. 

Verder gaf het jaar alle ruimte om verder te verbeteren op 
het gebied van onderwijskwaliteit, profilering van de
scholen en personeelsmanagement door hoog in te zetten 
op waardengedreven leiderschap. Dit ontwikkelt zich tot een 
essentieel traject voor toezicht en leiding in SCOL. In 2018 
zijn de raad van toezicht (rvt) en het college van bestuur 
(cvb) gestart met het verkennen van de methode om meer 
vanuit de bedoeling dan vanuit doelen toezicht te houden 
(rvt) en aan te sturen (cvb). In 2019 is dat breed in de
organisatie gedeeld en heeft het cvb onvoorwaardelijk
ingezet op een waardengedreven managementstijl. Dit is 
een verandering van de leiderschapscultuur op alle niveaus. 

Het beïnvloedt het gesprek en de rapportages, waarbij we
samen de beweging maken om meer te spreken en te
rapporteren over de bedoeling dan over de doelen. Het is 
een verrassend sterk middel dat een actieve uitnodiging is 
voor een meer inhoudelijk en gelijkwaardig gesprek tussen 
mensen met een verschillende rol. 
Voor de sector waar zoveel zachte krachten het succes
bepalen, is dit een effectieve manier om deze krachten te 
herkennen tussen de vele harde cijfers in het onderwijs. 

Samenstelling en werkwijze 

De raad van toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden die 
elkaar aanvullen op het terrein van onderwijs, human resour-
ces, financiën, bestuurlijke, juridische en politieke kennis en 
ervaring. Er deden zich in 2019 geen situaties voor waarbij een 
potentieel tegenstrijdig belang aan de orde was. In de loop 
van 2020 zullen de heer Deurloo en ondergetekende aftreden 

na het verstrijken van de tweede zittingstermijn. In 2019 trof de 
rvt voorbereidingen voor de werving van twee nieuwe leden in 

het voorjaar van 2020. En komt in overleg met de GMR PO en 
VO tot een herziening van het profiel leden raad van toezicht. 
De tweede termijn van de heer Deurloo verloopt in april 2020. 
De raad besloot zijn termijn tot de zomer te verlengen, zodat 
Deurloo in de auditcommissie zijn werk voor dit jaarverslag kan 
afmaken en om de werving van beide posities te combineren. 
Verder besloot de rvt de volgende voorzitter uit zijn midden 
te benoemen en op zoek te gaan naar twee nieuwe leden. 
Mevrouw Jukema is beoogd voorzitter van de rvt.

De leden van de rvt blijven onder meer op de hoogte van lan-

delijke ontwikkelingen vanuit SCOL, VERUS en de VTOI-NVTK. 
De eigen professionalseringsagenda is onderdeel van de 

zelfevaluatie. Een extern adviseur begeleidt de evaluatie over 
2019, met input vanuit zowel het cvb als de rvt. Om het jaar 
wisselt de raad de begeleiding van de zelfevaluatie intern en 

extern af. De conclusies en afspraken zijn schriftelijk vastgelegd 
en nabesproken met het cvb. 

Vergaderingen 

De rvt is in 2019 uitzonderlijk vaak bijeen geweest. Zes keer 
voor een reguliere vergadering. Daarnaast nog twee keer 
voor een korte vergadering ter besluitvorming, twee keer in 
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Naam Functie Commissie Nevenfuncties (per 31-12-2018) Benoeming
Herbenoem-
baar

mr drs J.H.Bos

Hoofdfunctie, bezoldigd

Directeur MoveNext - Media design BV

voorzitter remuneratie Onbezoldigd

Vz Stg Cognitief Talent

Vz Stg Stadspodia Fonds Leiden
Lid rvt Stg Kazemat A Maastricht

Bezoldigd

Raadslid CDA gemeente Leiderdorp

1-8-2012 

tot 1-8-2020 

(2e termijn) 

Nee

ir F. van Oosten vice-  

voorzitter

onderwijs Onbezoldigd

Preses Algemene Kerkenraad
Protestantse Gemeente Leiden
Vz rvt Gezondheids Centrum Merenwijk
Lid rvt van BplusC 

1-1-2017

tot 1-1-2021

(2e termijn)

Nee

L. Deurloo, MME

Hoofdfunctie, bezoldigd

Directeur/eigenaar Deurloo

Bestuur en Advies

lid audit en

onderwijs 
Onbezoldigd

Vz kerkbestuur Dorpskerk Woubrugge
Extern vertrouwenspersoon Salomo Haarlem

Lid commissie van beroep eindexamens
St. Michaël College Zaandam

Lid interne bezwarencommissie personeel
St. Michaël College  Zaandam

Lid werkveldcommissie Hogeschool 
Toegepaste Filosofie Utrecht

1-4-2012

tot 1-4-2020

(2e termijn)

Nee

R. van Leeuwen RA

Hoofdfunctie, bezoldigd

Directeur HIG Ontwikkeling BV
Zelfstandig adviseur Claassen,

Molenbeek & Partners

lid audit Onbezoldigd

Lid Stg Talenten van Franciscus
Lid rvt Stg Kiljanpad 

Bezoldigd

Lid auditcommissie MBO Rijnland

5-10-2016

tot 5-10-2020

Ja

drs S.R Jukema MBA

Hoofdfunctie, bezoldigd

Bedrijfsarts ArboUnie
Bestuurder Ulysses Consultants BV

lid remuneratie Onbezoldigd

Lid Stg Talenten van Franciscus
22-8-2018

tot 22-8-2022

Ja

Nevenfuncties en
rooster van benoeming

Er is geen sprake van conflicterende nevenfuncties.
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een overleg met de gezamenlijke GMR’s en twee keer in het 
kader van eigen opleiding, evaluatie en gedachtevorming 
over waardengedreven toezicht. De agenda wordt in overleg 
tussen de voorzitters van de rvt en het cvb opgesteld. De 
vergadering start met een besloten deel, zonder aanwezig-

heid van het cvb. De raad ontvangt iedere vergadering van 
het cvb een voortgangsrapportage waarin de stand van zaken 

met betrekking tot lopende projecten en overige beleidsont-

wikkelingen wordt beschreven. Daarnaast ontvangt de raad 
(meer)jaarlijks een managementrapportage op een speci-
fiek beleidsdomein (identiteit, onderwijs, human resources, 
financiën, huisvestiging). Afhankelijk van de agenda, wordt 
in ongeveer de helft van de gevallen een beleidsadviseur 

of schoolleider uitgenodigd een presentatie te geven. De 
betrokkenheid, voorbereiding en aanwezigheid van alle leden 
van de raad is bijzonder hoog.

Commissies

De rvt heeft drie commissies: de auditcommissie, de
remuneratiecommissie en de onderwijscommissie. Elke
commissie bestaat uit twee leden van de rvt en mevrouw 

Jukema heeft als bijzondere aandachtsveld personeels-
management. De onderwijscommissie is de jongste commissie. 
Dat onderwijskwaliteit, onderwijsresultaten en de wijze van 
aansturen, naar het model van de auditcommissie, extra
aandacht krijgen in de voorbereiding bevalt goed; het draagt 
bij aan het inhoudelijke gesprek met het cvb hierover.  
De bestuurssecretaris krijgt een steeds meer inhoudelijke rol 
bij het werk, de voorbereiding en de jaarplanning van de rvt.

Overleg externe accountant 

De auditcommissie heeft twee maal per jaar intensief overleg 

met de externe accountant. In het najaar wordt vooral gesproken
over de interne beheersingsmaatregelen en risico’s. Met 
name de ICT en de implementatie van de AVG (privacywet-

geving) krijgen extra aandacht. In het voorjaar worden de
managementletter en de controle van de jaarrekening

uitgebreid besproken. 

In 2019 heeft zich een bijzondere situatie voorgedaan. De 
externe accountant heeft een bod gedaan op de activiteiten 

van OHM en SCOL heeft na lang beraad het bod geaccep-

teerd. De rvt heeft extra eisen gesteld aan de dreiging van 
het doorbreken van de onpartijdigheid; de administratie van 
SCOL en de externe controle komen namelijk onder één dak. 
Een oplossing is gevonden in het aanstellen van een derde 

accountant die de onafhankelijkheid bewaakt. Het is immers 
niet ondenkbaar dat er een conflict of interest ontstaat. De rvt 
behoudt zich het recht voor om de controle over het jaar 2020 

bij een ander kantoor onder te brengen. 

Tot slot

De rvt heeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de 

organisatie en beoordeelt deze positief. Op sommige
vestigingen vragen personele bezetting, onderwijskwaliteit en 
de ontwikkelingen extra aandacht van het cvb; dat is onder-
werp van gesprek met de rvt. De raad kan over 2019 met 
tevredenheid terugkijken op de resultaten. Zowel goeddeels 
waar het om de onderwijsresultaten gaat, als ook de financiële 
resultaten. Conform de statuten is goedkeuring verleend aan 
de jaarrekening en het bestuursverslag 2018 en aan de

meerjarenbegroting 2020-2023. Voorafgaand aan het
begrotingstraject is de Kaderbrief besproken. 

Er is meer geïnvesteerd in 2019 en in de afronding van het 

jaar is alsnog financiële ruimte ontstaan, waardoor het bestuur 
uiteindelijk met een positief resultaat kon afsluiten. Door de 
rvt is vastgesteld dat de middelen van de stichting doelmatig 

zijn aangewend en besteed. Op een enkele locatie hou-

den wij als raad extra zicht op de ontwikkelingen, wanneer 
omstandigheden of veranderingen daar voor de raad of het 

college aanleiding toe geven. 

Met de omvang van de instelling willen wij ook als rvt dicht
bij de kern, het waarom, blijven staan. Daarom vinden wij 
de gesprekken met de medezeggenschap en de school-

bezoeken zo waardevol. De leden van de raad spreken dan 
met leden van het team, de schoolleider en met een groep 
leerlingen. Het is informatief, maar met name ook luchtig en 
leerzaam. We ervaren hierbij steeds weer de inspiratie van
al die collega’s van SCOL die de kracht vormen van de

organisatie. Uiteindelijk gebeurt het in de klas! 

Namens de raad van toezicht

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
mr drs Huibrecht Bos

We ervaren bij de schoolbezoeken 
steeds de inspiratie van al die 
collega’s van SCOL die de kracht 
vormen van de organisatie.
Uiteindelijk gebeurt het in de klas!
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GMR VO

In de GMR VO zijn vele onderwerpen besproken met het cvb. 
Op het gebied van personeelsbeleid zijn het nieuwe functie-
boek voor het bestuursbureau vastgesteld en nieuwe LB-,
LC- en LD-functieomschrijvingen in het VO. Op HRM-gebied 
zijn het ziekteverzuimbeleid en de gesprekscyclus vernieuwd. 
Bij de gesprekscyclus heeft de GMR zowel in de advies-
commissie gezeten als een klankbordbijeenkomst georgani-
seerd. Daarnaast is op het gebied van werkdruk en beloning 
voor docenten in het VO een nieuwe ronde LC-promoties

afgesproken en is vastgesteld hoe de bepaling over werkdruk 

en ontwikkeltijd op de vestigingen kan worden ingevuld.
In 2019 waren er ook onderwijsstakingen over werkdruk en 
beloning. Hierover is met het cvb overlegd. 
Na enkele jaren krimp in het aantal leerlingen en te weinig 

aanmeldingen voor Bonaventuracollege Schoolbaan voor 

schooljaar 2019-2020 is deze vestiging in 2019 gesloten. Om 
een goede oplossing te bieden voor leerlingen en personeel 

heeft de GMR hierover in enkele extra bijeenkomsten gespro-

ken. Daarnaast is de GMR nauw betrokken geweest bij de 
verzelfstandiging van ons administratiekantoor OHM.
Ook voor de DMR’s binnen SCOL is een aantal zaken

opgepakt. De medezeggenschapsstatuten zijn in 2019 ver-
nieuwd. De GMR en DMR’s komen nu structureel vier maal per 
jaar samen en er is scholing georganiseerd voor de leden van 

de GMR en DMR’s.
Het halfjaarlijks overleg tussen GMR en raad van toezicht is dit 
jaar inhoudelijker geworden. In 2019 is onder andere
gesproken over het samenspel tussen GMR, cvb en rvt en 
het nieuwe schoolplan. Tot slot zijn de jaarlijks terugkerende 
onderwerpen - de begroting, formatieplan, jaarrekening en 
vakantieregeling - behandeld.

GMR PO

De GMR PO heeft de taak de ideeën van SCOL op beleids-
matig gebied te controleren. Zij geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het cvb. De GMR vindt het van belang 
om in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen betrokken te 
worden en daarin een actieve rol te hebben. De GMR
vergaderde daarvoor vijf keer op het kantoor van SCOL. 

De GMR heeft veel gesproken met het cvb over de hoge 

werkdruk, vervangingsbeleid en de uitdagingen rondom
werving van personeel. Ook heeft de GMR aandacht
gevraagd voor het investeren in en tevreden houden van zit-

tend personeel. De vragen die vanuit de MR’s binnenkwamen 
over de stakingen heeft de GMR gebruikt in de gesprekken 

met het cvb over dit onderwerp. De GMR heeft het cvb
geadviseerd om in de communicatie over stakingen de

gedeelde zorgen tussen personeel en bestuur nog meer

nadruk te geven. Op verzoek van een aantal MR’s is het cvb 
op verschillende locaties in gesprek gegaan over de staking. 
De GMR vindt een actieve rol van het cvb bij het aangaan
van deze dialoog belangrijk.

Belangrijke zaken die besproken werden, waren o.a. de 
verzelfstandiging van OHM, AVG-beleid, cameratoezicht, ICT 
en de Strategische Koers. De GMR- en MR-statuten en de 
reglementen zijn vastgesteld en er is met het cvb een jaarplan 
2019-2020 opgesteld. 

De jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda waren 
de kaderbrief, de begroting, het formatieplan, de jaarreke-

ning, het vakantierooster 2019-2020 en het jaarverslag. De 
GMR heeft over deze onderwerpen positief geadviseerd. 
Zoals gebruikelijk, is ook in 2019 de rvt twee keer bijeen-
gekomen met de GMR PO om te delen wat er speelt in de 

medezeggenschap en in de organisatie.

Verslag
gemeen-
schappelijke 
medezeggen-
schapsraad 

Op het niveau van het bestuur zijn medewerkers 
en ouders vertegenwoordigd in de personeels- 

en oudergeleding van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden (GMR’s) PO en VO.
De GMR VO heeft ook een leerlinggeleding. 
Altijd staat het algemeen belang van de
organisatie voorop. Beide raden fungeren als 

positief kritische gesprekspartner voor het
bestuur.  

GESPREKSPARTNER
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Goed leren,
leven en samenleven
SCOL is verantwoordelijk voor het grote
geheel van 16 scholen voor primair onderwijs 
en 2 scholen voor voortgezet onderwijs
(verdeeld over 7 vestigingen) in de Leidse 
regio. Als bestuur zorgen we voor een
solide bedrijfsvoering, zodat onze scholen 
zich kunnen richten op het verzorgen van 
goed onderwijs. Hierbij vinden we een
professionele cultuur belangrijk, waarin
medewerkers goed met elkaar kunnen
samenwerken. Met ons brede onderwijs-
aanbod van hoge kwaliteit leveren we
daarnaast een bijdrage aan de groei van 
Leiden als kennisstad. Wij staan voor goed 
onderwijs. Goed onderwijs gaat altijd over 
goed leren, goed leven en goed samenleven.  

Goed leren

Bij SCOL werken we elke dag aan meer dan gewoon goed 
onderwijs voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Van een
SCOL-school mogen ouders en leerlingen verwachten dat hij 
minstens voldoet aan de normen van de Onderwijsinspectie. 
Daarbovenop heeft elke school iets bijzonders. Iets waarin de 
school uitblinkt. Onze scholen krijgen de ruimte om een eigen 
onderwijskundige identiteit te ontwikkelen. Om invulling te 

geven aan het beleid, op een manier die past bij hun eigen 
context en traditie, en afgestemd op hun leerlingen. 

Daarnaast betekent goed leren ook, dat iedereen zelf
verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. Willen leren is 
belangrijk, of je nu leerling bent, docent, teamleider of
directeur. Leren doe je altijd en wordt gevoed door nieuws-

gierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en
stimuleren. Kunnen leren is even belangrijk en vraagt om
begeleiding vanuit de school en de omgeving van de school.

Goed leven
Bij het confessionele onderwijs op onze scholen gaan
kennisontwikkeling en sociale en morele vorming hand in 

hand. Vertrouwen, solidariteit en verwondering zijn kern-
waarden uit de Bijbelverhalen. Deze kernwaarden hebben 
een plek op al onze scholen, of ze nu een protestants-
christelijke of rooms-katholieke signatuur hebben. Die
waarden verbinden ons en vertellen ons hoe we met elkaar 

om willen gaan. Daarom zijn ze regelmatig onderwerp van
gesprek. Niet alleen in team- en directiekamers, maar ook
(en juist) in het klaslokaal. 

We hebben échte aandacht voor onze leerlingen. Want om 
hen draait het. Op onze scholen krijgen zij alle kansen om te 
ontdekken waar hun kracht ligt, waar ze nog aan moeten
werken en hoe ze dat het beste kunnen doen. Daarbij tellen 
niet alleen meetbare resultaten. Wat past het beste bij een 
kind? Waardoor komt hij goed in zijn vel te zitten? Ook dat 
vinden we belangrijk.

Goed samenleven
Leren en leven kun je niet alleen. Dat doe je samen met de 
mensen om je heen, als lid van een gemeenschap, als burger 
in ons land, als mens in de wereld. Dat vraagt om kennis van 

Verslag
bestuur 

ONZE MISSIE

SCOL staat voor een breed onderwijsaanbod 
waarin iedere leerling zijn talenten kan ontdekken. 
Ons onderwijs is van hoge kwaliteit, gestoeld
op de christelijke traditie, met ruimte voor een
eigen onderwijskundige identiteit en ruimte 
voor professionals. 
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Goed samenleven 

Wie ben jij? Wat heeft je gevormd? Wat inspireert 
je? Het zijn persoonlijke vragen over het eigene, 
het unieke van ieder mens over identiteit. De som 
van alle persoonlijke identiteiten in een school 
maakt elke school uniek. Elke SCOL-school geeft 
zelf vorm aan zijn identiteit, rekening houdend 
met de eigen traditie, de identiteit en inbreng van 
ouders, leerlingen en personeel, en de lokale
omgeving. Dit wordt vertaald naar de praktijk: 
hoe willen wij in deze gemeenschap van leerlingen, 
ouders en personeel met elkaar omgaan? De 
SCOL- en schoolwaarden vormen de basis voor 
reflectie op eigen handelen en omgangsvormen 
met elkaar.  

hoe anderen leven, van hun waarden en normen en hoe je 
met de aarde moet omgaan voor een duurzame toekomstige 

samenleving. Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden 
weten met het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke 
dag deel uit van het onderwijs in onze scholen.

Alle SCOL-scholen vieren de grote christelijke feesten en 
hebben aandacht voor de rituelen en praktijken van andere 
levensbeschouwingen. Onder leiding van de adviseur
Identiteit van SCOL voeren de schoolteams op de rooms-

katholieke basisscholen het gesprek over SCOL-waarden 

en eigen waarden. De opbrengst hiervan wordt gebruikt in 
de evaluatie van het materiaal voor de lessen godsdienst en 

het actualiseren van de verhalen in de kinderbijbel. Bij het 
voorlezen kunnen scholen gebruik maken van extra uitleg van 

de beeld- en symbooltaal van de verhalen. Samen met Samira 
Bouchibti van de ‘VIP-Academy’ worden trainingen georgani-

seerd over Burgerschapsvorming. De protestants-christelijke 
basisscholen hebben hun eigen dagopeningen en gaan, 
passend bij de identiteit en cultuur van de school, met de 
leerlingen in gesprek over de verhalen in de kinderbijbel. 

De leerlingen van het Bonaventuracollege en Visser ‘t Hooft 
Lyceum krijgen het vak godsdienst. Beide scholen hebben 
aandacht voor de kerkelijke hoogtijdagen. De rooms-
katholieke identiteit van het Bonaventuracollege krijgt ook 
vorm via projecten rond de hoogtepunten in de christelijke 
kalender. Het Visser ’t Hooft Lyceum kent vanuit zijn protes-

tants-christelijke traditie een klassikale dagopening. Beide 
scholen houden inzamelingsacties voor minder bedeelden in 

de samenleving. Het Visser werkt hierbij samen met M25, de 
jongerenorganisatie van de Diaconie van de Leidse kerken.

Op momenten dat dit nodig is, hebben alle scholen aandacht 
voor rouw- en verliesverwerking, voeren zij gesprekken over 
ingrijpende gebeurtenissen en wordt gesproken over het 
omgaan met verschillen. Altijd zijn hierbij de christelijke kern-

waarden en de kernwaarden van SCOL het uitgangspunt.

Waardengericht en waardengedreven sturen

Begin 2019 is SCOL gestart met een veranderingstraject dat 

alle medewerkers van SCOL aangaat. Dit noemen we
‘waardengericht en waardengedreven sturen’. Daarbij werken 
we vanuit de kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijk-

heid, verwondering en solidariteit. Deze zijn leidend voor 
wat we in de praktijk van alledag doen. Gekoppeld aan de 
kernwaarden zijn de ‘kernwachtingen’. Zij vormen samen het 
kwaliteitskader: een omschrijving van wat de stichting onder 
kwaliteit verstaat. Deze besturingsfilosofie is gebaseerd op 
‘hoog vertrouwen’: het bestuur vertrouwt erop dat iedere

medewerker van SCOL zich betrokken voelt bij zijn of haar 
werk en het goede wil doen. Uiteindelijk is het bestuur ervan 
overtuigd dat dit doorwerkt tot in de klas, waar de leerling 
elke dag leert en waar wij elke dag samen dit werk doen. De 
reflectieve dialoog en verklarende gesprekken tussen ver-
schillende lagen in de organisatie zijn leidend in deze manier 
van sturen. Signalen voor succes op basis van cijfermatige 
gegevens en harde indicatoren zijn daarin ondersteunend.
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 Organisatie Onder SCOL vallen twee scholen voor
voortgezet onderwijs, het Bonaventuracollege 
en het Visser ’t Hooft Lyceum. Voor de vmbo 
theoretisch/gemengde leerweg en de kader- en 
basisberoepsgerichte leerweg werken beide 
scholen samen op Vmbo Boerhaavelaan (thans 

tijdelijk gevestigd op de vestiging Zuidwest). 

Door de oprichting van de nieuwe basisschool 

De Astronaut in Leiden ging het aantal scholen 
voor basisonderwijs van 15 naar 16. Door de 
sluiting van de vestiging Schoolbaan van het 

Bonaventuracollege in Roelofarendsveen telt 

SCOL nu 7 VO-vestigingen.

Raad van Toezicht,
College van Bestuur Staffuncties

Voortgezet onderwijs

Bestuurssecretariaat

Financiën en administratie

Huisvesting
en Facilitaire Zaken
ICT

Identiteit

Onderwijs en Kwaliteit
Human Resources

PR en Communicatie 

BONAVENTURACOLLEGE

Burggravenlaan

Mariënpoelstraat

VISSER ’T HOOFT LYCEUM

Leiden
Leiderdorp
Rijnsburg

VMBO BOERHAAVELAAN

Bonaventuracollege

Boerhaavelaan

Visser ’t Hooft Lyceum
Boerhaavelaan

ROOMS-KATHOLIEK

Bernardus

De Astronaut
De Leeuwerik
De Schakel
De Singel

De Tweemaster

Het Avontuur
Pacelli

’t Klankbord
St. Joseph

PROTESTANTS-CHRISTELIJK
De Leidse Houtschool
De Ley
Joppensz

De Springplank
Zijlwijkschool
De Zwaluw

Primair onderwijs

Situatie per 31 december 2019
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Code Goed Bestuur 

SCOL hanteert als bestuursmodel een organieke (cvb)

scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Het bestuur wordt 
gevormd door een tweehoofdig college van bestuur (cvb) en 

het intern toezicht wordt gevormd door een raad van toezicht 

(rvt) van vijf leden. SCOL is aangesloten bij de VO-raad en 
de PO-raad. Zowel de Code Goed Onderwijsbestuur VO als 
de Code Goed Bestuur PO zijn op SCOL van toepassing. In 
overleg hebben het cvb en de rvt gekozen om de Code Goed 

Onderwijsbestuur VO te volgen. De in 2019 herziene Code 
is voor het bestuur en intern toezicht een ondersteunend en 

richtinggevend instrument om de governance binnen SCOL 

verder te professionaliseren. Het cvb onderschrijft de vier 
principes uit de code. In een gezamenlijke bijeenkomst met 
de rvt en de beide GMR’s heeft het cvb aandacht gevraagd 

voor de herziene code.

Zelfevaluatie college van bestuur 

Het cvb heeft gezamenlijk gereflecteerd op de onderlinge 
samenwerking en het bestuurlijk handelen in 2019 en
concludeert dat de samenwerking goed verloopt. De leden 
van cvb zijn complementair en hebben een gezamenlijke en 
eenduidige visie; dat versterkt het bestuurlijk vermogen.
Belangrijk aspect in de samenwerking betreft het scherp
houden van elkaar. Gesproken is over de portefeuille-
verdeling, waarbij geconstateerd is dat de verdeling
ongewijzigd blijft. Een aandachtspunt betreft de tijds-
besteding van de leden van het cvb, die gepaard gaat met de 
portefeuilleverdeling. Deze zal eind 2020 opnieuw worden 
geëvalueerd. Ook in 2019 heeft het cvb veel ondernomen en 
zijn er uitgebreide plannen voor de komende jaren
vastgesteld. Het ambitieniveau van het cvb ligt hoog; dat 
vraagt om aandacht voor de draagkracht van de organisatie 

en voor het temporiseren en prioriteren. Daarin houdt de rvt 
het cvb ook scherp.

Nevenfuncties college van bestuur 
F.W. Hoekstra MEL, voorzitter 

•  Voorzitter dagelijks bestuur Samenwerkingsverband   
 Leiden (SWVVO 28.01), onbezoldigd 
• Secretaris Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling,   
 onbezoldigd 

• Voorzitter Stichting Talenten van Franciscus,

 onbezoldigd

•  Ledenadviseur Krimp en Regionale Samenwerking
 VO-raad, bezoldigd aan SCOL  
• Lid maatschappelijke raad Geesteswetenschappen,   
 onbezoldigd 

Drs. H.H. van Alphen, lid 

•  Lid bestuur Stichting Talenten van Franciscus,
 onbezoldigd 

•  Lid bestuur De Digitale Sleutel (Leiden), onbezoldigd 
•  Lid bestuur Samenwerkingsverband V(S)O
 Duin- en Bollenstreek, onbezoldigd
•  Lid bestuur PPO regio Leiden, onbezoldigd
•  Lid klankbordgroep Bètaplatform Zuid-Holland,
 onbezoldigd 

• Lid themacommissie Professionalisering van de School  
 organisatie VO-raad, onbezoldigd 

• Lid hoofdbestuur KBOV, onbezoldigd 
• Lid bestuur Stichting Kiljan, onbezoldigd

Klachtenregeling

Dagelijks bezoeken ruim 9.000 leerlingen onze scholen. 
Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met 

alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet 
lukt, hebben we een klachtenregeling. Elke klacht wordt
geregistreerd. Klachten worden zo laag mogelijk in de
organisatie opgelost. In 2019 zijn er 14 klachten op
bestuursniveau binnengekomen waarvan in 12 gevallen in 

samenspraak met het bestuur een oplossing is bereikt. Eén 
klacht betrof een leerling die geen onderwijs volgt bij SCOL, 
waardoor de klacht is ingetrokken. Eén klacht is in 2019 nog 
niet afgehandeld. De commissie heeft op het moment dat dit 
verslag tot stand komt uitspraak gedaan in deze zaak en heeft 

het bestuur in het gelijk gesteld. In 2019 is tevens gestart met 
de herziening van de klachtenregeling.

Overleg in 2019 Frequentie

College van bestuur Wekelijks  (43 keer per jaar)
Directie VO 12 keer per jaar
Directie PO 11 keer per jaar
GMR VO 7 keer per jaar
GMR PO 5 keer per jaar
Raad van toezicht 8 keer per jaar
Renumeratiecommissie  3 keer per jaar
Auditcommissie 4 keer per jaar
Onderwijscommissie 3 keer per jaar

Onderstaande tabel toont de overlegfrequentie van
het bestuur in 2019, onderling en met de andere gremia
binnen de stichting.  
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Leiden

Leiderdorp

Katwĳk

 Zoeterwoude 

Onderwĳs gaat altĳd over goed leren, leven en samenleven

Toekomstgericht onderwĳs met aandacht voor de individuele leerling

ONDERWĲS

basisonderwĳs

voortgezet onderwĳs

SCHOLEN IN

GEMEENTEN

breed onderwĳsaanbod

 hoge kwaliteit

gestoeld op de christelĳke traditie

ruimte voor een eigen
onderwĳskundige identiteit

ruimte voor professionals

7
16

vestigingen voor voortgezet

onderwĳs, voor vmbo, havo, 

atheneum, gymnasium

vestigingen voor

basisonderwĳs

AANTAL MEDEWERKERS

IDENTITEIT
rooms-katholiek

protestants-christelĳk

Stichting Confessioneel Onderwĳs Leiden

4.680

4.224
basisonderwĳs

voortgezet onderwĳs

AANTAL LEERLINGEN
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Goed leren: 
kwaliteit

voor iedere 

leerling

Onze scholen zijn voortdurend bezig zoveel
mogelijk tegemoet te komen aan de capaciteiten
van iedere individuele leerling. Daarbij dagen
de globaliserende maatschappij, de snelheid 
van ICT-ontwikkelingen en nieuwe visies op
onderwijs ons uit om innovatief te zijn. Stilstand 
is achteruitgang. We stimuleren medewerkers 
hierin mee te denken, samen te werken en actief 
te werken aan hun eigen ontwikkeling in het 
belang van de leerling. Passende uitdaging, het 

denken in verschillende soorten intelligenties
en differentiatie zijn inmiddels in de gehele 
organisatie verankerd.

Bestuurlijke ambitie 
Hoe willen we bereiken dat onze leerlingen 
‘meer dan goed onderwijs’ krijgen? Deze 
vraag is en blijft de basis voor ons onderwijs. 
Onze bestuurlijke ambities in de Strategische 
Koers voor de periode 2018-2022 zijn:

• Gelijke kansen voor al onze leerlingen
• De doorgaande leerlijn van PO naar VO
• De bijzondere profielen van onze scholen
• Internationaal gericht onderwijs
• Onze positie in kennisstad Leiden
• SCOL als toekomstbestendige organisatie 

In schooljaar 2019-2020 heeft SCOL de kennisplatforms

voortgezet om gezamenlijk aan de bestuurlijke ambities te 
werken. In een kennisplatform staat kennisdeling en leren van 
en met elkaar centraal rond de thema’s uit de Strategische 

Koers. Elk platform kent een eigenaar (directielid en tevens 
voorzitter) en een beleidsmedewerker van Onderwijs en
Kwaliteit (inbreng data en informatie, procesbegeleiding etc.) 
en kan daarnaast bestaan uit directeuren PO en VO,
teamleiders en leraren. De kennisplatforms geven gevraagd 
en ongevraagd advies aan de directieoverleggen PO en VO.

Gelijke kansen voor al onze leerlingen  

• SCOL kent vier kansenbasisscholen: scholen met kinderen 

 van wie de ouders thuis een andere taal spreken dan

 Nederlands of niet zo hoogopgeleid zijn. In deze scholen 
 wordt extra (financieel) geïnvesteerd, waardoor kinderen   
 onder andere in kleinere klassen onderwijs kunnen volgen. 

• De leden van het kennisplatform gelijke kansen zijn in   
 2019 regelmatig bij elkaar geweest voor de voortgang en
  evaluatie van extra (gesubsidieerde) activiteiten. In 2019 
 heeft SCOL bijna 270.000 euro ontvangen van de
 gemeente Leiden voor activiteiten ten behoeve van gelijke 
 onderwijskansen, zoals: de Kopklas, taalklassen en ouder-
 coördinatoren. Deze activiteiten vinden plaats op de vier   
 onderwijskansenscholen. 

• SCOL was in 2019 ook op het niveau van de gemeente   

 Leiden actief rond het thema kansengelijkheid,
 bijvoorbeeld als trekker van de Lokaal Educatieve Agenda  
 (LEA) werkgroep. 

• In 2019 heeft SCOL besloten met de vier kansenscholen 

 mee te doen aan de PIT-aanpak (Preventief Interventie   

 Team) van de gemeente Leiden. De PIT-aanpak is een   
 antwoord op de wens om meer in te zetten op preventie

 van criminaliteit, in plaats van later op zwaardere en
 duurdere voorzieningen. 

• SCOL heeft, als penvoerder van het project ‘Gelijke Kansen 
 in Leiden’, van OCW een subsidie van 149.000 euro
 ontvangen. Doel van het project is om bij te dragen aan 
 optimale schoolloopbanen van leerlingen en beter zicht te 

 krijgen op stadsbrede ontwikkelingen. Het project richt   
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 zich op interventies voor gelijke kansen en op interventies  
 die niet alleen gebaseerd zijn op inschattingen, maar ook
 op data. Het gebruik van data van welke leerlingen op 
 welke scholen meer of minder succes hebben, betekent 
 meer inzicht in wat het juiste onderwijs is voor verschillen-
 de groepen leerlingen. Dit kan de bewustwording
 vergroten van de patronen van ongelijkheid in het Leidse 
 onderwijsveld. SCOL werkt hierin samen met alle Leidse 
 onderwijspartijen. Het project is eind 2019 gestart en loopt 
 door tot juli 2021. 

• In samenwerking met de gemeente Leiden, Samen-
 werkingsverbanden PPO en VO Leiden en de school-

 besturen PROO en DaVinci is SCOL gestart met het

 opstellen van een meerjarenbeleidsplan voor Leiden en 

 de regio. Het gaat om een meerjarig model dat richting 
 geeft aan de inhoud, vormgeving, organisatie en routes 
 van het onderwijs aan nieuwkomers. Hierbij gaat het zowel 
 om kinderen met een vluchtelingenstatus als niet-

 Nederlandstalige kinderen die vanwege het werk van hun 

 ouders (tijdelijk) in de regio Leiden wonen.

De doorgaande leerlijn van PO naar VO

• In 2019 is het SCOL-kennisplatform PO-VO voortgezet met

 als doel de overgang beter op elkaar af te stemmen, 
 gezamenlijk aan (vernieuwend) onderwijs te werken en   
 activiteiten te ontwikkelen. Dit platform bestaat uit enkele
 vertegenwoordigers van SCOL-scholen, waaronder
 teamleiders, leerkrachten en schoolleiders die de
 overgang van PO naar VO in hun portefeuille hebben.

• In 2019 heeft SCOL het PO-VO programma ‘Super

 Challenge’ voortgezet. De Super Challenge is een Design  

 Thinking project waarin begaafde leerlingen uit groep 8

 en de brugklas samenwerken. Het doel van dit project is 
 de leerlingen in deze groepen uitdagend en passend

 onderwijs te bieden, anders dan al in de reguliere setting 
 wordt aangeboden. In 2019 hebben SCOL-breed
 80 leerlingen meegedaan. 

• Met een afvaardiging van het SCOL-kennisplatform is

 in 2019 een eerste praktische aanzet gemaakt om de   

 doorgaande leerlijn tussen PO en VO nader op elkaar
 aan te sluiten. Gestart wordt met enkele vakgebieden. 
 Hierbij wordt in relatie tot leerdoelen, referentiekaders, 
 Curriculum.nu en input van docenten PO en VO de
 feitelijke overgang onderzocht. 

• In november vond het jaarlijkse SCOL-schoolbezoek   
 plaats. Ongeveer 400 leerlingen uit groep 8 van de SCOL 
 PO-scholen mochten een ochtend meelopen op een van   

 de VO-locaties van SCOL. 

• In november zijn met schooldirecteuren, intern
 begeleiders PO en ondersteuningscoördinatoren VO

 plannen gemaakt om ‘de warme overdracht’ binnen SCOL  

 beter te organiseren, juist voor kwetsbare leerlingen met
 grote kans op onderwijsachterstanden. De pilot start in   
 2020. 

• In 2019 heeft het SCOL-kennisplatform een haalbaar- 

 heidsonderzoek uitgevoerd naar de oprichting van een

 nieuw VO-onderwijsconcept (gericht op leerlingen van   
 10-14 jaar). Kern van het concept is om het schooladvies   
 uit te stellen en het onderwijs zo in te richten dat leerlingen 
 meer intrinsiek gemotiveerd zijn. Naar aanleiding hiervan   
 is Agora Leiden ontstaan (zie hierna).

De bijzondere profielen van onze scholen  

Van onze scholen verwachten we dat zij minstens voldoen 
aan de kwaliteitseisen van de inspectie. Wij vinden het daar-
naast belangrijk dat elke school iets bijzonders biedt. Dan 
is er ook werkelijk iets te kiezen voor ouders en leerlingen, 
bijvoorbeeld een lesmethode, onderwijskundige visie, aanpak 
voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de inzet van digitale 
middelen of het aanbod van vreemde talen. Alle scholen van 
SCOL ontwikkelen zich op verschillende terreinen. In 2019 zijn 
er twee nieuwe scholen gestart die een aanvulling zijn op het 
bestaande schoolaanbod: 

• Vanuit het idee dat goed onderwijs gaat over goed leren,   
 leven en samenleven, is SCOL - samen met partners Small
  Steps, de Hogeschool Leiden, ’t LEF en Naturalis -
 begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe basis-  

 school: De Astronaut. Belangrijke pijlers zijn persoonlijke  
 begeleiding van leerlingen en flexibilisering van het 
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 onderwijs. In nauw overleg met de rvt, is per 1 september 
 2019 De Astronaut van start gegaan. Eind 2019 telde
 De Astronaut 5 leerlingen. Op het moment dat dit verslag  
 tot stand komt is de prognose dat de school aan het begin  

 van schooljaar 2020-2021 beschikt over een onderbouw-  

 groep en een midden/bovenbouwgroep.

• In Leiden is het voortgezet onderwijs van goede kwaliteit
 en voor de meeste leerlingen een goede weg naar hun

 vervolgopleiding en volwassenheid. In de regio Leiden
 is de diversiteit in het onderwijsaanbod echter beperkt. 
 Er is voor leerlingen, ouders en docenten weinig keuze 
 als het gaat om een andere visie op voortgezet onderwijs. 
 Er is dan ook een groep leerlingen die zich niet optimaal 

 kan ontwikkelen in het bestaande aanbod. Voor SCOL 
 is dit aanleiding om als groot schoolbestuur vernieuwend 

 onderwijs aan te bieden: Agora onderwijs. In december 
 2019 heeft de rvt de plannen voor de oprichting van 

 Agora Leiden goedgekeurd. Agora Leiden is een 
 gezamenlijk initiatief van Vmbo Boerhaavelaan en
 Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Het doel is om in   
 het schooljaar 2020-2021 met 30 leerlingen te starten 

 onder verantwoordelijkheid van Bonaventuracollege 

 Mariënpoelstraat. 

Internationaal gericht onderwijs

• In 2019 kwam het kennisplatform Internationalisering 

 elk kwartaal bijeen. Dit platform bestaat uit enkele
 vertegenwoordigers (leerkrachten, teamleiders en school-
 leiders) van SCOL-scholen die actief zijn op het gebied 

 van geïnternationaliseerd onderwijs. De gezamenlijke 

 ambities van het kennisplatform zijn beschreven in het  
 programmaplan. 

• Bijna alle SCOL PO-scholen geven Engels vanaf de 

 kleuterklas en zijn bezig met het behalen van een
 vvto-keurmerk (vroeg vreemdetalenonderwijs).
 Daltonschool De Leeuwerik is in november 2019 bezocht 

 door een visitatiecommissie van EarlyBird. De commissie 
 heeft gekeken naar de kwaliteit van het vroeg-vreemde-

 talenonderwijs Engels (vvto-E) in de klassen.
 De Leeuwerik voldoet aan de eisen van de Landelijke 

 Standaard vvto. De school heeft een 3e ster gekregen en 

 het bordje met het keurmerk voor aan de gevel.

• Het Visser ’t Hooft Lyceum Leiden Kagerstraa  t heeft in 
 november het certificaat ‘senior tto-school’ ontvangen van
 het Nuffic. Dit certificaat is geldig tot en met 1 augustus 

 2025. Een ‘senior tto-school’ waarborgt de kwaliteit van   
 tweetalig onderwijs en vormt de belangrijkste leidraad   
 voor het gewenste taalniveau van leerling en docent; de
 spreiding van het tto-curriculum over de zaakvakken, de   
 exacte en creatieve vakken; de gewenste onderwijstijd   
 in het Engels; de invulling van internationalisering binnen   
 de tto-opleiding en de gewenste didactische kwaliteiten   

 van tto-docenten.

• De Leidse Houtschool heeft een Nederlandse taalstroom
 van acht jaargroepen en onderzoekt de mogelijkheden 

 om daarnaast een Engelstalige taalstroom op te zetten,  
 waarbij het International Primary Curriculum gebruikt 
 wordt als brug om de beide stromen te verbinden. De   
 school heeft in 2019 een plan opgesteld, omdat door de
  groei van het aantal expats de vraag naar Engelstalig   

 onderwijs en een internationaal curriculum toeneemt. Het  
 cvb heeft het plan goedgekeurd. De Engelse taalstroom   
 zal naar verwachting in 2020 starten met een kleuterklas

 en binnen vier jaar uitgebreid zijn naar zes klassen. 

• Eind oktober 2019 zijn 20 leerkrachten van SCOL, zowel 
 PO als VO, een week naar Madeira geweest om een 

 cursus te volgen op het gebied van internationalisering 

 en 21ste-eeuwse vaardigheden. Daarnaast is het team 
 van De Tweemaster in de week voor de herfstvakantie   

 naar Canterbury afgereisd, waar het vijf dagen Engelse 

 lessen heeft gevolgd en ondergedompeld is in het Engels.  
 Beide waren zeer leerzame reizen. De reizen zijn bekostigd  
 vanuit de subsidie mobiliteit van RoErasmus+.

• Om invulling te geven aan de ambities in het programma- 

 plan ging in 2019 het tweede jaar van de opleiding 

 ‘Design-Based Education Wereldwijs Onderwijs’ van 

 SCOL/Stenden University van start. Deze leergang is
 bedoeld voor leerkrachten PO en VO en gericht op het

 toepassen van internationalisering en 21ste-eeuwse   

 vaardigheden in de eigen onderwijspraktijk. De opleiding  
 telt twaalf deelnemers. Met deze leergang willen wij
 scholen actief ondersteunen in een onderscheidend

 aanbod op het vlak van geïnternationaliseerd onderwijs.
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Onze positie in kennisstad Leiden 

• In november 2019 heeft SCOL de LEA (Lokale Educatieve 

  Agenda) medeondertekend. De LEA is bedoeld om het
 lokale onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven. Het is 

 een instrument voor gemeenten, schoolbesturen en
 overige partners om in ‘nieuwe verhoudingen’ (meer

 gelijkwaardig) tot gezamenlijke afspraken te komen over   
 het onderwijs- en jeugdbeleid.

• SCOL is als partner, stuurgroep- en programmateamlid   
 nauw betrokken bij het LEF: Leiden Education Fieldlab.
 Het LEF huurt enkele ruimtes in een gebouw van SCOL
 (boven De Astronaut) en is in november 2019 officieel
 geopend. Het LEF is een plek waar met passie en energie
 uitdagingen, ideeën en vraagstukken behandeld worden
 op gezamenlijk initiatief om zo het onderwijs te
 professionaliseren. Het is een netwerk met een fysieke 

 locatie waar onderwijsprofessionals in een actieve rol 
 binnen het onderwijs samen kunnen innoveren en onder- 
 zoeken. Een broedplaats waar kennisdeling centraal 
 staat. Met behulp van thematisering kunnen mensen
 binnen verschillende disciplines op actieve wijze elkaar   
 inspireren en versterken. 

• De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO) is een 

 netwerk dat professionals stimuleert, verbindt en inspireert  
 om de talenten te ontdekken en te ontplooien van de 

 kinderen/jongeren met wie zij werken, zodat de kinderen/
 jongeren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
 wereld om hen heen. SCOL is ook in 2019 een actieve
 partner van de Leidse Aanpak en is zowel in de regie-

 als projectgroep vertegenwoordigd. 

• SCOL is ook in 2019 als partner betrokken bij het
 Verwonderpaspoort. Het Verwonderpaspoort heeft tot 
 doel de toegang tot de wereld van natuur, wetenschap, 
 techniek en duurzaamheid makkelijker te maken en te   
 vergroten.

• SCOL, PROOLeiden en de gemeente Leiden trokken in 
 2019 samen op om het bewegingsonderwijs in Leiden 
 naar een hoger plan te trekken. Het uiteindelijke doel is
 te voldoen aan de minimaal gestelde uren bewegings-

 onderwijs per groep en school. Vanuit de innovatie-
 subsidie van de gemeente Leiden is de aanvraag

 gehonoreerd om hier onderzoek naar te doen voor een

 schooljaar. Twee docenten van de stichtingen zijn hiermee  
 aan de slag gegaan.

• SCOL is partner van basketbalclub ZZ Leiden. Het 
 STAR-programma van ZZ omvat clinics voor de brug-

 klassen, waarin veel aandacht is voor respectvol met elkaar  
 omgaan. 

SCOL als toekomstbestendige organisatie 

• In september is de herijkte notitie ‘SCOL Leerlandschap 
 2019-2020’ voorgelegd aan de directies, raad van toezicht 
 en GMR. 

• SCOL is partner van Platform Samen Opleiden &

 Professionaliseren. Van de Hogeschool Leiden (jaar 1 t/m 3, 
 academische pabo, regulier en deeltijd) liepen in semester 1 

 van het schooljaar 125 studenten stage binnen SCOL.   
 Daarnaast liepen er 25 LIO’ers stage binnen SCOL. MBO 

 Rijnland plaatst per periode (4 periodes per jaar)
 ongeveer 13 studenten (1e, 2e en 3e jaars). Stichting Gezel  
 heeft 4 mensen met een arbeidsbeperking bij een 

 leertraject van SCOL geplaatst.

• Ook in 2019 was er weer een gevarieerd cursusaanbod in 

  de SCOL-academie. Er waren vijf cursusavonden met 
 verschillende cursussen per avond. De doelen van de 

 SCOL-academie zijn: medewerkers van SCOL ontwikkelen 

 zichzelf, de medewerkers vormen samen een lerende 

 organisatie. Gezien de Koers van SCOL, de nieuwe cao, 
 het sectorakkoord en de kansen van de nieuwe Wet op 

 onderwijstijd is blijvend investeren in de ontwikkeling van 

 de medewerker uiterst wenselijk en verplicht.

• Voor de partners van de LEA heeft SCOL de werkgroep   

 Goed werkgeverschap geleid. In de werkgroep is
 onderzoek gedaan naar het binden en boeien van jonge 

 docenten, het promoten van werken in het onderwijs in  
 Leiden en het aantrekkelijk maken van het vak. Door SCOL 

 en partners is gezamenlijk een aanvraag voor subsidie   
 ontwikkeld om hybride banen mogelijk te maken. Deze 

 subsidieaanvraag is uitgebreid met het opleidings- en 

  begeleidingstraject van ROS Rijnland. In 2019 is de   

 subsidie door OCW toegekend. Er is in Leiden veel 
 interesse voor hybride werken. We hopen met behulp  
 van een nieuw te ontwikkelen digitaal platform meer 

 nieuwe collega’s in het onderwijs (PO, VO en MBO) te 

 kunnen verwelkomen.
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Kwaliteitszorg
Werken aan kwaliteit is iets wat in de cultuur 

van de organisatie moet zitten. Dit betekent 
dat het binnen SCOL gebruikelijk is om op 
alle organisatorische niveaus op gezette
tijden stil te staan bij de vraag of de dagelijkse 

werkpraktijk aansluit bij de Koers en dat op 
basis van deze reflectie wordt gewerkt aan 
borging en verbetering van kwaliteit. De 
kwaliteitszorg kan pas zijn beoogde rol ver-
vullen als de activiteiten gericht op realise-
ring, handhaving en borging van de kwaliteit, 
systematisch en cyclisch plaatsvinden. Om 
dit te bewerkstelligen werkte SCOL in 2019 
volgens het handboek Kwaliteitszorg en met 
een agenda Kwaliteitszorg, waarin activiteiten, 
aansturing, uitvoering en output zijn op- 
genomen. De zorgvuldige en consequente 
hantering van de onderdelen van de cyclus is 
te zien als de monitor van de uitvoering van 
de bestuurlijke kwaliteitszorg. 

Basiskwaliteit

• Bijna alle PO-scholen van SCOL hebben op basis van de 

 eindopbrengsten een voldoende. Dit geldt ook voor zes 

 van de zeven VO-vestigingen. Een ‘voldoende’ geeft aan 

 dat de scholen het vertrouwen genieten van de 

 Onderwijsinspectie: de onderwijsresultaten liggen
 minstens op het niveau dat je mag verwachten.

• In het voorjaar van 2019 zijn de tevredenheidsonder- 
 zoeken en de veiligheidsmonitor afgenomen in het PO en 

 VO. De onderzoeken zijn ingevuld door leerlingen, ouders 

 en leraren. Met de respons hebben we zicht op de kwaliteit 
 van de school vanuit drie verschillende perspectieven. De 

 uitkomsten zijn voor zowel PO als VO grotendeels positief;  
 zowel leerling, ouder als leraar zijn gemiddeld tevreden  
 over het onderwijs en de (sociale) veiligheid. 

• In 2019 is het traject van collegiale visitatie verder

 ontwikkeld. Bij de visitaties wordt uitgegaan van de
 leervraag van de school en worden de kaders bepaald   

 door het inspectiekader en de Koers van SCOL. Ter voor- 
 bereiding van de visitatie maakt de school een zelf- 

 evaluatie. Het draaiboek is vrijwel afgerond. Er zijn
 SCOL-breed 20 visitatoren geselecteerd en geschoold  

 om de visitaties uit te voeren. In 2019 vonden er zes 

 visitaties plaats. 

• Speerpunt van het Kennisplatform Kwaliteitszorg is het   

 leren van en met elkaar over kwaliteitszorg. In 2019 zijn 

 gezamenlijke ambities vastgesteld. Onderwerpen zijn   
 bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid, de jaarcyclus en uitslagen 

 van afgenomen kwaliteitsinstrumenten. Hierbij willen we 

 niet alleen de nadruk leggen op meetbare aspecten, maar  
 ook met elkaar in gesprek gaan over de merkbare en

 zichtbare aspecten. Waar nodig schakelen we externe   
 expertise in.

• De intern begeleiders van SCOL kwamen in 2019 drie 

 keer een dagdeel bijeen, om van elkaar te leren. 
 De agenda bestond uit het herijken van de doelstellingen, 
 het bespreken van trendanalyses en het uitwisselen van   

 formats. 

Begeleiding risicoscholen 

Scholen die - op basis van de escalatieladder uit het 

SCOL-handboek kwaliteitszorg - vallen in de categorie ‘risico’, 
komen in een verbetertraject met het cvb. In 2019 is een 

aantal verbetertrajecten gestart:

• Het cvb heeft in 2019 een cultuuronderzoek uitgevoerd op 

 de Bonaventura-vestigingen Burggravenlaan en de 

 Mariënpoelstraat.  

• Bonaventuracollege Burggravenlaan en Visser ’t Hooft 
 Lyceum Leiderdorp hebben in opdracht van het bestuur   

 een herstelplan opgesteld voor de korte en middellange 

 termijn. Doel is te voorkomen dat ze in 2020 onder 
 verscherpt toezicht komen te staan (korte termijn) en te   
 bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige 

 organisatie. Externe adviseurs ondersteunen de school- 
 leiders. 
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• Basisschool Joppensz is in 2019 gestart met een 

 visietraject, onder begeleiding van een externe adviseur. 

Datateams en datagericht werken 

• In 2019 is SCOL gestart met het project datateams en 

 datagericht werken. Doel van het project is databewust- 
 wording in de scholen te vergroten. Door belangrijke 

 beslissingen over leerlingen niet alleen te nemen op basis 

 van inschattingen, maar ook op basis van data, vergroot 
 je de kans dat je leerlingen de juiste kansen en het juiste 

 onderwijs geeft. Door meer datagestuurd te werken willen 

 we bijdragen aan optimale schoolloopbanen van
 leerlingen. 

• Het goed ontsluiten, analyseren en gebruiken van al deze 

 data vergt specifieke expertise én onderwijsinhoudelijke 

 kennis om de juiste vragen te kunnen stellen en de 

 uitkomsten van analyses te kunnen duiden. Tegen deze 

 achtergrond willen Visser ’t Hooft Lyceum Leiden, 
 Leiderdorp, Rijnsburg en het Bonaventuracollege 

 Burggravenlaan deze expertise verder stimuleren in het 

 project ‘Werken met data in het VO’. Op deze scholen zijn 

 datateams ingericht, ondersteund door de afdeling  
 Onderwijs & Kwaliteit, de CED Groep en Hogeschool 
 Leiden. Het project loopt door in 2020. 

Schoolexamens en Programma
voor toetsing en afsluiting (PTA)

• Het bestuur borgt de kwaliteit van de schoolexamens door 
 op bestuursniveau te monitoren of de PTA’s tijdig 

 beschikbaar worden gesteld en of de schoolexamens 

 allemaal zijn afgenomen. Jaarlijks wordt het verloop van 

 de schoolexamens en het centraal examen in de

 managementrapportages bevraagd en met de directeuren 

 besproken.

• In 2019 heeft CINOP in opdracht van SCOL onderzoek   

 gedaan naar het centrale en decentrale schoolexamen-   

 beleid van SCOL. CINOP heeft een advies uitgebracht 
 over de inrichting van en het werken aan schoolexamen- 

 beleid binnen het voortgezet onderwijs van SCOL en de
 zeven VO-vestigingen. Samen met directeuren en
 examenfunctionarissen van de vestigingen is de kwaliteit 

 en de uitvoering van het schoolexamenbeleid

 geanalyseerd. Daarnaast zijn applicatiebeheerders van
 Magister geïnterviewd om te inventariseren hoe zij kunnen 

 ondersteunen bij het schoolexamenproces en wat ze 

 hiervoor nodig hebben. Op basis van het advies zijn op 

 centraal- en schoolniveau verbeteracties in gang gezet, 
 die in 2020 worden vervolgd.

• Op centraal niveau wordt sterker ingezet op advisering   

 over examenorganisatiestructuren op schoolniveau, het 
 aanrijken van vaste formats voor het opstellen van PTA’s   
 om uniformiteit en kwaliteitsborging te verbeteren, het
 versterken van de expertise van directeuren en examen- 

 coördinatoren en het structureel bespreken en evalueren

 van ervaringen en dilemma’s binnen schoolexaminering.

• De structuur van de examenorganisatie op schoolniveau   

 wordt aangescherpt door rollen, taken en verantwoorde- 
 lijkheden voor alle betrokken actoren, het takenpakket en   
 de gewenste deskundigheid van de examencommissie  

 vast te leggen, net als de werkwijze rondom de examen- 
 processen en afspraken over het gebruik van formats en   

 instrumenten in het schoolexamenbeleid.
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Alle VO-vestigingen van SCOL zijn in 2019 gestart met de 
opvolging van verschillende adviezen als: 

- de ontwikkeling van een visie op schoolexamineren   

 en schoolexamenbeleid voor de gehele toetscyclus op   

 vlakken waar wordt samengewerkt;
- het aanvullen van de visie en het beleid rondom school-

 examineren met aspecten als kaders en kwaliteitseisen,   
 procedures en ondersteunende instrumenten;
- het organiseren van ondersteuning voor de examen-

 commissie en de teams zodat zij daadwerkelijk aan
 kwaliteit kunnen werken; 
- de ontwikkeling van een actief schoolexamenbeleid;
- de versterking van de kwaliteitscultuur in de school door 

 samenwerking binnen en tussen vaksecties en teams,
 cyclisch werken en gezamenlijke afspraken over kwaliteit;
- professionalisering van docenten op het gebied van de 

 taken en versterking van kwaliteit bij schoolexaminering.

Veiligheid

Bij SCOL moet iedereen zich veilig voelen. Je veilig voelen is 
een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen geven en om 
optimaal te kunnen leren.  

• Op alle scholen die de inspectie heeft bezocht is 

 veiligheid voldoende tot goed beoordeeld.

• Alle scholen hebben in 2019 de monitor sociale veiligheid  

 afgenomen. Waar nodig nemen zij passende maatregelen.

• Alle scholen hebben functionarissen op het gebied van   

 veiligheid, zoals een anti-pest coördinator en een
 vertrouwenspersoon.

• Er is een bovenschoolse Bestuursrichtlijn Veiligheid
 opgesteld. Hiertoe zijn diverse protocollen en het veilig-
 heidsplan herzien en geïmplementeerd. De scholen
 gebruiken deze bij het opstellen of aanscherpen van hun   
 eigen veiligheidsbeleid.
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Boerhaavelaan Burggravenlaan Mariënpoelstraat Schoolbaan Landelijk

Vmbo BBL 100% 98%

Vmbo KBL   94% 96%

Mavo   92% 91% 100% 93%

Havo 81% 91% 88%

Vwo 84% 93% 91%

Boerhaavelaan Burggravenlaan Mariënpoelstraat Schoolbaan Landelijk

Vmbo BBL 7,0 6,7

Vmbo KBL 6,4 6,4

Mavo 6,1 6,1 6,4 6,4

Havo 6,2 6,5 6,3

Vwo 6,3 6,4 6,5

Resultaat

BBL en KBL 
boven de norm, 

mavo onder
de norm

Vwo boven
de norm,

mavo en havo 
onder de norm

Boven
de norm

Boven
de norm

Resultaten 

Bonaventuracollege
Slagingspercentage 2019 per onderwijstype en vestiging

Gemiddelde cijfers Centraal Examen

BBL = Basis Beroepsgerichte Leerweg         
KBL = Kader Beroepsgerichte Leerweg

De mavo-afdeling van de vestiging Boerhaavelaan en de havo-afdeling van de vestiging Burggravenlaan
hebben bij het berekend oordeel van de inspectie een onvoldoende behaald. Beide scholen zitten in een verbetertraject.
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Leiden Leiderdorp Rijnsburg Zuid-West Landelijk

Vmbo BBL 100% 98%

Vmbo KBL 100% 96%

Mavo 79% 81% 100% 93%

Havo 88% 88%

Vwo 85% 91%

Leiden Leiderdorp Rijnsburg Zuid-West Landelijk

Vmbo BBL 7,0 6,7

Vmbo KBL 6,4 6,4

Mavo 6,4 6,3 6,4 6,4

Havo 6,3 6,3

Vwo 6,4 6,5

Resultaat
Boven

de norm
Boven

de norm
Boven

de norm
Boven

de norm

Resultaten 

Visser ’t Hooft Lyceum
Slagingspercentage 2019 per onderwijstype en vestiging

Gemiddelde cijfers Centraal Examen

BBL = Basis Beroepsgerichte Leerweg         
KBL = Kader Beroepsgerichte Leerweg

De vestigingen van het Visser ’t Hooft Lyceum hebben op alle afdelingen
bij het berekend oordeel van de inspectie een voldoende gehaald. 
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PO-Scholen Cito Dia

Bernardus 356,6

Het Avontuur 353,7

St. Joseph 365,2

De Leeuwerik 537,8

De Schakel 362,1

De Tweemaster 539,8

Pacelli 354,1

De Singel 359,2

‘t Klankbord 536,9

De Springplank 535,6

De Leidse Houtschool 539,1

Joppensz 517,8

De Zijlwijkschool 537,0

De Zwaluw 533,1

De Ley 534,2

Resultaten 

PO Scholen: CITO Eindscore 2019

Vijf basisscholen hebben in schooljaar 2018-2019 een eindtoetsscore behaald onder de norm: Het Avontuur, 
Joppensz, Pacelli, Bernardus en De Zwaluw. Waar nodig zijn verbetertrajecten gestart. Op basis van 3 jaar scoren 
alle scholen boven de norm.

Via scholenopdekaart.nl is het mogelijk om de resultaten per school te bekijken en de school te vergelijken 
met andere scholen. 
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vso

PrO

vmbo-b

vmbo-b / vmbo-k
vmbo-k

vmbo-k/ vmbo-(g)t
vmbo-(g)t

vmbo-(g)t / havo
havo

havo / vwo

vwo

onbekend

0% 10% 20% 30%

Percentage leerlingen

Schooladvies

vso

PrO

vmbo-b

vmbo-b / vmbo-k
vmbo-k

vmbo-(g)t
havo

havo / vwo

vwo

overig

4,2%

3,4% 1,9%

2,6%

21,2%

10,9%

4,1% 6,9%

3,9%

13,6% 4,1%

2,5% 3,2%

Toelichting: 
Bovenstaande grafiek toont de relatie tussen de schooladviezen die de leerlingen van de SCOL 
PO-scholen kregen in 2015-2016 en het niveau waarop ze 3 jaar later in het voortgezet onderwijs zaten. 
De gegevens laten zien dat het grootste percentage leerlingen na drie jaar op of boven het niveau 

onderwijs volgt dat basisschool gaf in groep 8. 

Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2015-2016
en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
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Passend onderwijs
Sinds de invoering van de Wet passend
onderwijs zijn scholen verplicht om een
passend onderwijsarrangement te bieden 
voor alle leerlingen, in samenwerking met 
andere besturen in de regio binnen het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 
Daartoe hebben schoolbesturen in de regio 
afspraken met elkaar gemaakt over een
dekkend aanbod aan onderwijs en onder-
steuning voor leerlingen. De samenwerkings-
verbanden (SWV’s) PO en VO hebben beide 
een dekkend aanbod beschikbaar.

PPO Leiden

Alle PO-scholen van SCOL maken deel uit van het SWV voor 

het primair onderwijs in de regio, PPO Leiden.

De doelstellingen van het SWV zijn in samenspraak tussen de 

schoolbesturen in de regio opgesteld. Ze komen voort uit de 
evaluatie van de eerste ondersteuningsplannen 2014-2016 en 

gesprekken met betrokken gemeenten, ouders en leerlingen 
in de scholen, directies en teams van de betrokken scholen 
en zijn na instemming van de Ondersteuningsplanraad (OPR) 

en overleg met gemeenten vastgesteld door het bestuur van 

het SWV. De doelstellingen sluiten aan bij de wettelijke taken 
zoals opgenomen in de Wet passend onderwijs.

Op dit moment werkt het SWV aan een nieuw 

ondersteuningsplan. Hierbij worden alle stakeholders 
opnieuw betrokken. 

Alle PO-scholen van SCOL zetten middelen uit de eigen

lumpsumbekostiging in voor formatie en extra voorzieningen 

voor leerlingen ten behoeve van passend onderwijs. Het
betreft veelal formatie van intern begeleiders, onderwijs-
assistenten en tutoren die groepjes en individuele leerlingen 

begeleiden, en leerkrachten met specialistische expertise. 
Daarnaast hebben de PO-scholen eigen voorzieningen 

ingericht voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben: 
een leerplein, remedial teaching-groepen, impulsklassen, 
topklassen, plusklassen, perspectiefklassen, schakelklassen, en 
video coaching/interactie. Voor leerlingen die meer uitdaging 
aankunnen zijn er verdiepings- en versnellingsprogramma’s. 

De PO-scholen van SCOL besteden de ondersteunings-

middelen van het SWV aan formatie, professionalisering en 
trainingen, onderzoek en ondersteuning voor leerlingen. Het 
betreft grotendeels personele inzet van intern begeleiders, 
remedial teaching, onderwijsassistenten, groepstrajecten, 
begeleiding van een plusklas en specialisten op het gebied 

Samengevat zijn de inhoudelijke doelen van PPO 
Leiden:

• De leraar in positie: leerkrachten worden onder-  
 steund, kunnen hun grenzen aangeven en worden  
 betrokken bij het proces om tot passende
 arrangementen te komen.
• De ouder als volwaardige partner: ouders worden  
 gehoord en serieus genomen en worden betrokken  
 bij het totale proces, vanaf het begin tot en met de  
 evaluatie.
• Beschikbare expertise van hoog niveau: PPO Leiden  
 houdt haar expertise op peil en draagt zorg voor   
 voldoende omvang en inzet.
• Gespecialiseerde ondersteuning en het dekkend   
 netwerk: kringgerichte samenwerking stimuleert   
 goede verwijzingen en een thuisnabije onderwijs- 
 plek. Ook zijn er voldoende gespecialiseerde
 voorzieningen.
• Vrije, verantwoorde en effectieve inzet van
 arrangementsmiddelen: er wordt verantwoording  
 afgelegd in het belang van een rechtmatige en   
 doelmatige inzet van middelen.
• Naadloze aansluiting op de jeugdhulp: er is   
 aandacht voor de toeleiding naar en communicatie  
 en afstemming met jeugdhulp om te komen tot een  
 integraal arrangement. 
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van gedrag, taal en rekenen. Professionalisering vindt 
plaats door middel van trainingen en scholing. Tot slot 
wordt een aanzienlijk deel van de middelen besteed aan 

sociale vaardigheidstrainingen, weerbaarheidstrainingen, 
onderzoeken (logopedie, cognitief, gedrag), de inzet van 
hulpmiddelen en specifieke ondersteuning (o.a. voor dyslexie, 
dyscalculie, fijne motoriek, spelling, gedrag en werkhouding) 
en ondersteunend materiaal voor leerlingen. De scholen 
leggen jaarlijks verantwoording af aan het SWV over de 

besteding van ondersteuningsmiddelen.

VO 2801 en V(S)O Duin- en Bollenstreek 

De VO-vestigingen in Leiden en Leiderdorp maken deel 

uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 

2801. Het Visser ’t Hooft Lyceum Rijnsburg is onderdeel van 
samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek. Beide 
SWV-en hebben in hun ondersteuningsplan 2016-2020 

dezelfde elf pijlers van passend onderwijs benoemd. 

De schoolbesturen hebben gezamenlijk de doelstellingen 

van de samenwerkingsverbanden geformuleerd. De basis 
hiervoor waren: de eerste ondersteuningsplannen 2014-2016, 
de gesprekken met betrokken gemeenten en met ouders, 
leerlingen, directies en teams van de betrokken scholen. 
De besturen van beide SWV-en hebben de doelstellingen 

vastgesteld na instemming van de Ondersteuningsplanraden 

(OPR’s) en in overleg met gemeenten. De doelstellingen 
sluiten aan bij de wettelijke taken volgens de Wet passend 

onderwijs. Op dit moment werken beide SWV’s aan een 
nieuw ondersteuningsplan. Hierbij worden alle stakeholders 
opnieuw betrokken.

Alle VO-vestigingen van SCOL zetten middelen uit de eigen 

lumpsumbekostiging in voor formatie en extra voorzieningen 

voor passend onderwijs. Het betreft grotendeels formatie 
van ondersteuningscoördinatoren, mentoraat en coaching 
voor leerlingen. Daarnaast hebben de VO-vestigingen eigen 
voorzieningen ingericht voor leerlingen die ondersteuning 

nodig hebben: een groeiklas, een opvanglokaal met een 
‘huiskamerfunctie’ waar teamassistenten aanwezig zijn, 
begeleiding bij het maken van huiswerk en remedial teaching.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801
(o.a. voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp)
De VO-vestigingen in Leiden en Leiderdorp stellen 

alle een eigen ontwikkelagenda op die aansluit bij de 

gezamenlijke doelstellingen van het samenwerkingsverband. 
In deze ontwikkelagenda staat de versterking van de 

basisondersteuning en extra ondersteuning centraal. De 
scholen ontvangen jaarlijks middelen voor de uitvoering van 

de ontwikkelagenda. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
de inzet van middelen op drie niveaus: 

• Beleid en coördinatie

 Extra inzet van een ondersteuningscoördinator.
• Professionalisering
 Trainingen, intervisie, studiemiddagen gericht op 

  klassentraining en observatie, omgang met problematiek   
 binnen de pedagogische driehoek, professionalisering   
 op het gebied van activerende didactiek, differentiëren en  
 leveren van maatwerk, didactische coaching.
• Leerlingondersteuning
 Extra leerlingbegeleiding, remedial teaching, de inzet   
 van coaches, de inzet van onderwijsassistenten voor 
 ondersteuning in en rondom de klas, versterking van het   
 mentoraat en tutoraat, faalangstreductie-trainingen en   
 sociale-vaardigheidstrainingen.

Daarnaast hebben de vestigingen voor 2018-2019 een 

aanvullend budget ontvangen voor de uitvoering van een 

extra taak ‘begeleiding van leerlingen in het kader van 

passend onderwijs’ door een docent van de school.  

Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek
(o.a. gemeente Katwijk)
Visser ’t Hooft Lyceum Rijnsburg besteedt de middelen 
van het samenwerkingsverband aan het ontwikkelen van 

planmatige aanpak en gestructureerde begeleiding bij 

knelpunten, extra tijd en begeleiding ter versterking van het 
volgen van reguliere lesprogramma en de uitbreiding met 

professioneel didactisch en pedagogisch handelen.   

De ambitie van de gezamenlijke schoolbesturen in 
beide regio’s is om zoveel mogelijk leerlingen passend 
onderwijs te bieden:

• iedere school zorgt actief voor een passend
 onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor haar 
 leerlingen;
• het samenwerkingsverband zorgt actief voor een
 dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor
 alle leerlingen in de regio;
• iedere leerling op de juiste plek.
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Sterk techniekonderwijs
Vmbo-scholen in de Leidse regio staan voor 
de uitdaging om meer leerlingen te interes-
seren voor een opleiding in de techniek. Een 
uitstekend, gevarieerd aanbod, positieve 
beeldvorming en samenwerking met partners 
in de regio Leiden en Duin- en Bollenstreek 
zijn hierbij van cruciaal belang. Om toekomst-
gericht techniekonderwijs te kunnen geven, 
is vernieuwing en versterking van het aanbod 
nodig. Hiertoe wordt samengewerkt binnen 
het project Sterk Techniekonderwijs (STO), 
met inzet van gelden vanuit de subsidierege-
ling Sterk Techniekonderwijs.

Vmbo Boerhaavelaan heeft de middelen voor STO in 2019 

ingezet voor een extra docent die de diverse ontwikkellijnen 

vorm kan geven. De school krijgt een nieuw gebouw, 
Beroepscollege Leystede, waar techniek een prominente 
plaats inneemt. De voorbereidingen van deze nieuwe 
leeromgeving zijn begin 2019 gestart. Ook is een begin  
gemaakt met het moderniseren van het onderwijs, waarbij 
onder andere robotica en VR een nieuwe plek innemen. 

Een groot deel van de subsidie is gegaan naar het profes-

sionaliseren van de docenten van de techniekafdeling. Met 
behulp van een extern bureau zijn de eerste stappen gezet op 

weg naar een toekomstgericht onderwijsprogramma. 

Ook worden nu zogenaamde ‘hotspots’ ingezet. Een aantal 
techniekleerlingen volgt een gedeelte van het onderwijs al bij 

het bedrijfsleven.
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Partnerschap in de regio

Partnerschap in de regio is een belangrijk
instrument om de uitdagingen van de toe-
komst aan te kunnen. SCOL heeft goede 
contacten met talrijke organisaties en samen-
werkingsverbanden binnen de Leidse regio 
en daarbuiten. 

Om als stichting goed invulling te kunnen geven aan de 

maatschappelijke opdracht is het voeren van het gesprek met 
alle interne en externe belanghebbenden noodzakelijk. Het 
voeren van het gesprek met en informeren van belangheb-

benden bij de stichting wordt ook wel de horizontale dialoog 
genoemd. Regelmatig worden er gesprekken gevoerd met 
interne belanghebbenden van SCOL.  

Het is als grote stichting belangrijk om in verbinding te blijven 
met de omgeving. We hebben veel contacten met externe 
stakeholders.

• Algemene Vereniging van Schoolleiders
• Besturenoverleg Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp
• Beter Bèta
• BplusC

• Calabria leerbedrijf
• Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO)
• Directeurenoverleg (PO en VO)
• ECHA
• ELOS
• Europees Platform

• Gemeente Leiden
• Gemeente Zoeterwoude

• Haagse Hogeschool

• Hogeschool Leiden
• ICLON
• Innovatieplatform

• International Confederation of Principles (ICP)
• Interscolair peerreview project met Helium (Vlissingen)
• JES Rijnland
• Jeugd en Gezinsteam 

• Kennisnet
• KPC Groep
• Leiden Education Fieldlab (LEF)
• Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling
• Leids Onderwijs Festival (LOF)
• Leidse Onderwijstafel
• Management Bond KBO
• NIVO

• NSA 
• Onderwijscoöperatie

• Pascor

• PO-raad

• Pre-University College
• PROOLeiden
• Regionaal Steunpunt Leiden
• Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Zuid-Holland   
 Noord 

• ROS Rijnland
• Samen Opleiden

• Samenwerkingsverband Duin- en Bollenstreek
• Samenwerkingsverband VMBO/MBO/HBO
• Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden e.o.
• Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs
 Leiden
• Stichting Leerplanontwikkeling SLO
• Spaans Ministerie van Onderwijs
• Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling (SLIB)
• Stichting Gezel

• Talentstimuleren.nl

• Universiteit Leiden
• Universiteit Nijmegen
• Vereniging van Economie Onderwijs in Nederland 
• VO-raad

• ZZ Leiden

Een selectie van samenwerkingspartners

van Vmbo Boerhaavelaan: 

• Ondernemersvereniging BV Leiden
• Bouwmensen Leiden
• Brasserie Groep (Zijlstroom)
• Burgy Bouwbedrijf
• Huurmij Autorent
• Kasteel Oud Poelgeest
• Lions club Leiden
• LPI Rijnlanden
• Rijndorp Installaties b.v.
• Zorgcentrum Roomburgh 
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Moderne ICT
Goed functionerende ICT-voorzieningen zijn 
onmisbaar in het onderwijs van nu. De scholen 
gaan ervan uit dat ‘het altijd werkt’. De snelheid 
waarmee ontwikkelingen gaan, vergen blijvend 
investeringen. 

Digitalisering

De ICT-omgevingen van de scholen van SCOL worden door 

de gebruikers gezien en ervaren als een nutsvoorziening: 
altijd beschikbaar en met voldoende capaciteit. De infra-

structuur voor het vaste én het draadloze netwerk en de 
internetvoorziening op de scholen moeten betrouwbaar en 

toereikend zijn. Daarom investeert SCOL voortdurend in de 
ontwikkeling van de ICT-omgevingen. In 2019 zijn op vijf 
PO-scholen en twee VO-scholen de netwerken vervangen en 

uitgebreid en zijn de klaslokalen voorzien van nieuwe inter-
actieve beamers of touchscreens. Drie scholen in Leiderdorp 
zijn voorzien van een nieuwe glasvezel internetaansluiting met 
uitgebreide capaciteit.

Online werken

Er is ook geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van 

ICT-voorzieningen ‘in de cloud’. Leerlingen en medewerkers 
werken online in Office365 en steeds meer applicaties en les-
materialen worden via internet aangeboden. We zorgen voor 
meer devices in het onderwijs. Iedere docent heeft of krijgt 
een eigen device. Voor leerlingen zijn in 2019 op de scholen 
opnieuw meer laptops, chromebooks en tablets aangeschaft. 
Bij het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp hebben de nieu-

we leerlingen zelf een device aangeschaft via een Bring-You-

Own-Device regeling. De komende jaren zullen meer scholen 
van SCOL een dergelijke regeling introduceren.

Privacy

Naarmate de ICT-omgevingen groter en complexer worden, 
worden privacy en informatiebeveiliging belangrijker. Daarom 
is in 2019 de organisatie rondom de privacywetgeving AVG 

uitgebreid door op de scholen privacy officers aan te stellen. 
Samen met de functionaris gegevensbescherming stimuleren 

zij bij medewerkers en leerlingen van SCOL in een AVG-
bewuste houding. De beveiligings- en privacyprotocollen zijn 
geactualiseerd op basis van de laatste ontwikkelingen.
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In schooljaar 2019-2020 zijn we begonnen met 
een volledige bezetting op alle VO- en PO-scholen. 
Een prestatie waar wij trots op mogen zijn gezien 
alle berichten in de kranten over scholen die nog 
vele openstaande vacatures hebben.

Om dit te bereiken hebben we veel geïnvesteerd in de werving

van nieuwe mensen: de bijeenkomst voor de LIO’ers, een 
centrale wervingsronde, de nieuwe speeddate, vacatures uit-
zetten, decentrale wervingsrondes, het aanboren van eigen 
netwerken, het nalopen van bestaande contacten en eerdere 
sollicitanten. Niet alleen hebben we te maken met een krimpend 
aanbod, ook de vraag is toegenomen. Het aantal leerlingen 
is min of meer stabiel gebleven, maar de toename van de 
beschikbare middelen (onder andere de werkdrukmiddelen) 

en de ruimte die is ontstaan in het vervangingsbeleid en de 

daaruit volgende keuze om de kortdurende vervanging in de 

formatie op te nemen, leidt tot een toegenomen vraag, met 
name in het PO. Daarnaast is de uitstroom groter geworden. 
Niet door pensionering - ook op dat punt is de situatie

stabiel - maar door vertrek van zittende werknemers; veelal 
om dichter bij huis te kunnen werken.

De lijst van genodigden voor de jaarlijkse nieuwe-mede-
werkersbijeenkomst PO, in september op De Astronaut, 
bevatte 63 namen. Vorig jaar waren dat er 38; toen nog een 
ongekend hoog aantal, maar nu dus bijna is verdubbeld.
Er waren mensen die ook al op de LIO-bijeenkomst en/of de 
centrale werving en/of de speeddate waren geweest en die 

we dus terugzagen. 

Door dit soort bijeenkomsten, de SCOL-academie, de
kennisplatforms en de leerkringen, ontstaat naast de ‘school-
identiteit’ steeds meer een ‘SCOL-identiteit’. 

In het VO waren er in totaal 35 nieuwe medewerkers,
waaronder twee nieuwe directeuren, voor Leiderdorp en
Rijnsburg.

De investering in tijd voor in-, door- en uitstroom heeft daar-
door een enorm beroep gedaan op de organisatie, uiteraard 
ook op de afdeling HRM. Nu de basis op orde komt, is er 
meer ruimte voor strategisch HRM-beleid.

Personeel Investeren 
in mensen

Productieve, gemotiveerde en gezonde mede-

werkers en het hebben van voldoende mede-
werkers zijn cruciaal voor het voortbestaan van 
onze scholen. Als werkgever hecht SCOL zeer 
aan een optimale bedrijfsvoering. Naast
professionalisering zijn afspraken in de cao’s en 
de nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen, 
steeds terugkerende onderwerpen.
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Toekomstgericht personeelsbeleid

In het VO gebruiken we als vertrekpunt voor een toekomst-

gericht strategisch personeelsbeleid het scenariomodel VO. 
Een goede meerjarenpersoneelsplanning is essentieel om

op het juiste moment de juiste mensen in huis te hebben.  

Binnen het PO is het overzicht van toekomstig verloop 

eenvoudiger. Je bent bevoegd of niet, althans op papier; de 
praktijk is weerbarstiger. Om antwoorden op het verloop te 
formuleren investeren we in het opleiden van nieuwe col-

lega’s, investeren we in onderwijsassistenten die zich willen 
ontwikkelen naar leerkracht (zij kunnen dan groeien van 
onderwijsassistent naar leraarondersteuner naar leerkracht). 
Daarnaast hebben we afgelopen jaren fors ingezet op boven-

formatieve inzet. Elke vestiging heeft zo dagelijks ambulante 
collega’s, die kunnen inspringen bij ziekte of meer tijd hebben 
voor lesvoorbereiding, evaluatie en onderwijsontwikkeling. 
Mede hierom zijn we ook uit het Vervangingsfonds getreden. 
Dit geeft ons de mogelijkheid het geld voor vervanging
structureler en flexibeler in te zetten.

Subsidie aanpak lerarentekort PO en VO

SCOL heeft voor het VO namens alle besturen in de regio 

Leiden en Duin- en Bollenstreek en voor het PO in de regio 

Leiden een subsidie aangevraagd om hybride werken sterk te 

bevorderen. Denk aan leraren die, naast hun baan als leraar, 
actief zijn in het bedrijfsleven of ambtenaar, ondernemer of 
leraar-opleider zijn. 

Enerzijds maakt SCOL zich sterk om leraren die al in dienst 
zijn, langer te binden en te boeien. Anderzijds wil zij nieuwe 
doelgroepen voor het leraarschap aanboren. Het creëren van 
aantrekkelijke loopbaanmogelijkheden in Leiden zet de stad 
Leiden en de omliggende regio op de kaart als regio waar 

mensen willen wonen en werken. De subsidie is toegekend.

DE JUISTE MENSEN,
OP DE JUISTE PLEK,
OP HET JUISTE MOMENT

Strategische
personeels-
planning
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Opleiden en binden

Wij geloven dat alleen op school leraren goed leren lesgeven. 
Dat begint voor de toekomstige leraar al tijdens de opleiding. 
Leren lesgeven doe je in de werkelijke werkomgeving met 

goed opgeleide leraren die de rol van opleider en begeleider 

professioneel en met enthousiasme vervullen. Wij zien dit als 
onze maatschappelijke opdracht. Opleiden in de school is in 
onze ogen dé manier in het zoeken naar antwoorden op het 
kwalitatieve en kwantitatieve lerarentekort.

Jaarlijks verwelkomen wij meer dan 100 studenten MBO, 
HBO en WO. De studenten brengen ons een frisse blik op 
onderwijs. SCOL is een aantrekkelijke opleidingsplek voor PO 
en VO.

Het Middelbaar Beroepsonderwijs MBO 2

Starters op de arbeidsmarkt krijgen bij SCOL de kans om 
zich verder te ontwikkelen. Wij werken hiervoor samen met 
de Stichting Gezel. Stichting Gezel voert in opdracht van de 
PO-raad, gemeente Leiden en gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek het leerwerktraject ‘zorg-assistent in de klas’ uit. 
Leerlingen uit het praktijkonderwijs gaan werkenderwijs in 
groep 1/2 van de basisschool in twee jaar hun start-

kwalificatie halen (MBO2). In overleg met de leerkracht nemen 
zij stapsgewijs steeds meer zorgtaken uit handen van de
leerkracht. Inmiddels blijkt uit de opgedane ervaringen in
onder meer Den Haag dat na afloop veel jongeren kiezen
voor het werk in de klas. Circa 50 procent gaat door met hun 
MBO3-opleiding tot klassenassistent. 

Het Middelbaar Beroepsonderwijs MBO 3 
niveau 4

Voor de studenten van MBO Rijnland is het doel van de 
beroepspraktijkvorming (bpv) om zich te oriënteren op het 
beroep van onderwijsassistent en vervolgens de beroeps-
vaardigheden te ontwikkelen tot op het niveau van een 

beginnend beroepsbeoefenaar. De beroepspraktijkvorming 
voor onderwijsassistent is een onmisbaar onderdeel van de 
opleiding. 

Opgedane kennis en vaardigheden worden in de praktijk ge-

bracht en verder ontwikkeld. SCOL biedt ook dé plek waar zij 
hun persoonlijke professionele kwaliteiten kunnen ontwikke-

len. Studenten leren het complete beroep, in het begin van de 
opleiding onder begeleiding en verderop in de studie steeds 

zelfstandiger. Daarbij verwachten we dat studenten van MBO 
Rijnland werken en leren volgens het beleid en de visie van 
de PO-scholen van SCOL.

ROS Rijnland

Als opleidingsschool zijn wij aangesloten bij ROS Rijnland.
Binnen ROS Rijnland worden stageplekken aangeboden voor 
het VO. De partners van ROS Rijnland zijn het ICLON, TULO, 
HvA en (H)ALO. ROS Rijnland staat garant voor een professio-

nele begeleiding van de studenten.

Na afronding van de stage binnen ROS Rijnland is de student 
startbekwaam om les te geven op een van onze VO-locaties.
Als beginnend docent wordt de jonge leraar nog twee jaar 

begeleid door ervaren BOSsen (begeleiders op school, 
ICLON-gecertificeerd). Intervisie is een belangrijk onderdeel 
van deze begeleiding.

Lerende organisatie, het leerlandschap

SCOL heeft in 2019 verschillende cursussen aangeboden in

de SCOL-academie, die aansluiten bij de Strategische Koers.
De kennisplatforms en schooleigen professionele kalender 

laten zien dat collega’s leren hoog in ’t vaandel hebben. 
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Arbeids-
voorwaarden

Herijking functiemix en gesprekkencyclus VO
Vanwege het ontbreken van SCOL-breed functiemixbeleid, is 
het cvb in het voorjaar 2018 een werkgroep gestart om 

functiemixbeleid te ontwikkelen. Er zijn nieuwe profielen voor 
LB, LC en LD gemaakt en vastgesteld. Inmiddels is er ook in 
twee ontwerpbijeenkomsten een functieprofiel opgesteld 
voor de docent met teamleiderstaken (teamleider). Deze 

functie zal opnieuw worden beschreven. De werkgroep 
adviseerde ook om de huidige gesprekscyclus te evalueren 

en aan te passen. Hiervoor is een aparte werkgroep samen-

gesteld, die een nieuwe gesprekscyclus heeft ontworpen. 
De GMR heeft inmiddels ingestemd met het ontwerp. Dit zal 
worden vertaald in een regeling gesprekscyclus en worden 

geïmplementeerd op de scholen. De schoolleiding zal 
worden getraind in de vaardigheden die nodig zijn voor de 
nieuwe gesprekscyclus.

Met de functieprofielen LB, LC en LD, de nieuwe functie- 
beschrijvingen, een heldere promotieprocedure en een
nieuwe gesprekscyclus kan de implementatie van de verdere 

invulling van de functiemix starten. Er is in overleg met de 
GMR besloten om in 2020 een eerste inhaalslag te realise-

ren door in totaal 15 fte te laten promoveren van LB naar LC. 
Daarnaast werken we toe naar een betaalbare formatie- 

verdelingssystematiek. Hiermee kan SCOL op termijn gaan 
voldoen aan de landelijke streefcijfers functiemix, ervan uit-
gaande dat het financieel haalbaar is (‘goed HRM is ook een 
financieel gezond HRM’). Dit betekent met name een groei in 
de LC-functies. Voor de LD-functies is er door het entreerecht 
nog een overschot, zodat pas op langere termijn door natuur-
lijk verloop ook daarin nieuwe functies gaan ontstaan. 

Werkverdelingsbeleid, werkdrukmiddelen en vervanging PO
Met ingang van schooljaar 2019-2020 moesten de PO-scholen 

een werkverdelingsbeleid hebben, waarmee de inspraak voor 
werknemers wordt vergroot. Een SCOL-breed werkverdelings-

beleid waarin tevens het taakbeleid, het vervangingsbeleid
en de inzet van de werkdrukmiddelen worden opgenomen. 
Op de scholen moet met de teams de formatie voor het 

komend schooljaar uitgewerkt worden conform het werk-

verdelingsplan. De werkdrukmiddelen zijn op de scholen met 
name ingezet voor vakleerkrachten, extra ondersteuning van 
onderwijsassistenten en administratieve krachten, en extra 
leerkrachten. Op basisschool De Zwaluw bijvoorbeeld heeft 
het team ervoor gekozen om de werkdrukgelden in te zetten 

voor een ‘vliegende keep’. De teamleden bepalen gezamen-

lijk waarvoor de keep ingezet kan worden om werkdruk te 
verminderen. De eerste evaluaties geven een positief beeld.
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Kern-
gegevens
personeel

OVERZICHT PO

 Aantal FTE

Leeuwerik 25,6201

Bernardus 13,5605
Avontuur 25,3221
Schakel 17,2177

Klankbord 17,4729

Tweemaster 17,8019

Astronaut 1,7250

Joseph 48,0749

Pacelli 11,3437
Singel 16,8659

Leidse Houtschool 12,8873
Springplank 18,8898

Joppensz 13,8839
Zijlwijk 20,1814

Zwaluw 10,8047

De Ley 14,3103
Totaal 285,9621

Aantal werknemers Totaal Man Vrouw 

Leeuwerik 37 2 35 
Bernardus 20 1 19 

Avontuur 35  3  32 
Schakel 26  3 23 
Klankbord 24  6 18 

Tweemaster 27  5 22 

Astronaut 6 0 6

Joseph 69  6 62

Pacelli 18  3 15 
Singel 21 3 19 
Leidse Houtschool 20  4 16 

Springplank 26  1 25 

Joppensz 19 3 16 
Zijlwijk 29  3 26 
Zwaluw 18  2 16 

De Ley 19 3 16 
Totaal 414   

Werknemers Totaal  DIR OP OOP

0-24 jaar 30  0 23 7 
25-34 jaar 109 0 104 5 

35-44 jaar 106 6 99 1 

45-54 jaar 79 5 69 5 

55-64 jaar 87 7 69 11 

65+ 3 1 1 1 

Totaal 414    

Gegevens per 31 december 2019

1+1=2

xy

2

M

ABC
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VERZUIMPERCENTAGEKern-
gegevens
personeel

Verzuimpercentage  6,49

Leeuwerik 5,57

Bernardus 6,55

Avontuur 8,54

Schakel 14,14

Klankbord 6,92

Tweemaster 0,48

Joseph 6,36

Astronaut 4,14

Pacelli 1,41

Singel 3,83

Leidse Houtschool 7,80

Springplank 6,04

Joppensz 3,29

Zijlwijk 3,92

Zwaluw 16,51

De Ley 7,59

Meldingsfrequentie  0,77

Verzuimduur 18,47
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Overzicht
Visser ‘t Hooft
Lyceum

 Aantal FTE

Locatie Kagerstraat 99,0756

Locatie Leiderdorp 45,267

Locatie Rijnsburg 25,2492

Totaal 169,5918

Aantal werknemers Totaal Man Vrouw

Locatie Kagerstraat 134  69 65

Locatie Leiderdorp 67 25 42 

Locatie Rijnsburg 34  15 19 

Totaal 235  

Werknemers Totaal  DIR OP OOP

0-24 jaar 12   11 1 

25-34 jaar 61  55 6 

35-44 jaar 53 1 46 6 

45-54 jaar 50 2 41 7

55-64 jaar 53  41 12

65+ 6  5 1

Totaal 235 

Verzuimpercentage  6,00

Locatie Kagerstraat 5,26

Locatie Leiderdorp 7,00

Locatie Rijnsburg 5,51

Meldingsfrequentie  1,20

Verzuimduur 9,39
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Overzicht
Bonaventura-
college

 Aantal FTE

Burggravenlaan 76,1169

Mariënpoelstraat 78,3500

Boerhaavelaan 43,4693

Totaal 197,9362

Aantal werknemers Totaal  Man Vrouw 

Burggravenlaan 104 42 62 

Mariënpoelstraat 99  37 62 

Boerhaavelaan 58  22 36 

Totaal 261  

Werknemers Totaal  DIR OP OOP 

0-24 jaar 9  0 8 1 

25-34 jaar 56  0 50 6 

35-44 jaar 45  0 40 5 

45-54 jaar 75 1 62 12 

55-64 jaar 66  3 47 16 

65+ 10  0 6 4 

Totaal 261    

Verzuimpercentage  6,78

Burggravenlaan 8,09

Mariënpoelstraat 6,79

Boerhaavelaan 4,12

Meldingsfrequentie  1,24

Verzuimduur 14,82
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Overzicht
Bovenschools
personeel &
bestuursbureau

SCOL

Aantal FTE      Totaal

Bestuur 2,0000

PO 7,6953

VO 40,8371

Totaal 50,5324

Aantal werknemers Totaal  Man Vrouw 

Bestuur 2 2  

PO 10 4 6 

VO 45  25 20

Totaal 57  

Werknemers Totaal  PO VO 

0-24 jaar    

25-34 jaar 8  8 

35-44 jaar 12 1 11 

45-54 jaar 20 2 18 

55-64 jaar  14 6 8 

65+ 3 1 2 

Totaal  57 10 47 

Verzuim SCOL PO VO

Verzuimpercentage 11,31 6,43

Meldingsfrequentie 0,48 0,64

Verzuimduur 182,00 17,32
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Huisvesting Ons huisvestingsbeleid heeft tot doel de

30 gebouwen en hun inrichting af te stemmen 
op het moderne onderwijs dat de school wil 
geven. Goede huisvesting heeft een positieve 

invloed op het welbevinden van de

medewerkers en vermindert ziekteverzuim. 
Daarnaast is goed huisvestingsbeleid van

belang voor het financiële resultaat.

Duurzaamheid

Er is onderzoek gedaan naar het verbeteren van het binnen-

klimaat en de verduurzaming van de schoolgebouwen. 
Het blijkt dat de investeringen voor het uitvoeren van de 
verduurzaming de mogelijkheden van het schoolbestuur te 

boven gaan. Daarom worden de nieuwbouwprojecten wel 
duurzaam gebouwd, maar zullen de gemeente of het Rijk 
gelden beschikbaar moeten stellen voor verduurzaming van 

de bestaande gebouwen. 

In de Leidse Houtschool is gestart met het verwijderen van 
asbest. Het gaat om asbest in afgesloten ruimtes. In openbaar 
toegankelijke ruimtes is geen asbest aangetroffen. De werk-
zaamheden worden in de schoolvakanties uitgevoerd en in 

2020 afgerond.

Nieuwbouw

De nieuwbouw van Vmbo Boerhaavelaan in Beroepscollege 

Leystede, in het Leidse Houtkwartier, is halverwege. De bouw 
verloopt voorspoedig en wordt in 2020 afgerond. De plannen 
voor de inrichting en het buitenterrein zijn gereed voor 

uitvoering. Beroepscollege Leystede wordt gebouwd volgens 
de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid.  

Voor de nieuwbouw van het scholencomplex Broekplein in 

Leiden, waar basisschool De Tweemaster is gevestigd, wordt 
het ontwerp gemaakt en afgestemd met de school.

Voor de Bernardusschool in Zoeterwoude Rijndijk zijn 

schetsontwerpen gemaakt voor besluitvorming in de 

gemeenteraad. Het gaat om een maatschappelijk centrum, 
waarin nieuwbouw voor de Bernardusschool is opgenomen.

Vernieuwing en beheer

Bij Bonaventuracollege Burggravenlaan zijn de bibliotheek 

en de mediatheek opgegaan in een modern infocenter. 
Hiervoor is de oorspronkelijke gymzaal geheel verbouwd. In 
dit rijksmonument zijn alle gevelkozijnen gerenoveerd en in 

de oorspronkelijke kleuren geschilderd. 

Op het voorplein van de Leidse vestiging van het Visser 

’t Hooft Lyceum wordt een multifunctioneel sportcourt 
aangelegd. Leerlingen kunnen hier tijdens pauzes actief 
bezig zijn. Ook zal een deel van de gymlessen hier gegeven 
worden.

De nieuwe basisschool De Astronaut is gevestigd in het 

gebouw van de voormalige Daltonschool Leiden aan de 

Kennedylaan in Leiden Zuidwest. In het voorjaar is het 
gebouw hiervoor op een aantal punten aangepast. Zo is 
de buitenkant opgeknapt, zijn binnen de ruimtes voor het 
onderwijs van De Astronaut geschikt gemaakt en is de 

wifiverbinding vernieuwd.

Na de sluiting van de vestiging van het Bonaventuracollege 

aan de Schoolbaan in Roelofarendsveen is het gebouw 

gereed gemaakt om over te dragen aan de economisch 

eigenaar: de gemeente Kaag & Braassem.   
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Financiën

LIQUIDITEIT

(Vlottende activa /
kortlopende schulden)

1,63

SOLVABILITEIT

(Eigen vermogen
-excl. voorzieningen- /

totale passiva)

0,40

SOLVABILITEIT 2

(Eigen vermogen
-incl. voorzieningen- / 

totale passiva)

0,60
RENTABILITEIT

(Resultaat /
totale baten 100%)

0,59%

WEERSTANDS-
VERMOGEN

(Totale reserves /
totale baten 100%)

14,10%

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de 
organisatie op korte termijn aan haar
betalingsverplichtingen kan voldoen.
De liquiditeitspositie geeft de situatie per 
31 december weer; er is dus sprake van 
een momentopname.

Het weerstandsvermogen geeft de mate 
aan waarin de organisatie in staat is
om financiële tegenvallers met eigen 
middelen op te vangen.

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de
organisatie in staat is aan al haar financiële verplichtingen 
te voldoen. De solvabiliteit geeft de verhouding tussen 
eigen vermogen en vreemd vermogen aan. De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de 

organisatie aan uitgedrukt in een percentage van 
de totale baten.

2019 2018 Streefwaarde

Liquiditeit 1,63 1,67 > 1

Solvabiliteit 0,40 0,39 > 0,3

Solvabiliteit 2 0,60 0,59 > 0,4

Rentabiliteit 0,59% 0,17% 0%

Weerstandsvermogen 14,10% 13,93% >10%

KENGETALLEN SCOL
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Financiën
SCOL TOTAAL
Onderwijs-
Exploitatierekening 2019 

 

    

 Realisatie Begroting Realisatie
 2019 2019 2018
 
 € € €

  

 Baten

 Rijksbijdragen OCW 63.840.848 61.928.420 61.887.857
 Overige overheidsbijdragen en subsidies 757.011 459.000 657.664
 Overige baten 2.850.672 2.324.729 2.699.013
 Totaal baten 67.448.531 64.712.149 65.244.534

 Lasten

 Personele lasten 52.628.091 51.730.621 50.991.018
 Afschrijvingen 1.610.029 1.525.331 2.075.183
 Huisvestingslasten 4.795.135 4.494.256 4.455.335
 Overige instellingslasten 4.843.162 4.526.856 4.548.189
 Leermiddelen  2.913.023 2.802.732  2.774.654
 Totaal lasten  66.789.440 65.079.796 64.844.379

 Financiële baten en lasten

 Financiële baten

 Rentebaten en dividenden -107 10.000 12

 Financiële lasten

 Rente leningen -27.407 -36.000 -37.980
 Totaal financiële baten en lasten -27.514 -26.000 -37.968

 Resultaat 631.577 -393.647 362.187
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Financiën
SCOL TOTAAL
Balans per 31 december 2019

 

   

 31 december 2019 31 december 2018
  
 € €

ACTIVA

Materiële vaste activa 

Gebouwen en terreinen 1.753.931  1.460.909
Inventaris en apparatuur 6.164.067  5.035.056
Overige materiële vaste activa 626.728  685.561

  8.544.726  7.181.526

Financiële vaste activa

Vorderingen op UWV 0  312.998
Effecten 482.386  1.045.791
Leningen en waarborgsommen 348.130  311.746
  830.516  1.670.535
Voorraden

Voorraden  0  160

  0  160

Vorderingen

Debiteuren  412.461  459.881

Ministerie van OCW 1.068.820  1.094.280

Overige overheden (gemeenten) 3.370.672  2.045.814
Overige vorderingen 0  106.627

Overlopende activa  1.805.469  1.218.006

Voorziening oninbare vorderingen  -37.000  -37.000 
  6.620.422  4.887.608  

Liquide middelen    

Kassen 5.152  14.553
Banken  9.842.328  11.789.487
Overige  1.465  0

  9.848.945  11.804.040

Totaal  Activa  25.844.609   25.543.869  
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Financiën
SCOL TOTAAL
Balans per 31 december 2019

 

   

 31 december 2019 31 december 2018
  
 € €

PASSIVA

Eigen vermogen 

Algemene reserve 9.431.787  8.510.957
Bestemmingsreserves  855.273  1.346.740
  10.287.060  9.857.697

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen  2.785.852  2.610.062

Overige voorzieningen 2.404.336  2.577.561
  5.190.188  5.187.623
Langlopende schulden

Leningen o/g 498.976  547.340
  498.076  547.340
Kortlopende schulden

Kredietinstellingen 48.365  45.788
Ministerie van OCW 69.011  78.058

Overige overheden (gemeenten) 204.323  175.886
Crediteuren 2.281.659  1.832.011
Loonheffing en premies 2.222.716  2.306.982
Omzetbelasting  81  118.000

Pensioenpremies 702.464  652.064 

Overige kortlopende schulden 187.428  399.278
Overlopende passiva 4.152.338  4.343.142
  9.868.385  9.951.209
Totaal  Passiva  25.844.609   25.543.869  
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Onze scholen PO

Bernardusschool
Kooikerspad 2
2382 EA Zoeterwoude
T 071 - 5421600 
E bernardus@scoleiden.nl 
www.rkbernardusschool.nl

Het Avontuur
Veldboeket 1
2381 JK Zoeterwoude
T 071 - 5801505 
E info@bshetavontuur.nl
www.bshetavontuur.nl

St. Joseph
Oppenheimstraat 8
2313 JE Leiden
T 071 - 5132263
E joseph@scoleiden.nl
www.josephschool.nl

’t Klankbord
A. Kleynstraat 6
2331 DV Leiden
T 071 - 5314950 
E t-klankbord@scoleiden.nl
www.t-klankbord.nl

De Astronaut
Kennedylaan 1
2324 ER Leiden
T 071 - 2036044 
E info@deastronaut.nl
www.deastronaut.nl

De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 2
2352 ER Leiderdorp
T 071 - 5892824 
E info@daltondeleeuwerik.nl 
www.daltondeleeuwerik.nl

Pacelli
Damlaan 22
2332 XH Leiden
T 071 - 5760858 
E pacelli@scoleiden.nl 
www.pacellischool.nl

De Singel
Bonaireplein 7
2315 HG Leiden
T 071 - 5218471 
E singel@scoleiden.nl  
www.singelleiden.nl

De Tweemaster
Hoofdvestiging: Broekplein 1
2318 TJ Leiden
T 071 - 5220239 
E tweemaster@scoleiden.nl
www.tweemasterleiden.nl

De Schakel
Van Alphenplein 6
2353 BX Leiderdorp
T 071 - 5890988 
E deschakel@scoleiden.nl
www.deschakelleiderdorp.nl

De Leidse Houtschool
Adriaan Pauwstraat 1

2334 CG Leiden

T 071 - 5190808

E info@leidsehoutschool.nl
www.leidsehoutschool.nl

De Ley
Kiljanpad 2

2321 SK Leiden

T 071 - 5722141

E directeur@bsdeley.nl
www.bsdeley.nl

Basisschool Joppensz
Van Vollenhovenkade 15

2313 GG Leiden

T 071 - 5130958

E basisschool@joppenszleiden.nl
www.joppenszleiden.nl

De Springplank
Bonaireplein 4
2315 HG Leiden
T 071 - 5221110 

E mail@springplank.pcsl.nl  
www.despringplankleiden.nl

Zijlwijkschool
Schaduwpad 1
2317 VX Leiden
T 071 - 5233424 
E info@zijlwijkschool.nl  
www.zijlwijkschool.nl

De Zwaluw
Antoinette Kleynstraat 8
2331 DV Leiden
T 071 - 5722675 

E directeur@dezwaluwleiden.nl
www.dezwaluwleiden.nl
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Onze scholen

VO

Bonaventuracollege Burggravenlaan
Burggravenlaan 2
2313 HV Leiden
T 071 - 5660166 
E burggravenlaan@bonaventuracollege.nl  
www.burggravenlaan.bonaventuracollege.nl

Bonaventuracollege Mariënpoelstraat
Mariënpoelstraat 6
2334 CZ Leiden
T 071 - 5173631 
E marienpoelstraat@bonaventuracollege.nl 
www.marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl

Vmbo Boerhaavelaan
Vijf Meilaan 137
2324 VV Leiden
T 071 - 5171755
E boerhaavelaan@bonaventuracollege.nl
www.vmboboerhaavelaan.nl

Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Leiderdorp
Muzenlaan 155
2353 LD Leiderdorp
T 071 - 5890488
E info@lp.vhl.nl
www.vhl.nl/leiderdorp

Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Rijnsburg
Noordeinde 24
2231 LK Rijnsburg
T 071 - 4021712
E info@rb.vhl.nl 
www.vhl.nl/rijnsburg

Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Leiden
Hoofdvestiging: Kagerstraat 1, 2334 CP Leiden
T 071 - 5171661
Nevenvestiging: Antonie Duycklaan 10H, 2334 CD Leiden
T 071 - 5191210
E info@ld.vhl.nl 
www.vhl.nl/leiden

Bestuursbureau
Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden

Postbus 4049

2301 RA Leiden

T 071 - 5175551

E info@scoleiden.nl
www.scoleiden.nl
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verslag

2019


