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Voorwoord

college van bestuur
Dit jaarverslag schetst een beeld van wat we in
2020 samen met onze scholen hebben bereikt,
met de bestuurlijke opgaven als uitgangspunt.
We hopen dat dit jaarverslag u meer inzicht geeft
in hoe SCOL werkt aan goed leren, leven en
samenleven in al haar scholen.

Vierjaarlijks inspectiebezoek
In het voorjaar heeft de onderwijsinspectie SCOL bezocht voor
het vierjaarlijks bestuursonderzoek voorgezet onderwijs. De

nadruk ligt daarbij op de sturing op kwaliteit en op deugdelijk
financieel beheer. Het oordeel van de inspectie is positief. De

basis voor alles wat we doen is een doelmatige besteding van

de middelen die we ontvangen van het Rijk. Het grootste deel
daarvan besteden we aan goed onderwijs voor de leerlingen

en aan salarissen voor medewerkers, van wie de meesten zich

Naar een dik verdiend diploma
Vanwege de coronacrisis is het landelijk centraal examen

2020 vervallen en hebben de examenleerlingen hun schooltijd afgesloten met schoolexamens. De schoolexamencijfers

zijn vergelijkbaar met de schoolexamencijfers uit voorgaande

jaren. Omdat deze cijfers normaal gesproken niet veel afwijken
van de landelijk-examencijfers, gaan we ervan uit dat dit ook
in 2020 het geval was geweest als de landelijke examens

waren doorgegaan. Leerlingen kunnen dus met recht trots zijn
op hun diploma en op zichzelf. Omdat de examenleerlingen

van 2021 langer afstandsonderwijs hebben gehad, worden zij

extra intensief begeleid naar het landelijk examen 2021. SCOL
heeft de subsidies van het ministerie van Onderwijs ingezet
voor extra begeleiding van examenleerlingen.

Ontwikkeling bestuursbureau
In 2020 is verder toegewerkt naar de ontkoppeling van

Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) per 1 januari 2021.
Vanaf dat moment heeft SCOL de financiële en personeelsadministratie in eigen beheer. Onze dank gaat uit naar de
collega’s Financiën en HRM, van wie dit proces veel heeft
gevraagd, in een toch al ingewikkeld jaar vanwege de
coronamaatregelen.

direct inzetten voor het onderwijs of onderwijsondersteuning.
We zijn trots op het positieve oordeel en het vertrouwen van

de inspectie dat we als bestuur, met zoveel scholen, goed zicht
hebben op de kwaliteit van de organisatie én dat dit oordeel
overeenkomt met ons eigen beeld daarvan. De inspectie
benoemde enkele aandachtspunten, overigens in de
wetenschap dat deze al onze aandacht hebben.

Resultaat
We sluiten dit verslagjaar af met een tekort. Dit is ontstaan

door de inzet van extra mensen om de werkdruk in de klas te
verlichten waarvan de kosten hoger zijn uitgevallen, door
leerlingenkrimp waar we niet tijdig op hebben kunnen

ingrijpen en door de vele veiligheids- en hygiënemaatregelen

De grote stoorzender van 2020
De coronacrisis vraagt sinds het vroege voorjaar van 2020
veel van iedereen in de organisatie, van leerlingen en

in het kader van corona. In het najaar van 2020 hebben we

daarom de wijze van begroten en inzet van formatie anders
vormgegeven. Dat maakt dat we in de toekomst scherper
kunnen sturen.

ouders. Op het moment dat dit verslag tot stand komt, heerst
het coronavirus nog steeds, maar gloort er ook hoop dat de
scholen vanaf schooljaar 21-22 weer normaal open zijn. De

crisis bevestigt nog eens hoe belangrijk contact op school is

voor de cognitieve en sociale ontwikkeling van jonge mensen.
Leren en presteren doe je in relatie met anderen. Afstands-

onderwijs kan dit niet vervangen, ook al kan er technisch nog
zoveel en heeft de crisis gewerkt als een katalysator voor

de mogelijkheden en vaardigheden als het gaat om online
onderwijs.

Frits Hoekstra

Harry van Alphen

voorzitter

lid

college van bestuur			
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Verslag
van de raad
van toezicht
Samenvatting

Samenstelling en interne werkwijze
De rvt bestaat uit vijf onafhankelijke leden met aanvullende

kennis en ervaring en werkt conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Er deden zich in 2020 geen situaties voor waarbij
een potentieel tegenstrijdig belang aan de orde was.

In 2020 zijn Huibrecht Bos en Leo Deurloo afgetreden in

verband met het verstrijken van hun tweede zittingstermijn.

Onder begeleiding van een extern bureau is een wervings- en
selectietraject voor twee nieuwe leden doorlopen. Het cvb en
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) PO

en VO zijn actief bij deze procedure betrokken. Beide hebben
advies uitgebracht over de profielschets. Twee afgevaardigden
namens de GMR PO en VO hebben als lid deelgenomen aan
de benoemingsadviescommissie. Dit geldt tevens voor de

voorzitter van het cvb, die als adviserend lid was aangesloten.
Er is gezocht naar kandidaten met deskundigheid op het

gebied van governance, juridische zaken, human resources
en organisatieontwikkeling, die hun bijdrage willen leveren
In dit verslag legt de raad van toezicht (rvt) verantwoording

af over het jaar 2020. In toenemende mate werken wij vanuit

‘waardengedreven’ toezichthouden. Dat betekent dat wij ons

richten op de kernwaarden van SCOL: vertrouwen, solidariteit
en verwondering. Het was een spannend corona-jaar voor

SCOL. Wij hebben bewondering voor de kracht en inzet bij

alle medewerkers, leerlingen en ouders om het onderwijs toch
op een verantwoorde wijze door te zetten. De rvt heeft zich op
verschillende manieren laten informeren over veel belangrijke

onderwerpen (zie de toelichting bij werkwijze, vergaderingen,
commissies). Daarbij gebruiken wij informatie vanuit SCOL,

via de medezeggenschap en schoolbezoeken, en van externe

partijen, zoals de accountant, inspectie, regionale en landelijke
partners. In 2020 is een aantal belangrijke dossiers naar

vanuit een focus op waarden. Per 1 augustus 2020 zijn Karen
Bosch-Albers en Max Merkx benoemd.

De tweede termijn van Foort van Oosten verloopt in januari

2021. De raad besloot zijn termijn tot de zomer te verlengen

om voldoende continuïteit te kunnen waarborgen in schooljaar
2020-2021. Verder heeft de rvt Swanette Jukema per 1 augustus
2020 benoemd als nieuwe voorzitter en is René van Leeuwen
per 1 oktober 2020 benoemd voor een tweede termijn.

De wijziging in samenstelling was ook aanleiding om na jaren
de vergoeding van de rvt te heroverwegen. Op basis van een
inschatting van bestede uren, de WNT, beschikbare hand-

reikingen en benchmarkgegevens heeft de rvt de bestaande

regeling geëvalueerd en bewust gekozen slechts een indexatie
met de cao voor bestuurders PO en VO toe te passen.

tevredenheid afgewikkeld (zie de toelichting bij vergaderingen).
De samenstelling van de rvt is gewisseld. Wij willen graag de
vertrekkende voorzitter Huibrecht Bos en vertrekkend lid

Leo Deurloo bedanken voor hun belangrijke bijdrage in de

afgelopen acht jaar. Zij hebben onder andere de confessionele
grondslag van SCOL weten te verbinden met de ontwikkeling

van waardengedreven toezichthouden en besturen. Als u meer

in detail wilt lezen over onze bijdrage, werkwijze en bevindingen,
dan nodigen wij u uit om het gehele verslag door te nemen.
Namens de raad van toezicht

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Swanette Jukema, voorzitter

v.l.n.r.: René van Leeuwen, Karen Bosch-Albers, Max Merkx,
Foort van Oosten, Swanette Jukema
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Nevenfuncties en
rooster van benoeming
Naam

Functie

Commissie

Nevenfuncties

Benoeming

Herbenoembaar

drs. S.R Jukema MBA

voorzitter

remuneratie

Onbezoldigd
Lid Stg Talenten van Franciscus (tot 1-12-20)

1-8-2018
tot 1-8-2022

Ja

vicevoorzitter

onderwijs

Onbezoldigd
Praeses Algemene Kerkenraad
Protestantse Gemeente Leiden (tot 1-3-20)

1-1-2017
tot 1-1-2021
(2e termijn)

Nee

1-10-2020
tot 1-10-2024
(2e termijn)

Nee

1-8-2020
tot 1-8-2024

Ja

1-8-2020
tot 1-8-2024

Ja

Hoofdfunctie, bezoldigd
Bedrijfsarts Arbo Unie
Bestuurder Ulysses Consultants BV
ir F. van Oosten

Vz College Kerkrentmeesters Protestantse
Gemeente Leiden (vanaf 1-3-20)
Vz rvt Gezondheids Centrum Merenwijk
Lid rvt van B plus C
R. van Leeuwen RA

lid

audit

Hoofdfunctie, bezoldigd
Directeur HIG Ontwikkeling BV

Onbezoldigd
Lid Stg Talenten van Franciscus
Lid audit com MBO Rijnland

Zelfstandig adviseur Claassen,
Molenbeek & Partners
K. Bosch-Albers, MBA

lid

audit

Hoofdfunctie, bezoldigd
Lid Directieteam (COO),
HTM Personenvervoer BV
drs. M. Merkx MBA
Hoofdfunctie, bezoldigd
Organisatieadviseur en
interim manager

Onbezoldigd
Lid Stg Talenten van Franciscus
(vanaf 1-12-20)
Lid Sportadvies Raad Gemeente Den Haag

lid

remuneratie
en
onderwijs

Directeur Max Merkx BV

Bezoldigd
Vz rvt Stg Kolom, speciaal onderwijs,
Amsterdam
Vz rvt Het Cultuurgebouw, Haarlemmermeer
Vz rvc Fleurage,
gezondheidszorg, Bloemendaal
Onbezoldigd
Vz bestuur Stg Glashouwer producties,
theater
Vz rvt C4C, ontwikkelingssamenwerking,
Amsterdam/Antwerpen

Er is geen sprake van conflicterende nevenfuncties.
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-De leden van de rvt blijven op de hoogte van landelijke

Commissies

VTOI-NVTK. In januari 2020 heeft de jaarlijkse zelfevaluatie

Remuneratiecommissie

ontwikkelingen onder meer vanuit SCOL, VERUS en de

plaatsgevonden en in oktober 2020 een zelfgeorganiseerde
studiemiddag rond het thema waardengedreven toezicht.
Bij de zelfevaluatie is input vanuit zowel het cvb als de rvt
betrokken. De conclusies en afspraken zijn schriftelijk

vastgelegd en nabesproken met het cvb. De nieuwe voorzitter
van de rvt heeft in het najaar de Leergang Voor de Voorzitter
afgerond.

Jaarlijks bespreekt de rvt het functioneren van het cvb, als
team en individueel. In april 2020 heeft de remuneratie-

commissie namens de rvt het jaarlijkse gesprek gevoerd met
de voorzitter en het lid van het cvb. De leden van het cvb

schreven over 2019 een zelfevaluatie als input. Het oordeel
van de rvt was positief en er zijn afspraken gemaakt over
professionalisering, coaching en arbeidsvoorwaarden.

De rvt heeft de voorzitter van het cvb een verlenging van zijn

Vergaderingen
De rvt is in 2020 vijf keer bijeen geweest voor een reguliere

vergadering. De agenda wordt in overleg tussen de voorzit-

ters van de rvt en het cvb opgesteld. De vergadering start met
een besloten deel, zonder aanwezigheid van het cvb. Daar-

naast hebben in het voorjaar drie extra digitale vergaderingen
plaatsgevonden vanwege de coronacrisis en scholensluiting.
Dit onderwerp heeft gedurende het jaar in iedere vergade-

ring aandacht gehad. De aanwezigheid van de rvt-leden bij
de vergaderingen is bijna 100% geweest, ook bij de extra
ingelaste overlegmomenten.

De stap naar waardengericht sturen en toezicht houden bood
kansen om bestaande rapportages te integreren en in een

nieuwe stijl vorm te geven. In deze nieuwe vorm rapporteert
het cvb aan de rvt integraal op drie aspecten: signalen voor

succes, reflectie op de kernverwachtingen en reflectie vanuit
beleidsopgaven en beleidsafdelingen. Het cvb laat hierbij

zien hoe zij resultaten en ontwikkelingen interpreteert, welke
betekenis deze hebben voor de voortgang op de koers en
wat de gevolgen zijn voor het bestuurlijk handelen.

De rvt ontvangt drie keer per jaar een dergelijke verklarende
rapportage. Aanvullend ontvangt de rvt financiële kwartaalrapportages.

Belangrijke dossiers die in 2020 aanvullend aan de orde zijn
geweest:
•

het vierjaarlijks bestuursgericht onderzoek vanuit de 		

•

het eerste strategisch meerjarenformatiebeleidsplan 		

•
•

•
•

onderwijsinspectie
SCOL

de afronding van de overdracht van Onderwijsbureau 		
Hollands-Midden (OHM) en implementatie AFAS

de goedkeuring van duurzame bestuurlijke samenwerkingen (Regionale Opleidingsschool Rijnland,
Sterk Techniekonderwijs, Samen Opleiden)

de goedkeuring van nieuwbouwprojecten, waaronder de
ver(nieuw)bouw van het bestuursbureau

de verkenning van een mogelijk nieuwe afdeling
internationaal georiënteerd basisonderwijs.

bestuurstermijn met 4 jaar aangeboden.
Auditcommissie

De financiële situatie van SCOL is in 2020 onder druk komen
te staan. De auditcommissie heeft de ontwikkelingen nauw-

gezet gevolgd en in totaal zes keer vergaderd in 2020. Hierbij
is ook nadrukkelijk aandacht geweest voor de doelmatige

besteding van de Rijksmiddelen, met als belangrijk document
de kaderbrief. In de kaderbrief heeft het bestuur naar oordeel
van de rvt overtuigend beschreven hoe het vanuit gedeelde
waarden financieel wil sturen op de meerjarige bestuurlijke

opgaven uit de Strategische Koers. Ook heeft SCOL te maken
met actuele uitdagingen, onder andere vanuit aanpassingen
in wetgeving en cao’s, de coronacrisis en ontwikkelingen in

de regio Leiden. Aan de hand van de financiële rapportages
vraagt de rvt expliciet verantwoording aan het cvb over de
uitgaven in relatie tot de gestelde kaders en prioriteiten in

de kaderbrief. Voor wat betreft de financiële rapportages was
2020 een moeizaam jaar, omdat er een grote transitie met

betrekking tot de financiële systemen plaatsvond. Hierdoor
was er vaak laat inzicht in de financiële status van SCOL.
Er is conform de statuten goedkeuring verleend aan de

jaarrekening en het bestuursverslag 2019 en de meerjaren-

begroting 2021-2024. Het begrotingstraject is een intensief
traject geweest, waarbij concrete afspraken zijn gemaakt

tussen cvb en rvt over de bestuurlijke maatregelen in relatie
tot het financieel (begrotings)tekort.

De auditcommissie heeft twee maal per jaar intensief overleg
met de externe accountant. In het najaar wordt vooral

gesproken over de interne beheersmaatregelen en risico’s.

In het voorjaar worden de managementletter en de controle
van de jaarrekening uitgebreid besproken.

De accountant wordt minimaal één keer per jaar, bij de

bespreking van het accountantsverslag, uitgenodigd in een
rvt-vergadering waarbij de voltallige rvt aanwezig is.

In juni is na zorgvuldige afweging bewust gekozen ook de

controle over het jaar 2020 door de huidige accountant uit te
laten voeren. Op basis van de ervaringen over het jaar 2019

heeft de rvt vertrouwen in de expertise en de wijze waarop de
accountant de onafhankelijkheid borgt. Gezien de bijzondere
situatie dat de externe accountant OHM van SCOL heeft

overgenomen, is er een extra toets op de onafhankelijkheid
uitgevoerd.
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Onderwijscommissie

Tot slot

waarop het bestuur stuurt op de kwaliteit van het onderwijs.

De rvt heeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de

De rvt heeft als belangrijke taak toe te zien op de wijze

De onderwijscommissie is hierbij een vooruitgeschoven

post, waarbij verdiepend het gesprek met het cvb wordt

gevoerd over resultaten, rapportages en ontwikkelingen in
het onderwijs. In 2020 vergaderde de onderwijscommissie

drie keer. Er was extra aandacht voor de uitkomsten van het

inspectieonderzoek en de onderwijskundige uitdagingen die
gepaard gaan met de coronacrisis, zoals afstandsonderwijs.
De rvt kan, mede op basis van de uitkomsten van het

inspectieonderzoek, tevreden constateren dat het met de

kwaliteit van onderwijs binnen SCOL goed gesteld is. Daarin

spreekt de rvt vooral zijn waardering uit voor het vele werk dat
wordt gedaan door docenten en medewerkers.

Contact met belanghebbenden
De rvt heeft, in bijzijn van het cvb, twee keer overleg gevoerd
met de GMR PO en GMR VO. In het najaar van 2020 was dit,
vanwege de coronacrisis, een digitaal overleg met een
afvaardiging vanuit alle gremia. Daarnaast heeft de rvt

verschillende schoolbezoeken afgelegd. De leden van de

rvt spreken dan met leden van het team, de schoolleider en

met een groep leerlingen. De gesprekken zijn informatief en
luchtig, maar met name ook leerzaam. Vanwege de corona-

crisis hebben niet alle geplande bezoeken doorgang kunnen
vinden. Dit is ontzettend jammer, want de gesprekken met

de medezeggenschap en de schoolbezoeken zijn voor de rvt
momenten dat bestuurlijk overleg en documenten tot leven
komen, iets waar de rvt veel waarde aan hecht.

Doelmatigheid
De rvt houdt toezicht op hoe het bestuur stuurt op de onderwijskwaliteit, de tevredenheid van de belanghebbenden en

een doelmatige inzet van middelen. Om dit te toetsen heeft
de rvt, zoals beschreven, schoolbezoeken afgelegd en daar

gesproken met leerlingen, personeel en directie. Daarnaast

is tweemaal gesproken met de GMR PO en de GMR VO en is
de rapportage van de inspectie besproken. De commissies

hebben diepgaander gekeken en daarover geadviseerd aan

de rvt. De kaderbrief en de daaruit voortvloeiende begroting
geven weer hoe het cvb de middelen meerjarig inzet voor

het verzorgen van onderwijs en in het jaarverslag is daar door
het bestuur verslag van gedaan. Vanuit de toezichthoudende
rol beoordeelt de rvt op basis van het bovenstaande dat de
middelen doelmatig worden ingezet.

Met het bestuur is afgesproken om in de trimesterrapportages
vanaf 2021 meer de verbinding tussen de kernwaarden,

kernverwachtingen, resultaten en middelen te leggen dan tot
nu toe gebruikelijk was.
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organisatie en beoordeelt deze positief. Op sommige
vestigingen en binnen sommige onderdelen van het

bestuursbureau, vragen personele bezetting, (onderwijs)-

kwaliteit en specifieke ontwikkelingen extra aandacht van het
cvb. Dat is onderwerp van gesprek met de rvt.

Graag spreken wij onze dank uit naar alle medewerkers van
SCOL voor hun extra inzet in 2020, waarmee het onderwijs
binnen de stichting zo goed als mogelijk doorgang heeft
kunnen vinden in dit moeilijke jaar.

Verslag
gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad

Op het niveau van het bestuur zijn medewerkers
en ouders vertegenwoordigd in de personeelsen oudergeleding van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraden (GMR’s) PO en VO.
De GMR VO heeft ook een leerling-geleding.
De GMR heeft recht op instemming op een
aantal thema’s en geeft gevraagd en ongevraagd
advies op het (voorgenomen) beleid aan het
cvb. Altijd staat het algemeen belang van de
organisatie voorop. Beide raden fungeren als
positief kritische gesprekspartner voor het
bestuur en vinden het belangrijk om in een
vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen betrokken
te worden en een actieve rol te hebben.

GMR VO

Een speerpunt voor de GMR dat hieruit naar voren kwam, is

De GMR vergaderde vijf keer op het kantoor van SCOL.

onderzoeksrapport van de inspectie is besproken met de

ziekteverzuim en het behoud en bevorderen van het

het beeld van de bestuursleden op het functioneren van het

actueel geworden door de grotere druk op de begroting en

De GMR heeft afgelopen jaar veel gesproken met het cvb

zonder verlies aan onderwijskwaliteit en met behoud van

rondom de sluiting van de scholen door Covid-19. Ook heeft

Belangrijke zaken die besproken werden, waren onder andere

den houden van zittend personeel.

leden voor de rvt en het functieprofiel teamleider.

troffen o.a. de verzelfstandiging van Onderwijsbureau Holland

de kaderbrief, de (kaderbrief) begroting, het (meerjaren)

het protocol genotsmiddelen, het terugdringen van het

en het jaarverslag. De GMR heeft over deze onderwerpen

verwijdering, het strategisch meerjarenbeleidsplan, de forma-

van de leerling/docent-ratio in het formatieplan.

kingsovereenkomst Samen Opleiden in de School (Oplis).

gekomen met de GMR VO om te delen wat er speelt in de

ding. Deze vergadering ging over de functieomschrijvingen

hand van de thema’s onderwijskwaliteit en inspectie gedaan.

functies. De personeelsgeleding van de GMR heeft instem-

de communicatie met de achterban (MR-en). Het definitieve

De GMR heeft veel gesproken met het cvb over de werkdruk,

GMR. De conclusies van de inspectie komen overeen met

personeel (Lb, Lc en Ld). Dit is in de loop van het jaar extra

bestuur en de scholen.

om hiervoor oplossingen binnen de formatie te vinden,

over de hoge werkdruk, het vervangingsbeleid en de zorgen

SCOL als aantrekkelijke werkgever.

de GMR aandacht gevraagd voor het investeren in en tevre-

de ziekteverzuimregeling, de benoeming van twee nieuwe

Andere belangrijke zaken die dit jaar besproken werden be-

De jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda waren

Midden (OHM), het verzuimbeleidsplan, het verzuimprotocol,

formatieplan, de jaarrekening, het vakantierooster 2020-2021

relatief hoge verzuim binnen SCOL, het protocol schorsing en

positief geadviseerd, behalve als het gaat om het verhogen

tie PO 2020/2021, de kaderbrief 2021/2024 en de samenwer-

Zoals gebruikelijk, is ook in 2020 de rvt twee keer bijeen-

Er is één extra vergadering ingelast voor de personeelsgele-

medezeggenschap en in de organisatie. Dat is dit jaar aan de

van onderwijsondersteunend personeel (OOP) en de directie-

GMR PO

mingsrecht hierover. Door de planning van de vergaderingen
was het (vanwege de deadline) niet haalbaar om dit onderwerp tijdens de reguliere vergadermomenten te plannen.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda waren

De GMR vergaderde in dit jaar vijf keer. Hiervan was één bij-

de kaderbrief, de begroting, het formatieplan, het jaarverslag,

vonden digitaal via Teams plaats vanwege de coronamaat-

lender GMR, het verslag van de vertrouwenspersonen en het

In januari 2020 heeft een delegatie van de GMR PO deelge-

geadviseerd.

GMR op de hoogte gehouden van de voorbereidingen en de

om te delen wat er speelt in de medezeggenschap en in de

eenkomst fysiek op het kantoor van SCOL. Vier vergaderingen

de jaarrekening, het vakantierooster 2020/2021, de jaarka-

regelen.

jaarverslag. De GMR heeft over deze onderwerpen positief

nomen aan gesprekken met de onderwijsinspectie. Zo is de

In 2020 is de rvt twee keer bijeengekomen met de GMR PO

resultaten van het bestuursbezoek van de inspectie aan SCOL.

organisatie. De GMR PO is betrokken geweest bij de werving
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van twee nieuwe leden voor de rvt.

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.

Goed leren,
leven en samenleven

geven aan het beleid, op een manier die past bij hun eigen

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 onderwijsaanbod 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.

is belangrijk, of je nu leerling bent, docent, teamleider of

Goed leren

Bij SCOL werken we elke dag aan meer dan gewoon goed
onderwijs voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Van een SCOLschool 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
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context en traditie, en afgestemd op hun leerlingen.

Daarnaast betekent goed leren ook, dat iedereen zelf

verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. Willen leren
directeur. Leren doe je altijd en wordt gevoed door

nieuwsgierigheid. 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 kernwaarden
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

je eigen achtergrond en tradities en kennis van hoe anderen

leven, van hun waarden en normen, van hoe je met de aarde

Waardengericht en waardengedreven sturen

Omgaan met elkaar, met de ander, je verbonden weten met

Onze kernwaarden vertrouwen, verwondering en solidariteit

moet omgaan voor een duurzame toekomstige samenleving.
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 alle basis-

scholen het gesprek over SCOL-waarden en eigen waarden,

over levensbeschouwelijke identiteit, het omgaan met lastige

gesprekken, rouwverwerking, omgaan met verschillen en burgerschap. Vaak gaan de gesprekken over hoe een thema als

radicalisering toegankelijk te maken, zodat leerlingen er over
in gesprek gaan, hun eigen mening leren vormen, zonder

de ander uit te sluiten en zonder thuis een loyaliteitsconflict

zijn leidend voor wat we elke dag doen. Vanuit deze waarden
sturen we op kwaliteit. Gekoppeld aan de kernwaarden vor-

men de ‘kernverwachtingen’ het kwaliteitskader: wat verstaat
SCOL onder kwaliteit? 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. Het bestuur is 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 verschillende

lagen in de organisatie zijn leidend in deze manier van sturen.

De ‘signalen voor succes’, op basis van cijfermatige gegevens,
en harde indicatoren zijn hierbij ondersteunend.

te krijgen. Aandacht voor ‘Black Lives Matter’, maar ook de

moord op de Franse docent Samuel Paty gaven aanleiding tot
de vraag: hoe bespreken we diversiteit, ook met jonge leerlingen? Helaas konden in 2020 vanwege de coronacrisis de

trainingen over Burgerschapsvorming, die samen met Samira
Bouchibti van de ‘VIP-Academy’ worden georganiseerd, niet

doorgaan. Deze worden alsnog gegeven, zodra dit weer kan.

Ook aan de VO-scholen is advies gegeven over radicalisering.
Andere thema’s in 2020:
•

Paarse Vrijdag, waar VO-scholen en enkele basisscholen 		
aan mee hebben gedaan: seksualiteit en diversiteit

bespreekbaar maken in de klas, zonder iemand met een 		
andere mening uit te sluiten;

•

zorgen tijdens en na de eerste lockdown: advies over hoe

•

een project in samenwerking met de gemeente Leiden om

•

om te gaan met angst;

in het voorjaar 2021 het onderwerp huiselijk geweld laagdrempelig te kunnen bespreken op enkele basisscholen;

tevens heeft de adviseur Identiteit een presentatie

gegeven tijdens een internationaal webinar over onder-		
wijs in corona-tijd en aandacht voor kwetsbare leerlingen.

De basisscholen volgen ieder een methode voor de lessen

godsdienst die het best bij de school past. Alle basisscholen

van SCOL besteden aandacht aan de grote christelijke feesten
door middel van lessen en vieringen, en inzamelingsacties

voor solidariteitsprojecten. Ook het Bonaventuracollege en

Visser ’t Hooft Lyceum houden inzamelingsacties voor projecten.
Het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden werkt samen met M25, de
jongerenorganisatie van de Diaconie van de Leidse kerken, en
kent vanuit zijn protestants-christelijke traditie een klassikale
dagopening.
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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.

Organisatie

Onder SCOL vallen twee scholen voor voortgezet onderwijs, het Bonaventuracollege en
het Visser ’t Hooft Lyceum. Sinds de opening in
september van Beroepscollege Leystede in
Leiden werken beide scholen nu in een prachtig
modern gebouw samen voor de vmbo
theoretisch/gemengde leerweg en de kaderen basisberoepsgerichte leerweg.
SCOL telt 16 basisscholen en 7 vestigingen voor
voortgezet onderwijs.

Situatie per 31 december 2020
Raad van Toezicht,
College van Bestuur

Staffuncties

Bestuurssecretariaat

Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

Financiën en administratie
Huisvesting
en Facilitaire Zaken
ICT

BONAVENTURACOLLEGE

ROOMS-KATHOLIEK

Mariënpoelstraat

De Astronaut

Burggravenlaan

VISSER ’T HOOFT LYCEUM
Leiden

Leiderdorp
Rijnsburg

BEROEPSCOLLEGE
LEYSTEDE

Bonaventuracollege

Bernardus

Onderwijs en Kwaliteit

De Leeuwerik

PR en Communicatie

De Schakel
De Singel

De Tweemaster
Het Avontuur
Pacelli

’t Klankbord
St. Joseph

Leystede

PROTESTANTS-CHRISTELIJK

Leystede

De Ley

Visser ’t Hooft Lyceum

De Leidse Houtschool
Joppensz

De Springplank
Zijlwijkschool
De Zwaluw
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Identiteit
HRM

Code Goed Bestuur
De Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden hanteert als

bestuursmodel een organieke scheiding tussen bestuur en

intern toezicht. Het bestuur wordt gevormd door een twee-

hoofdig 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

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

zijn op SCOL van toepassing. In overleg hebben bestuur en
intern toezicht gekozen de Code Goed Onderwijsbestuur
VO te volgen. Het cvb en de rvt voldoen aan de lidmaat-

schapseisen en onderschrijven de vier principes uit de code.

Zelfevaluatie college van bestuur
Het cvb evalueert jaarlijks als team het eigen functioneren.

Dit evaluatiemoment vormt onderdeel van een continu proces
van reflecteren waarbij ook wordt teruggekeken naar eerder

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 Betaplatform Zuid-Holland, onbezoldigd
•
Lid themacommissie Professionalisering van de
Schoolorganisatie VO-raad, onbezoldigd
•
Lid Adviesgroep Voortgezet Leren VO-raad, onbezoldigd
•
Lid hoofdbestuur KBOV, onbezoldigd
•
Lid bestuur Stichting Kiljan, onbezoldigd

vastgestelde verbeterpunten. De evaluatie over 2020 vond

plaats eind november 2020. Hier is een volledige dag onder
externe begeleiding en in aanwezigheid van de bestuurs-

Klachtenregeling

voor het gesprek. Het kader waarbinnen het bestuur het eigen

Dagelijks bezoeken bijna 9.000 leerlingen onze scholen.

door de Strategische Koers en de Code Goed Onderwijs-

alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet

secretaris voor uitgetrokken, zodat er alle aandacht en tijd was
handelen heeft geëvalueerd, werd onder andere gevormd

bestuur VO. De evaluatie stond in het teken van de zakelijke
en persoonlijke kant van samenwerken als bestuur en

bestuurssecretaris. Naast het terugkijken op de zaken die

formeel moeten, was er ruimschoots tijd voor ontmoeting,
reflectie (op good en bad practices), op de onderlinge

samenwerking (waaronder de portefeuilleverdeling) en op

de cultuuraspecten binnen de totale schoolorganisatie. Het
instrument ME+U was ondersteunend tijdens de jaarlijkse
evaluatie.

Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg met
lukt, hebben we een klachtenregeling. Elke klacht wordt
geregistreerd. Klachten worden zo laag mogelijk in de

organisatie opgelost. In 2020 zijn er vijf klachten op bestuursniveau binnengekomen waarvan in alle gevallen in

samenspraak met het bestuur een oplossing is bereikt.
In 2020 is tevens de klachtenregeling herzien.

Doorontwikkeling bestuursbureau
Het bestuursbureau van SCOL is er voor het onderwijs, dienstbaar in advies en ondersteuning aan het cvb en de rvt, aan

schoolleiders en aan medewerkers. Bij de start van het nieuwe
decennium staan we voor een aantal nieuwe uitdagingen,
Onderstaande tabel toont de overlegfrequentie van het bestuur in 2020,
onderling en met de andere gremia binnen de stichting. Uitgezonderd op dit
overzicht zijn de extra overleggen die in 2020 hebben plaatsgevonden
betreffende corona-gerelateerde ontwikkelingen en maatregelen.

zoals de daling van het leerlingenaantal in de gehele regio en
het lerarentekort. De onderwijsbekostiging staat onder druk,

huisvestingslasten nemen toe, evenals de kosten van de digitalisering van het onderwijs. Wij zijn het verplicht aan ouders
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Overleg in 2020

Frequentie

College van bestuur

Wekelijks (43 keer per jaar)

Directie VO

15 keer per jaar

Directie PO

11 keer per jaar

GMR VO

7 keer per jaar

GMR PO

5 keer per jaar

Raad van toezicht

5 keer per jaar

Remuneratiecommissie

2 keer per jaar

Auditcommissie

6 keer per jaar

Onderwijscommissie

3 keer per jaar

en leerlingen om onze middelen zoveel mogelijk ter beschikking te stellen aan het onderwijsproces en de ondersteuning
sober en doelmatig in te richten. Daarbij heeft het cvb de

ambitie uitgesproken dat het bestuursbureau meer klantgericht
en dienstverlenend wordt naar de primaire klantgroepen. In
2020 is het in 2019 gestarte Programma Doorontwikkeling
Bestuursbureau voortgezet en is waarderend onderzoek

gedaan naar de kernverwachtingen van schoolleiders en

medewerkers van het bestuursbureau. Het doel is te komen

tot een herinrichting van het bureau vanuit een nieuw onder-

steuningsconcept. We verwachten dit eind 2021 af te ronden.

Stichting Confessioneel Onderwĳs Leiden
Toekomstgericht onderwĳs met aandacht voor de individuele leerling

breed onderwĳsaanbod

N
W

O
Z

hoge kwaliteit
gestoeld op de christelĳke traditie
ruimte voor een eigen
onderwĳskundige identiteit

Leiden

SCHOLEN IN

Leiderdorp

ruimte voor professionals

AANTAL LEERLINGEN

4.471

Katwĳk

Zoeterwoude

voortgezet onderwĳs
GEMEENTEN

4.171
basisonderwĳs

M

y

1+1=2

x
2

IDENTITEIT
rooms-katholiek
protestants-christelĳk

7
16
14

ONDERWĲS
vestigingen voor voortgezet
onderwĳs, voor vmbo, havo,
atheneum, gymnasium
vestigingen voor
basisonderwĳs

AANTAL MEDEWERKERS

494

voortgezet onderwĳs

408

basisonderwĳs

Onderwĳs gaat altĳd over goed leren, leven en samenleven

Goed leren:
kwaliteit
voor iedere
leerling

Bestuurlijke ambitie
Hoe willen we bereiken dat onze leerlingen

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.

Gelijke kansen voor al onze leerlingen
•

‘meer dan goed onderwijs’ krijgen? Deze

Koers voor de periode 2018-2022 zijn:
•

wordt extra (financieel) geïnvesteerd, waardoor kinderen 		

onder andere in kleinere klassen onderwijs kunnen volgen.
•

2020 regelmatig bij elkaar geweest voor de voortgang en
heeft SCOL van de gemeente Leiden 262.000 euro

ontvangen voor activiteiten ten behoeve van gelijke 		

• De doorgaande leerlijn van PO naar VO

onderwijskansen, zoals de Kopklas, taalklassen en ouder-

• De bijzondere profielen van onze scholen

coördinatoren. Deze activiteiten vinden plaats binnen de

• Internationaal gericht onderwijs

• SCOL als toekomstbestendige organisatie

De leden van het kennisplatform Gelijke Kansen zijn in

evaluatie van extra (gesubsidieerde) activiteiten. In 2020

Gelijke kansen voor al onze leerlingen

• Onze positie in kennisstad Leiden

waarvan de ouders thuis een andere taal spreken dan

Nederlands of niet zo hoogopgeleid zijn. In deze scholen 		

vraag is en blijft de basis voor ons onderwijs.

Onze bestuurlijke ambities in de Strategische

SCOL kent vier kansenbasisscholen: scholen met kinderen

vier onderwijskansenscholen van SCOL.
•

In 2020 stond de uitwerking van het thuisonderwijs in

verband met corona centraal. De kansenscholen hebben
ingezet op samenwerking en kennisuitwisseling om het

In 2020 heeft SCOL de kennisplatforms voortgezet om

thuisonderwijs te stroomlijnen en opvang van kwetsbare

kennisplatform staat kennisdeling en leren van en met elkaar

Leiden was SCOL ook in 2020 actief rond het thema

platform kent een eigenaar (directielid, tevens voorzitter) en

kwetsbare leerlingen.

gezamenlijk aan de bestuurlijke ambities te werken. In een

leerlingen te realiseren. Op het niveau van de gemeente

centraal rond de thema’s uit de Strategische Koers. Elk

kansengelijkheid, bijvoorbeeld bij de opvang van

een beleidsmedewerker van Onderwijs en Kwaliteit (voor de

inbreng van data en informatie, en procesbegeleiding) en kan

•

SCOL werkte binnen het thema Gelijke Kansen samen met

daarnaast bestaan uit directeuren PO en VO, teamleiders en

verschillende Leidse organisaties die programma’s

advies aan de directie-overleggen PO en VO.

het MATS-project van JES Rijnland en de pilot van VRAC 		

leraren. De kennisplatforms geven gevraagd en ongevraagd

aanboden op de basisscholen. Een voorbeeld hiervan is 		
in Het Gebouw. Andere trajecten liepen onder begeleiding
van bijvoorbeeld SOL, Inclusio en PPO.
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•

Het project ‘Gelijke Kansen in Leiden’ is voortgezet. Doel
is bij te dragen aan optimale schoolloopbanen van

•

leerlingen en beter zicht te krijgen op stadsbrede

en de brugklas samenwerken. Het doel van dit project is

op gelijke kansen; interventies niet alleen gebaseerd op

deze begaafde leerlingen bij hen uitdagend en passend

inschattingen, maar ook op basis van data. Het gebruik

onderwijs te bieden. In 2020 hebben SCOL-breed

van data over welke leerlingen op welke scholen meer of
juiste onderwijs is voor verschillende groepen leerlingen

en kan bewustwording over patronen van ongelijkheid in

36 leerlingen meegedaan.
•

het Leidse onderwijsveld vergroten. SCOL werkt hierin

leerlijn PO-VO, Onbegrensd leren Leiderdorp en het

PO-VO programma op Beroepscollege Leystede. Ook is

Er is - in samenwerking met gemeente Leiden, Samen-

na de zomer een start gemaakt met het afstemmen van de

werkingsverbanden PPO en VO Leiden en de school-

opgesteld voor nieuwkomersbeleid voor Leiden en de

regio. Het is een meerjarig model, dat richting geeft aan

leerlijnen PO-VO, te beginnen bij begrijpend lezen.
•

de inhoud, vormgeving, organisatie en routes van het

plaats. Ongeveer 242 leerlingen uit groep 8 van de SCOL
van SCOL.

met een vluchtelingenstatus als niet-Nederlandstalige
in regio Leiden wonen.

In november 2020 vond het jaarlijkse SCOL-schoolbezoek
PO-scholen liepen een ochtend mee op een VO-vestiging

onderwijs aan nieuwkomers. Het gaat zowel om kinderen
kinderen die vanwege het werk van hun ouders (tijdelijk)

een vervolg gegeven aan de nadere vormgeving van de
waren onder andere Curriculum.nu, de doorgaande

door tot juli 2021.

besturen PROO en DaVinci - een meerjarenbeleidsplan

Met een afvaardiging van het kennisplatform is in 2020

doorgaande leerlijn PO-VO. Onderwerpen op de agenda

samen met alle Leidse onderwijspartijen. Het project loopt

•

Challenge’ voortgezet. De Super Challenge is een Design
Thinking project waarin begaafde leerlingen uit groep 8

ontwikkelingen. Het project zet in op interventies gericht

minder succes hebben betekent meer inzicht in wat het

In 2020 heeft SCOL het PO-VO programma ‘Super

De bijzondere profielen van onze scholen
•

Op 1 augustus 2020 is onder de vlag van het

Bonaventuracollege Mariënpoelstraat en locatie Leystede

een VO-afdeling Agora-onderwijs gestart met 46 leerlingen.
Agora is een onderwijsconcept waarin ieder kind uniek is

en recht heeft op een eigen leerroute, waarin alle kinderen

M

y

1+1=2

van vmbo tot en met vwo welkom zijn en waarin ieder kind

x

naar een examen toewerkt van minimaal het niveau van

2

het advies van de basisschool.
•

In september 2020 was basisschool De Astronaut precies
een jaar oud. De Astronaut, met de persoonlijke leerstijl

van de leerling als belangrijkste pijler van het onderwijs,
telde op dat moment 55 leerlingen, verdeeld over drie
groepen. Er is een toenemende vraag naar dit type

onderwijs. Gezien de belangstelling verwachten we dat
het aantal leerlingen ook in 2021 groeit.
•

De doorgaande leerlijn van PO naar VO
•

In 2020 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 vertegenwoordigers van SCOL-scholen die overgang van PO naar 		
VO in hun portefeuille hebben, waaronder schoolleiders, 		
teamleiders en leerkrachten.
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De Leidse Houtschool is in maart 2020 gestart met

tweetalig onderwijs (tto). In het nieuwe schooljaar zijn er
vier tto-klassen. Dit wordt de komende jaren uitgebreid
naar twaalf. De school werkt toe naar accreditatie in

schooljaar 2021-2022 van haar internationale curriculum.

Internationaal gericht onderwijs
•

•

•

In 2020 hebben twaalf leraren hun tweejarige opleiding
‘Design-Based Education Wereldwijs Onderwijs’ van

In 2020 is het kennisplatform Internationalisering elk

SCOL/Stenden University afgerond. Deze leergang is

vertegenwoordigers (leerkrachten, teamleiders en school

gericht op het toepassen van internationalisering en

van internationaal gericht onderwijs. De gezamenlijke

Met deze leergang wil SCOL scholen actief ondersteunen

programmaplan.

nationaliseerd onderwijs. De deelnemers hebben hun

kwartaal bijeen gekomen. Dit platform bestaat uit enkele

bedoeld voor onderwijsgevenden in het PO en VO en

leiders) van SCOL- scholen die actief zijn op het gebied

21ste-eeuwse vaardigheden in de eigen onderwijspraktijk.

ambities van het kennisplatform worden beschreven in het

in een onderscheidend aanbod op het vlak van geïnter-

Vanaf schooljaar 2020/2021 is de Werkgroep Engels
onderdeel geworden van het Kennisplatform

opleiding afgesloten met een reis naar Zuid-Afrika.
•

Internationalisering. Vanuit de werkgroep Engels is onder

SCOL is opnieuw benaderd om een internationale IGBO-		
school te starten, nadat PROO-Leiden-Leiderdorp
aangaf de IGBO niet langer te willen opzetten.

andere uitwisseling geweest tussen scholen. De Benchmark
English is op verschillende scholen gebruikt om de

voortgang van leerlingen in het PO in kaart te brengen en

voor de overdracht naar het VO. De vvto-specialisten (vvto

Onze positie in kennisstad Leiden

scholen werken samen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen

•

staat voor vroeg vreemdetalenonderwijs) van een aantal
en uit te zetten op de scholen.

SCOL nam in 2020 weer deel aan enkele werkgroepen van

de LEA (Lokale Educatieve Agenda). De LEA is opgezet om
het lokale onderwijsbeleid vorm en inhoud te geven.

Werkgroepen waaraan SCOL deelneemt zijn bijvoorbeeld
‘Uitvoeringsplan internationale stad’, ‘Onderwijs en

jeugdhulp’ en ‘Gezondheid en bewegen’ en ‘Gelijke

Kansen’, ‘Huisvesting’, en ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt.
•

SCOL is als partner, stuurgroep- en programmateamlid

nauw betrokken bij het LEF: Leiden Education Fieldlab.
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. Een broedplaats waar kennisdeling
centraal staat. In 2020 zijn binnen SCOL en in samen-

werking met andere organisaties in het LEF een aantal
sessies binnen SCOL en met andere organisaties
gefaciliteerd.
•

In 2020 nam SCOL weer deel aan de regie- en de

projectgroep van de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling.
De Leidse Aanpak is een netwerk dat professionals

•

Bijna alle SCOL PO-scholen geven Engels vanaf de

stimuleert, verbindt en inspireert om de talenten te

vvto-keurmerk. Een aantal scholen is in 2020 bezocht door

met wie zij werken, zodat de kinderen/jongeren een

naar de kwaliteit van het vroeg vreemdetalenonderwijs

heen.

kleuterklas en zijn bezig met het behalen van een

ontdekken en te ontplooien van de kinderen/jongeren

een visitatiecommissie van EarlyBird. Zij hebben gekeken

positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen 		

Engels (vvto-E) in de klas. In het najaar van 2020 hebben
de Bernardusschool en de Tweemaster een derde ster

•

SCOL was ook in 2020 partner van het Verwonderpaspoort.

ontvangen en een bordje met het keurmerk voor aan de

Het Verwonderpaspoort wil de toegang tot de wereld van

en De Ley gevisiteerd voor een volgende ster.

maken en vergroten. Daarnaast is SCOL betrokken bij de

gevel. In 2021 worden de St. Joseph, Pacelli, De Schakel

natuur, wetenschap, techniek en duurzaamheid makkelijker
opzet van het nieuwe platform ‘Verwonder om de hoek’,
in samenwerking met verschillende Leidse organisaties.
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•

2020 opnieuw samen op om het bewegingsonderwijs in

Kwaliteitszorg

innovatiesubsidie van de gemeente Leiden de aanvraag

Werken aan kwaliteit is iets wat in de cultuur van

implementeren. Twee docenten van SCOL en PROOLeiden

binnen SCOL gebruikelijk is om op alle organisa-

SCOL, PROOLeiden en de gemeente Leiden trokken in
Leiden naar een hoger plan te tillen. Ook is vanuit de

gehonoreerd om bewegend leren te onderzoeken en te

de organisatie moet zitten. Dit betekent dat het

zijn hiermee aan de slag gegaan.

torische niveaus op gezette tijden stil te staan bij

de vraag of de dagelijkse werkpraktijk aansluit bij

SCOL als toekomstbestendige organisatie
•

2020-2021’ voorgelegd aan de directies, rvt en GMR. De
SCOL veel wordt geleerd met en van elkaar, op

verschillende manieren. De deskundigheidsbevordering
wordt op basis van deze notitie vormgegeven.

SCOL is partner van Platform Samen Opleiden &
Professionaliseren. Van de Hogeschool Leiden

(jaar 1 t/m 3, academische pabo, regulier en deeltijd)

liepen afgelopen schooljaar 113 studenten stage binnen
SCOL. Daarnaast waren er 18 LIO’-stages. MBO Rijnland
plaatst per periode (4 periodes per jaar) ongeveer

17 studenten (1e, 2e en 3e jaars). Van de Stichting Gezel 		
loopt 1 persoon met een arbeidsbeperking mee in een 		
leertraject van SCOL.
•

gewerkt aan borging en verbetering van kwaliteit.

In september is de herijkte notitie ‘SCOL Leerlandschap
notitie is positief ontvangen. De conclusie is dat binnen

•

de Koers en dat op basis van deze reflectie wordt

In 2020 was er weer een gevarieerd cursusaanbod in de
SCOL-academie. Als gevolg van de coronapandemie

De kwaliteitszorg kan pas zijn beoogde rol vervullen als de
activiteiten gericht op realisering, handhaving en borging

van de kwaliteit, systematisch en cyclisch plaatsvinden. Om

dit te bewerkstelligen werkte SCOL een aantal jaar volgens

het handboek Kwaliteitszorg en met een agenda Kwaliteits-

zorg, waarin activiteiten, aansturing, uitvoering en output zijn
opgenomen. De zorgvuldige en consequente hantering van

de onderdelen van de cyclus is te zien als de monitor van de
uitvoering van de bestuurlijke kwaliteitszorg.

In 2020 heeft een doorontwikkeling van de kwaliteitszorg

plaatsgevonden. Vanuit de kernwaarden heeft SCOL kernverwachtingen geformuleerd. Een kernverwachting verwoordt

welke onderwijskwaliteit het bestuur graag wil zien op basis
van de Koers van SCOL. Het bestuur voert hierover reflecterende en verklarende gesprekken op de scholen:
•

is helaas een aantal scholingen afgelast. De doelen van
de SCOL academie zijn: medewerkers van SCOL

ontwikkelen zichzelf, de medewerkers vormen samen een
lerende organisatie. Gezien de Strategische 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.
•

In 2020 is SCOL bezocht door de inspectie. De conclusie is
dat het college van bestuur de kwaliteitszorg op orde

heeft en dat het bestuur goed zicht heeft op de onder

wijskwaliteit op de scholen. SCOL gaat aan de slag met de
verbetersuggestie die de inspectie heeft genoemd.
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•
•

laat zien hoe de school invulling en uitvoering geeft aan
de kernverwachtingen om meer dan goed onderwijs te
realiseren;

toon aan waar de school nu staat, waar liggen successen
of zijn risico’s?

legt uit wat de verklaringen hiervoor zijn en wat zijn de
vervolgstappen.

Het bestuur beschouwt de optelsom van alle kernverwachtingen
als kwaliteit.

Basiskwaliteit
•

SCOL neemt jaarlijks de veiligheidsmonitor af, maar

vanwege de coronacrisis en het thuisonderwijs is de

De onderwijsresultaten van de PO-scholen worden sinds

veiligheidsmonitor in 2020 niet op alle scholen

leerlingen dat de referentieniveaus 1f en 2s/2f behaalt

grotendeels positief.

afgenomen. Waar dit wel is gedaan, waren de uitkomsten

2020 in kaart gebracht aan de hand van het percentage 		
voor taal en rekenen.

•

In het kader van thuisonderwijs is een vragenlijst

Een vergelijking van het tweejarig gemiddelde met de

afgenomen onder leerlingen, ouders en leraren om de

de ondergrens presteren. Op basis van deze tweejarige

gaan welke verbeterpunten er zijn. De resultaten zijn

Pacelli onder de ondergrens. Deze scholen zijn bezig met

van de resultaten is onder andere een handreiking ‘werken

ondergrens laat zien dat de meeste PO-scholen boven

ervaringen van het thuisonderwijs te onderzoeken en na te

analyse presteren de basisscholen Het Avontuur en de

gedeeld met betrokkenen en de scholen. Naar aanleiding

een verbeteraanpak. Een aantal andere scholen is

met ict voor leraren’ opgezet.

gevraagd om een verbeterplan op te stellen om te

voorkomen dat hun driejarige onderwijsresultaten in 		

•

•

•

In 2020 is het traject van collegiale visitatie verder

schooljaar 2020-2021 onder de ondergrens uitkomen.

ontwikkeld. Bij de visitaties wordt uitgegaan van de

De onderwijsresultaten van zes van de zeven VO-locaties

door het inspectiekader en de Koers van SCOL. Ter voor-

het vertrouwen genieten van de inspectie: de onderwijs-

evaluatie. In 2020 zijn er, naast de 20 visitatoren, ook

verwachten. Een aantal scholen is in juni door de inspectie

visitaties uit te voeren. In 2020 hebben vier visitaties

Het betreft de onderwijsresultaten van schooljaar 2018-

van de coronapandemie.

leervraag van de school en worden de kaders bepaald 		

zijn voldoende. Een voldoende geeft aan dat deze locaties

bereiding van de visitatie maakt de school een zelf-

resultaten liggen minstens op het niveau dat je mag

10 nieuwe visitatoren geselecteerd en geschoold om de

geattendeerd op risico’s in de onderwijsresultaten 2020.

plaatsgevonden; enkele visitaties zijn uitgesteld als gevolg

2019 voor het vmbo-t bij het Visser ’t Hooft Lyceum in

Leiderdorp en Leiden. Op de scholen loopt een plan van

•

Het speerpunt van de Kennisplatforms Kwaliteitszorg PO 		

aanpak. De onderwijsresultaten zijn direct in het volgende

en VO is het leren van en met elkaar over kwaliteit(szorg).

van de havo van het Bonaventuracollege Burggravenlaan

werpen bij het kennisplatform PO zijn bijvoorbeeld:

zijn deze in schooljaar 2019-2020 weer voldoende. Er

kwaliteitsinstrumenten. Onderwerpen bij het VO zijn meer

termijn. Vanwege de wisselende onderwijsresultaten is op

de ambities van de school. Naast de meetbare aspecten,

(geweest) bij het verbeteren en bestendigen van de

bare en zichtbare aspecten. Een speciaal aandachtspunt is

data-ondersteund werken bijgedragen aan het

ontwikkelen van leerlingen in relatie tot de corona-

schooljaar, 2019-2020, verbeterd. De onderwijsresultaten

Beide kennisplatforms komen maandelijks bijeen. Onder-

waren (net) onvoldoende, maar na een plan van aanpak

kwaliteitsbeleid, de jaarcyclus en uitslagen van afgenomen

loopt een plan van aanpak voor de korte en de lange

geënt op het leren van en met elkaar met betrekking tot

een aantal scholen ‘Leren Verbeteren’ mede betrokken

gaan we ook met elkaar in gesprek gaan over de merk-

onderwijskwaliteit. Ook heeft het SCOL-brede traject

het uitwisselen over hoe we omgaan met het leren en

bestendigen van de onderwijsresultaten.

pandemie. Waar nodig schakelen we externe expertise in.
•

De intern begeleiders van SCOL kwamen in 2020 drie keer
een dagdeel bijeen, om van elkaar te leren en kennis uit te
wisselen. Ook zijn er tijdens de bijeenkomsten externe
professionals uitgenodigd voor professionalisering op

het gebied van het nieuwe onderwijsresultatenmodel en

de referentieniveaus taal en rekenen, van lees- en spelling
problemen, en de rechten en plichten van ouders.
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Datateams en data-ondersteund werken
•

In 2020 heeft het project datateams en data-ondersteund
werken een vervolg gekregen. Doel van het project is het
maken van gefundeerde keuzes: ‘van onderbuik naar

Schoolexamens en Programma
voor toetsing en afsluiting (PTA)
•

onderbouwd’. Door belangrijke beslissingen over

allemaal zijn afgenomen. In 2020 is geen centraal

maar ook op basis van data, vergroot je de kans dat je

schriftelijk examen afgenomen, maar met de directeuren

leerlingen de juiste kansen en het juiste onderwijs geeft.

is wel het verloop van de schoolexamens besproken en is

Door meer data-ondersteund te werken willen we

gekeken of de scores afweken van de scores in andere

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

door op bestuursniveau te monitoren of de PTA’s tijdig
beschikbaar worden gesteld en of de schoolexamens

leerlingen niet alleen te nemen op basis van inschattingen,

•

Het bestuur borgt de kwaliteit van de schoolexamens (SE)

jaren. We concluderen dat de SE’s een goed beeld
hebben gegeven.
•

uitkomsten van analyses te kunnen duiden. Tegen deze

De structuur van de examenorganisatie op schoolniveau

wordt aangescherpt door rollen, taken en verantwoorde-

lijkheden voor alle betrokken actoren, het takenpakket en

achtergrond hebben Visser ’t Hooft Lyceum Leiden,

de gewenste deskundigheid van de examencommissie

Leiderdorp en Rijnsburg, en het Bonaventuracollege

vast te leggen, net als de werkwijze rondom de examen-

Burggravenlaan deze expertise verder ontwikkeld. Op

processen en afspraken over het gebruik van formats en

deze scholen zijn datateams ingericht, datajaarkalenders

instrumenten in het schoolexamenbeleid.

opgesteld en diverse ondersteunende gegevens ontsloten
voor mentoren, teamleiders en secties. De scholen worden

Alle VO-vestigingen van SCOL hebben in 2020 een

CED Groep en Hogeschool Leiden.

adviezen als:

ondersteund door de afdeling Onderwijs & Kwaliteit, de

In 2020 heeft dit project een vervolg gekregen door twee

vervolg gegeven aan de opvolging van verschillende 		
-

typen scholingen: een scholing voor teamleiders gericht

		

voor ‘Datacoaches’, gericht op het ontsluiten van de data

-

op het data-ondersteund werken (CED) en een scholing

op schoolniveau en het bespreken ervan met collega’s 		
(MMP).

		
		
		

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
schoolexamineren met aspecten als kaders en

kwaliteitseisen, procedures en ondersteunende

		instrumenten;
-

		
		

-

		

het organiseren van ondersteuning voor de examencommissie 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.

Om de onderwijsachterstanden door de coronacrisis

zoveel mogelijk te beperken, stelde het kabinet afgelopen
jaar subsidies (inhaal-en ondersteuningsprogramma’s)

beschikbaar aan de gehele onderwijssector om leerlingen
en studenten die dat nodig hebben extra aandacht te
geven na wekenlang thuisonderwijs in 2020.

Alle VO-scholen hebben in tijdvak 1 het maximale bedrag

aangevraagd voor hun populatie (voor alle scholen betreft
het 10% van de leerlingen). Het aangevraagde bedrag is
toegekend (420.300 euro) en wordt besteed aan

programma’s om de leerontwikkeling van de leerlingen te

stimuleren en de leerdoelen te behalen, bijvoorbeeld door
het aanbieden van extra ondersteuningsuren en (groeps)
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bijlessen, huiswerkbegeleiding en het bijspijkeren van
leerlingen in hun voorbereiding van de examens.

Een groot deel van de PO-scholen heeft voor tijdvak 1 en
voor tijdvak 2 een subsidieaanvraag ingediend (voor

maximaal 10% of 20% van de leerlingen). De aangevraag-		

de subsidies voor tijdvak 1 (247.500) en tijdvak 2 (258.300)
zijn toegekend. De subsidie wordt besteed aan het

beperken van onderwijsachterstanden en behalen van de
leerdoelen voor lezen, begrijpend lezen, spelling en

rekenen. Op basis van analyses van de onderwijsresultaten
vinden diverse interventies plaats zoals pre-teaching en de
begeleiding (inoefening) van individuele en kleine groepen
leerlingen. Ook hebben scholen aandacht voor de

begeleiding van leerlingen bij wie thuis geen Nederlands 		
wordt gesproken en voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
•

SCOL heeft regelmatig intern en extern overleg om een

dekkend netwerk te organiseren voor kwetsbare leerlingen
en hun doorgaande ontwikkeling te waarborgen. Er is
regelmatig externe afstemming met samenwerkings-

partners, zoals de gemeente Leiden, GGD, JGT en de

samenwerkingsverbanden PO en VO en de kinderopvang.
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Resultaten
Bonaventuracollege
Slagingspercentage 2020 per onderwijstype en vestiging
Boerhaavelaan

Burggravenlaan

Mariënpoelstraat

Landelijk

Vmbo-B

100%

99%

Vmbo-K

95%

100%

Vmbo-T

100%

100%

99%

Havo

98%

100%

98%

Vwo

100%

99%

99%

Gemiddelde cijfers Schoolexamen 1 en 2 (examenvakken) 2020
Wegens het ontbreken van het CE bevat deze tabel alleen SE cijfers.
Om dezelfde reden is er ook geen berekende norm vastgesteld.
Boerhaavelaan
SE 1

SE 2

Basis

6,79

6,79

Kader

6,57

6,58

TL/Mavo

6,42

6,42

Burggravenlaan
SE 1

SE 2

6,36

6,36

Havo

6,37

Vwo

6,67

Bron SE cijfers en slagingspercentages: MMP 25-01-2021
Bron benchmark slagingspercentages: ManagementVenster 25-01-2021
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Mariënpoelstraat
SE 1

SE 2

6,35

6,45

6,46

6,70

6,72

6,72

Resultaten
Visser ’t Hooft Lyceum
Slagingspercentage 2020 per onderwijstype en vestiging
Kagerstraat

Leiderdorp

Rijnsburg

Zuid-West

Landelijk

Vmbo-B

100%

99%

Vmbo-K

100%

100%

100%

99%

Vmbo-T

96%

Havo

96%

98%

Vwo

96%

99%

100%

100%

Gemiddelde cijfers Schoolexamen 1 en 2 (examenvakken) 2020
Wegens het ontbreken van het CE bevat deze tabel alleen SE cijfers.
Om dezelfde reden is er ook geen berekende norm vastgesteld.
Kagerstraat
SE 1

SE 2

Leiderdorp

SE 2

Basis

6,60

6,60

Kader

6,54

6,55

5,96

5,95

6,41

6,41

Havo

6,45

6,44

Vwo

6,67

6,69

6,37

Bron SE cijfers en slagingspercentages: MMP 25-01-2021
Bron benchmark slagingspercentages: ManagementVenster 25-01-2021
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SE 2

6,37

SE 1

6,43

SE 2

Zuid-West
SE 1

TL/Mavo

SE 1

Rijnsburg

6,52

Resultaten
PO Scholen: referentieniveaus
Percentage leerlingen dat in de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019
het referentieniveau 1f* en 1s/2f heeft behaald.
signaleringswaarde % >1F

behaald % 1F

signaleringswaarde % >1S/2F

behaald % 1S/2F

De Leeuwerik

85

98,3

52,1

62,7

De Leidse Hout

85

97,0

61,1

81,2

De Ley

85

93,8

33,9

51,2

De Schakel

85

96,7

55,1

61,9

De Singel

85

94,6

33,9

46,8

De Springplank

85

97,8

37,5

61,8

De Tweemaster

85

97,3

55,1

65,1

De Zwaluw

85

92,4

45,5

49,3

Het Avontuur

85

88,7

50,6

43,2

Joppensz

85

94,0

45,5

53,6

Pacelli

85

84,8

35,7

37,1

St. Bernardus

85

93,8

52,1

52,7

St. Joseph

85

97,4

63,9

65,4

’t Klankbord

85

97,7

45,5

58,7

Zijlwijk

85

96,4

49

69,5

Naam

* Het basisniveau 1f is het niveau voor taal en rekenen dat het overgrote deel van de leerlingen aan het einde van de
basisschool ten minste zou moeten beheersen. Daarnaast heeft de overheid de ambitie dat een groot deel van de basis-		
schoolleerlingen een hoger niveau haalt: het streefniveau. Voor taal is dat het 2f-niveau en voor rekenen is het 1S-niveau.
In schooljaar 2020 is de Eindtoets Basisonderwijs niet afgenomen als gevolg van de Coronapandemie. In het jaarverslag wordt
het gemiddelde over de schooljaren 2017/2018 en 2018/2019 weergegeven. De Inspectie van het onderwijs geeft geen
beoordeling over de tweejarige gemiddelden. Van twee basisscholen ligt het tweejarige gemiddelde over 2017-2018 en
2018-2019 rond de signaleringswaarde. Het betreft de basisscholen Het Avontuur en Pacelli. Waar nodig zijn verbetertrajecten
gestart. Doel is te bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige organisatie. Alle scholen zijn gewezen op het
ondersteuningsaanbod ‘Goed worden, Goed blijven’ van de PO-Raad.
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Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017
en waar kwamen ze in 2019-2020 terecht?
Schooladvies en plaatsing

PrO
vmbo-b

2,8%

vmbo-b / vmbo-k
vmbo-k

2,2%

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

12,2%

vmbo-(g)t / havo

4,9%

havo

1,9% 6,1%

5,3%
9,0%

havo / vwo

3,5%

vwo

2,6%

4,1%

4,1%
21,4%

onbekend
0%

10%

20%

Percentage leerlingen

vso

vmbo-(g)t

PrO

havo

vmbo-b

havo / vwo

vmbo-b / vmbo-k

vwo

vmbo-k

overig

Toelichting:
De bovenstaande grafiek toont de schooladviezen van de leerlingen van de scholen onder het bestuur
en de positie van deze leerlingen in het voorgezet onderwijs drie jaar later.
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30%

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 samenwerkingsverbanden (SWV’s) PO en VO hebben beide
een dekkend aanbod beschikbaar.
PPO Leiden

en ondersteuning voor leerlingen. Het betreft grotendeels

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

onderwijsassistenten, groepstrajecten, begeleiding van een

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
in 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

personele inzet van intern begeleiders, remedial teaching,
plusklas en specialisten op het gebied 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.

ondersteuningsplan. Hierbij worden alle stakeholders
opnieuw betrokken.

VO 2801 Leiden e.o. en V(S)O Duinen Bollenstreek

Alle PO-scholen van SCOL zetten middelen uit de

De VO-vestigingen in Leiden en Leiderdorp maken deel

eigen lumpsumbekostiging in voor formatie en extra

voorzieningen voor leerlingen ten behoeve van passend

onderwijs. Het betreft veelal formatie van intern begeleiders,
onderwijsassistenten 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. Leerlingen
die meer uitdaging aan kunnen, kunnen deelnemen aan

verdiepings- en versnellingsprogramma’s. De PO-scholen van

SCOL besteden de ondersteuningsmiddelen van het SWV aan
formatie, professionalisering en trainingen, onderzoek
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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 door het SWV beschikbare middelen zijn door de scholen

SWV’s aan een nieuw ondersteuningsplan. Hierbij worden alle

formatieve uitbreidingen en scholing.

de Wet passend onderwijs. Op dit moment werken beide
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

•

Professionalisering

Extra inzet van een ondersteuningscoördinator.
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, faalangstreductietrainingen en
sociale-vaardigheidstrainingen.
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van SCOL ingezet in bovengenoemde ontwikkelingen in
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. Het

SWV Leiden e.o. werkt door middel van deze programma’s
aan het afbouwen van het vermogen om kwaliteit van de

basisondersteuning op de scholen verder inhoud te geven.
De scholen leggen jaarlijks verantwoording af over de
besteding van de middelen aan het SWV.

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.

Sterk techniekonderwijs
Vmbo-scholen in de Leidse regio staan

voor de uitdaging om meer leerlingen te
interesseren 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 toekomstgericht techniekonderwijs te

kunnen geven, is vernieuwing en versterking

van het aanbod nodig. Hiertoe wordt samengewerkt binnen het project Sterk Techniek-

onderwijs (STO), met inzet van gelden vanuit

de subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs.
De penvoering van het project is in handen
van Stichting Fioretti Teylingen.

Na een jaar Sterk Techniekonderwijs (STO) is er, ondanks
corona, veel vooruitgang geboekt op Beroepscollege

Leystede. De subsidiemiddelen zijn onder meer ingezet om
het nieuwe gebouw modern in te richten en voor het hele
machinepark voor de profielen Produceren, installeren en

energie (PIE), Bouwen, wonen en interieur (BWI). Daarnaast is

er flink geïnvesteerd in nieuwe technologieën, zoals robotica,

domotica, cnc (computer numerical control) en virtueel lassen.
Er is een onderwijskundig programma ontwikkeld rond

duurzaamheid en dat komt terug in het gehele gebouw. Het
lesprogramma duurzaamheid wordt voorlopig aan leerjaar

1 en 4 gegeven, maar is klaar om ook te gebruiken voor de
groep 8 leerlingen.

Een groot gedeelte van de subsidie gaat naar het personeel.
Met ingang van schooljaar 20-21 zijn twee zij-instromers

gestart met de opleiding PIE. Eén docent is volledig in dienst
gekomen en één collega werkt nog in het bedrijfsleven

en als hybride docent. Ook zijn met de collega-scholen uit
de samenwerking STO diverse werkgroepen gestart. Eén

werkgroep werkt aan een doorlopende onderwijslijn PO-VO
Technologie. Ook participeren we in een werkgroep die de
aansluiting met het MBO verzorgt.

De samenwerking met het bedrijfsleven is succesvol.

Leerlingen van PIE en BWI volgen nu al een deel van het

onderwijsprogramma bij Bouwmensen en Installatiewerk ZH.
Op deze manier komen de leerlingen ook in aanraking met
het onderwijs binnen een MBO.
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Partnerschap in de regio

•

PO-raad

•

Partnerschap in de regio is een belangrijk

•

PROOLeiden

toekomst aan te kunnen. SCOL heeft goede

•

instrument om de uitdagingen van de
contacten met talrijke organisaties en

samenwerkingsverbanden binnen de Leidse
regio en daarbuiten.

•

•

•
•
•
•
•

Om als stichting goed invulling te kunnen geven aan de

•

gesprek met alle interne en externe belanghebbenden

•

horizontale dialoog genoemd.

•

Het is als grote stichting belangrijk om in verbinding te blijven

•

stakeholders.

•

maatschappelijke opdracht is het regelmatig voeren van het

•

noodzakelijk. Het voeren van dit gesprek wordt ook wel de

•

met de omgeving. We hebben veel contacten met externe

•

Algemene Vereniging van Schoolleiders

•

Beter Bèta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO)
Directeurenoverleg (PO en VO)
ECHA
ELOS

Europees Platform
Gemeente Leiden

Gemeente Zoeterwoude
Haagse Hogeschool
Hogeschool Leiden
ICLON

Innovatieplatform

JES Rijnland

•

Noord

Calabria leerbedrijf

•
•

•

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Zuid-Holland 		

BplusC

International Confederation of Principles (ICP)

•

•

Regionaal Steunpunt Leiden

Besturenoverleg Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp

•
•

•

Pre-University College

Interscolair peerreview project met Helium (Vlissingen)
Jeugd en Gezinsteam

Een selectie van samenwerkingspartners

KPC Groep

•

Ondernemersvereniging BV Leiden

Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling

•

Brasserie Groep (Zijlstroom)

Leidse Onderwijstafel

•

MBO Rijnland

•

NSA

•

Pascor

•

Kennisnet

van Beroepscollege Leystede

Leiden Education Fieldlab (LEF)

•

Leids Onderwijs Festival (LOF)

•

Management Bond KBO

•

NIVO

•

Onderwijscoöperatie

•
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Bouwmensen Leiden
Burgy Bouwbedrijf
Huurmij Autorent

Installatiewerk Zuid-Holland
Kasteel Oud Poelgeest
Lions club Leiden
LPI Rijnlanden

Rijndorp Installaties b.v.

Zorgcentrum Roomburgh

Efficiënter werken

Moderne ICT
Het onderwijs van nu is onmogelijk zonder
goed functionerende ICT-voorzieningen.

Medewerkers gaan ervan uit dat ‘het’ altijd
werkt, zowel de vele soorten software voor
het onderwijs als de verbinding met het
internet.

De perioden dat de scholen bijna leeg waren vanwege de
overstap naar online onderwijs zijn gebruikt om flinke

technische veranderingen door te voeren. Er is een nieuw

printersysteem ingevoerd op basis van follow-me-printing.

Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op printkosten en
papierverbruik. Alle medewerkers en leerlingen van SCOL
werken vanuit één nieuwe centrale Office365/Sharepoint

omgeving, waardoor accountbeheer en informatiebeveiliging
efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Voor medewerkers is
een nieuw SCOL-breed intranet opgeleverd waar alle

bedrijfsinformatie eenvoudig te vinden is. Leerlingen kunnen
hun lesinformatie voortaan op één plek in Magister vinden
doordat roosterinformatie automatisch en realtime wordt
gesynchroniseerd.

ICT in beweging
De eisen en wensen van de gebruikers van onze ICT-omgevingen

Privacy en AVG

om het onderwijs zelf, het aanbod van online lesprogramma’s en

In 2020 heeft SCOL weer een aantal belangrijke stappen

samenleving, zoals de noodzaak van goede, up tot date

bewustzijn (awareness) in de organisatie. Dit lijkt zijn vruchten

- zoals in 2020 - een crisis met grote gevolgen voor het onderwijs.

waarvan 3 moesten worden gemeld bij de Autoriteit Persoons-

online continu en zonder risico’s beschikbaar zijn op elk gewenst

3 zijn gemeld bij de AP. Het periodiek overleg tussen de

plek, die overal én altijd vanaf ieder apparaat te benaderen is.

en beleidsadviseur communicatie zorgt voor een actueel

het gebruik en de beveiliging van gegevens steeds strenger en

vervolg kan worden bepaald.

de ontwikkelingen gaan normaal gesproken al snel en het thuis-

De werkwijze met privacy officers (PO’s) als verbindings-

veranderen met elke nieuwe ontwikkeling, ongeacht of het gaat
andere software voor het onderwijs of ontwikkelingen in de

gezet op het gebied van privacy en de AVG. De focus lag op

beveiliging van systemen, het voldoen aan de eisen in de AVG of

af te werpen. Waren er in 2019 in totaal 19 privacy-incidenten,

Gebruikers mogen verwachten dat applicaties en gegevens

gegevens (AP), in 2020 waren er slechts 6 incidenten, waarvan

apparaat. Er is behoefte aan een flexibele, veilige, online werk-

functionaris gegevensbescherming (FG), bestuurssecretaris

Tegelijkertijd wordt de wetgeving met betrekking tot privacy en

beeld van de stand van zaken, waarbij snel een passend

uitgebreider. Alles bij elkaar vraagt dit veel van de ICT-omgevingen;
werken in de coronacrisis doet daar een schepje bovenop.

officieren voor de scholen op het gebied van privacy en de

AVG werkt goed. Er worden op tijd en gericht vragen gesteld
en de groep fungeert als klankbord voor het vinden van

Hybride onderwijs
Ook in 2020 is er flink geïnvesteerd in de infrastructuur voor

het vaste én het draadloze netwerk en de internetvoorziening
op de scholen. Dit geldt ook steeds meer voor de voorzieningen ‘in de cloud’ zoals Office365 en Sharepoint. De coronacrisis drukte en drukt een flinke stempel op het onderwijs,
want ineens moest er snel en op grote schaal buiten de

scholen gewerkt kunnen worden. De standaardisatie waar de
afgelopen jaren aan is gewerkt, maakte dat dit snel mogelijk

was. De meeste docenten hadden al een eigen laptop en de
belangrijkste schoolsystemen waren al online beschikbaar.

Honderden laptops zijn uitgeleend aan leerlingen om thuis

te kunnen werken. In korte tijd is een SCOL-brede Microsoft
Teams omgeving opgebouwd en hebben docenten zich
bekwaamd in het online en hybride lesgeven, een
ontwikkeling die nog steeds doorgaat.
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oplossingen. Ook het bestuursbureau informeert geregeld

bij de FG bij twijfel over privacy of AVG. Het onderwerp raakt
steeds meer ingebed in het bewustzijn van de medewerkers.
Er wordt onderzocht of er ook een privacy officer voor het
bestuursbureau kan worden aangesteld.

De samenwerking tussen scholen, bestuursbureau en FG heeft

twee producten opgeleverd: een richtlijn privacy bij het werken
met stagiaires en een richtlijn voor het doen van onderzoeken
in de school. Deze documenten worden gepubliceerd op de
interne privacypagina die in 2021 wordt ingericht als aanvulling op de privacypagina op de publieke website van SCOL.
De situatie rond corona is een katalysator voor het privacy-

bewustzijn van alle medewerkers van SCOL: bij het organiseren
van afstandsonderwijs er is geregeld overlegd en informatie
ingewonnen bij de PO’s en de FG. Op het SCOL-intranet is

een pagina gepubliceerd die ondersteunt bij het organiseren
van afstandsonderwijs, waarbij privacy als apart onderwerp is
meegenomen.

Personeel

Productieve, gemotiveerde en gezonde

medewerkers en het hebben van voldoende

medewerkers zijn cruciaal voor het voortbestaan

van onze scholen. Als werkgever hecht SCOL zeer
aan een optimale bedrijfsvoering en aan een

duurzame inzetbaarheid van voldoende bevoegde en bekwame mensen. Naast professionali-

sering zijn afspraken in de cao’s en de nieuwe
ontwikkelingen die op ons afkomen, steeds
terugkerende onderwerpen.

Investeren
in mensen

De kern van het verzuimbeleid is dat leidinggevende en de

medewerker het gesprek over het verzuim voeren. De verant-

woordelijkheid voor verzuim ligt in onze visie bij de medewerker en de leidinggevende. De medewerker heeft de regie en
is degene die verantwoordelijk is voor de eigen gezondheid

en veiligheid en daarmee de eigen duurzame inzetbaarheid.
Bij dreigend verzuim bespreekt de medewerker tijdig de

knelpunten met de leidinggevende en geeft aan of en welke
taken van het werk nog uitvoerbaar zijn. Dit laat onverlet dat

ieder mens onverwacht ziek kan worden en soms even geheel
niet in staat is om te werken. Dan kan verzuim de beste keuze
zijn. Ook in dat geval is het belangrijk dat de medewerker in
contact blijft met de leidinggevende.

Nieuw verzuimbeleid

Om deze aanpak van verzuim te kunnen waarborgen, hebben

SCOL is de afgelopen jaren flink gegroeid. Een gezonde

gevolgd over verzuim en deze visie op verzuim. Hierbij stond

organisatie die zich blijft ontwikkelen is een randvoorwaarde om de doelen in onze Strategische Koers te realiseren.

Daarom optimaliseren we onze interne bedrijfsprocessen op
de nieuwe maat van de organisatie. Zo ook het verzuimbe-

leid. SCOL is en blijft nauw betrokken bij (het welzijn van) zijn

de leidinggevenden van SCOL in september 2020 trainingen
het voeren van gesprekken met medewerkers centraal.
Deze trainingen werden verzorgd door een in verzuim

gespecialiseerd extern bureau op het gebied van verzuim in
het onderwijs.

medewerkers.

In 2021 zijn intervisiebijeenkomsten voor leidinggevenden

Vanuit goed werkgeverschap wil het bestuur het verzuim terug-

vervolgens het gesprek voeren conform de nieuwe visie is de

dringen en ervoor zorgen dat leidinggevenden aandacht

geven aan en betrokken zijn bij de directe collega’s. Zowel

gepland. Het uitdragen van de visie naar medewerkers en
volgende stap in de invoering van het nieuwe beleid.

langdurig verzuim als frequent kortdurend verzuim brengen

Het verzuimpercentage in het PO is gedaald van 6,49% naar

Beide zorgen ook voor veel extra werk op school. Het is van

taine regels niet als ziekteverzuim is geregistreerd, is wel de

de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs in gevaar.

groot belang aandacht te (blijven) besteden aan een adequate aanpak van verzuim. Daarom investeert het bestuur in een
goed verzuimbeleid.

5,19%. Ondanks dat verzuim in verband met corona-quaranindruk dat met name tijdens de lockdown-periodes het aantal
kort- verzuimmeldingen aanzienlijk is verminderd, hetgeen

invloed heeft op de cijfers. Ook de verzuimpercentages VO

zijn gedaald: bij het Visser ’t Hooft Lyceum van 6% naar 5,69%
en bij het Bonaventuracollege van 6,78% naar 4,54%.
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In het VO heeft de totale scholensluiting langer geduurd.

Verzuimcoördinator en Arbodienst

en 2020 niet representatief.

Met de verzelfstandiging van OHM is ook besloten om de ver-

Daardoor is de vergelijking van deze verzuimcijfers van 2019

Doorontwikkeling bestuursbureau
De aanleiding voor de doorontwikkeling van het bestuurs-

bureau is de verzelfstandiging van Onderwijsbureau Hollands

zuimbegeleiding in eigen hand te nemen. Hiertoe heeft SCOL
een verzuimcoördinator aangesteld. Doel is om vitaliteits-

beleid sterker te ontwikkelen door middel van een team van

deskundigen binnen de afdeling HRM. Met ingang van 2021

maakt SCOL geen gebruik meer van de bedrijfsarts via OHM,
maar heeft SCOL een contract met een arbodienst.

Midden (OHM). In 2019 zijn er afspraken gemaakt om de

diensten die OHM uitvoerde voor SCOL, uiterlijk per 1 januari
2021 zelfstandig ter hand te nemen. Het gaat om diensten

Staking

salarisadministratie, en ziekteverzuimbegeleiding. Vanwege

Op 30 en 31 januari was er een landelijke onderwijsstaking.

toegevoegd aan de formatiesterkte van het bestuursbureau.

degenen die staakten. In het VO hebben 18 medewerkers

op het gebied van huisvesting, financiën, personeel en

de verzelfstandiging van OHM zijn in totaal 10 medewerkers
Het gaat om medewerkers die bij OHM de werkzaamheden
voor SCOL uitvoerden.

In 2020 is de overgang voorbereid op een nieuw systeem

voor de personele en financiële administratie per 1 januari

2021. Deze verandering komt voort uit het in eigen beheer
nemen van de volledige administratie. Het nieuwe perso-

SCOL heeft net zoals de vorige keer salaris ingehouden bij

gestaakt op beide dagen en in het PO 37 op de 30ste en 33

op de 31ste. De stakingsbereidheid was dus opnieuw relatief
laag. De meeste scholen hebben de dagen op een andere
manier ingevuld, zoals overleg over de inrichting van het
onderwijs.

neels- en salarisadministratiesysteem en de bijbehorende

Corona

de organisatie: meer digitaal, moderner, meer inkijk, zelf-

In 2020 is er gedurende meerdere periodes thuisonderwijs

minder administratieve lasten, meer standaardisering met

er ook sprake van opvang van kwetsbare leerlingen. Dit heeft

processen zijn ingericht met het oog op de toekomst van

redzaamheid en verantwoordelijkheid van de medewerkers,
afwijkingen voor PO en VO alleen waar dit noodzakelijk is.

Mede daardoor zal er een slag in kwaliteit en efficiency plaatsvinden die uiteindelijk bijdraagt aan een goede en efficiënte
ondersteuning aan de scholen en medewerkers.

De implementatie van AFAS valt samen met het invlechten

van de werkzaamheden die voorheen door OHM werden gedaan en de inzet van de mensen die daar voorheen werkten.

De aansturing van de salarisadministratie is voorlopig onder-

gebracht bij HRM. Na de implementatie van AFAS zal hierover
een definitief besluit worden genomen. Dit zal worden meegenomen in de totale herinrichting van het bestuursbureau.
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verzorgd als gevolg van een lockdown. In deze periodes was

grote gevolgen gehad voor de organisatie van het onderwijs

en daardoor ook voor de werkdruk van leerkrachten en andere medewerkers.

Strategische
personeelsplanning

Bestuursformatieplan 2020-2025
In het eerste kwartaal van 2020 heeft de afdeling HRM een
grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het

eerste strategisch meerjaren formatie beleidsplan 2020-2025.
Dit document biedt de uitgangspunten voor de vaststelling

van de toekenning van formatieve middelen voor de periode
2020-2025, uitgesplitst naar PO, VO en organisatiebreed.

Drie belangrijke uitgangspunten voor dit beleidsdocument

zijn: de strategische koers en missie van SCOL, de opgave om
een toekomstbestendige organisatie te garanderen en de
meerjarenbegroting 2020-2023.

Het strategisch meerjaren formatiebeleidsplan is tot stand

gekomen na enkele intensieve werksessies met de adviseurs
van de afdelingen HRM, Financiën, Onderwijs en Kwaliteit,

Huisvesting en het cvb met de bestuurssecretaris, en wordt
jaarlijks geactualiseerd.

Regionale aanpak personeelstekort

De belangrijkste uitdaging voor de sector is het tekort aan

In het PO en VO nemen we deel aan gesubsidieerde trajecten

verschillende andere uitdagingen, zoals onder meer blijkt uit

om het kwantitatieve en kwalitatieve personeelstekort terug

te dringen. Met de start van het schooljaar 2020-2021 is ook

de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) officieel van start
gegaan. De komende twee schooljaren kunnen we in onze
regio voortbouwen op de ontwikkelingen die onder de

Regionale Aanpak Lerarentekort 2019 (RAL) in gang zijn
gezet.

Daarnaast zal de komende jaren ingezet worden op:
-

een verdere versterking van de samenwerking tussen de 		

-

een verdere versterking van de samenwerking met

-

besturen;

organisaties in de omgeving van de scholen;

een behoeftepeiling van Arbeidsmarktplatform PO. De meest
urgente uitdagingen zijn: behoud van onderwijspersoneel,

de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel en het
anders organiseren van het onderwijs.

SCOL investeert in opleidingen voor personeel en aankomend
personeel. In 2020 is de samenwerking met de Hogeschool
Leiden in het OPLIS (Opleiden In de School) traject en de

Academische Opleidingsschool hieraan toegevoegd. Tevens
is geïnvesteerd in het beleid voor startende leerkrachten en
de introductie van nieuwe medewerkers, inclusief nieuwe
directeuren.

de ontwikkeling van HRM-beleid;

SCOL voert beleid dat is gericht op het voorkomen van

anders organiseren in het licht van personeelstekorten.

personeel dat uitstroomt.

de doorontwikkeling van het regionaal loket;

Ontwikkeling HRM in de regio

Een groot aantal VO-scholen in Leiden en de Duin- en

Bollenstreek hebben zich verenigd in een HR-netwerk.

Ook in 2021 blijkt dat de HRM’ers elkaar weten te vinden.
De netwerkbijeenkomsten gaan dan ook zeker voortgezet

worden om uit te groeien tot een netwerk waar in gezamen-

lijkheid wordt gewerkt aan de professionalisering van HRM in
de regio. In het PO bestaat een vergelijkbaar netwerk (in de
regio) al jarenlang. Dit is ontstaan vanuit het Vervangings-

fonds. In combinatie met het subsidietraject RAP is er nu ook
een aanzet tot een Leids netwerk.
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(gekwalificeerd) personeel. Daarnaast staat het onderwijs voor

gedwongen ontslag en het beperken van de lasten van

Arbeidsvoorwaarden

CAO

Functiemix VO en PO

PO

De overheid heeft voor het VO streefwaarden functiemix voor

het cao-akkoord 2019-2020 getekend. Het akkoord loopt tot

gemaakt in onderling overleg tussen de GMR en het cvb.

Op 11 januari 2020 hebben de PO-Raad en de vakbonden

1 november 2020. Er is een structurele salarisverhoging van

4,5% afgesproken. Daarnaast is er een stap gezet richting één
loongebouw voor alle functies en worden functiebeschrijvingen van directie en OOP geactualiseerd. Tot slot ontstaat er

meer financiële ruimte voor professionalisering. Op basis van
de nieuwe cao is het functiebouwwerk van de directeuren en
het OOP gewijzigd.
VO

Op 7 april 2020 is een onderhandelaarsakkoord voor een

nieuwe cao VO overeengekomen. Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvingen met terugwerkende kracht

een structurele loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020.

Daarnaast is de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar

8% en is er in juni 2020 een eenmalige uitkering van 750 euro
uitbetaald.

Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het

Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting,

inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor
schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en

professionalisering. Ook hebben cao-partijen afgesproken in

de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen
van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame
inzetbaarheid. De nieuwe cao liep tot 1 januari 2021.

34

de Randstad vastgesteld. In 2014 zijn maatwerkafspraken

De maatwerkafspraken zijn streefwaarden om tot een juiste en
betaalbare verhouding te komen tussen de salarisschalen LB,
LC en LD. Deze maatwerkafspraken mogen dus afwijken van
de streefwaarden voor de Randstad.

In 2020 is een eerste inhaalslag gerealiseerd door ruim

19 formatieplaatsen te laten promoveren van LB naar LC.
Daarnaast werkt SCOL 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’). Dat 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 natuurlijk verloop ook daarin nieuwe functies gaan ontstaan.

In het PO zijn de streefwaarden voor de functiemix juist

verlaten. Aangezien het beleid van SCOL al was gericht op

een kwalitatieve invulling van de functiemixfuncties, hoefde
er geen aanpassing in het beleid plaats te vinden. Op dit

moment zit het PO op het gemiddelde van Nederland, circa
30% L11 functies.

Kerngegevens
personeel

OVERZICHT PO

Aantal FTE

Totaal

Man

Vrouw

Leeuwerik

25,4771

Leeuwerik

36

2

34

Bernardus

14,4596

Bernardus

23

1

22

Avontuur

26,3222

Avontuur

38

2

36

Schakel

14,2659

Schakel

21

2

19

Klankbord

15,1953

Klankbord

21

5

16

Tweemaster

17,3760

Tweemaster

27

5

22

7

1

6

Astronaut

4,2000

Astronaut

Joseph

45,9883

Joseph

67

9

58

Pacelli

10,8106

Pacelli

16

3

13

Singel

16,0159

Singel

23

3

20

Leidse Houtschool

17,9284

Leidse Houtschool

24

5

19

Springplank

20,2630

Springplank

26

1

25

Joppensz

12,2978

Joppensz

15

2

13

Zijlwijk

17,4327

Zijlwijk

25

3

22

Zwaluw

11,2649

Zwaluw

19

2

17

De Ley

14,6447

De Ley

20

3

17

Totaal

283,9424

Totaal

408

Totaal

DIR

OP

OOP

33

0

20

13

25-34 jaar

105

0

92

13

35-44 jaar

107

5

100

2

45-54 jaar

73

5

59

9

55-64 jaar

84

5

70

9

6

0

5

1

Werknemers
0-24 jaar

65+
Totaal

408

Gegevens per 31 december 2020
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Aantal werknemers

			

Kerngegevens
personeel

VERZUIMPERCENTAGE

Verzuimpercentage		
5,19
Leeuwerik

1,70

Bernardus

4,57

Avontuur

8,02

Schakel

8,37

Klankbord

1,77

Tweemaster

1,96

Joseph

4,10

Astronaut

0,33

Pacelli

0,73

Singel

5,49

Leidse Houtschool

9,90

Springplank

2,07

Joppensz

5,25

Zijlwijk

4,06

Zwaluw

17,49

De Ley

8,60

Meldingsfrequentie		

0,37

Verzuimduur

36

34,95

Overzicht
Visser ‘t Hooft
Lyceum

Aantal FTE

Aantal werknemers

Totaal

Man

Vrouw

Locatie Kagerstraat

105,1311

Locatie Kagerstraat

144

71

73

Locatie Leiderdorp

37,9519

Locatie Leiderdorp

58

22

36

Locatie Rijnsburg

24,9677

Locatie Rijnsburg

35

13

22

Locatie Zuid-West

0,25

Locatie Zuid-West

1

0

1

Totaal

Werknemers
0-24 jaar

Totaal

DIR

8

OP

OOP

Totaal

238

Verzuimpercentage		
5,69

8		

Locatie Kagerstraat

6,39

56

8

Locatie Leiderdorp

3,97

25-34 jaar

64

35-44 jaar

54

1

45

8

Locatie Rijnsburg

5,70

45-54 jaar

52

1

39

12

Locatie Zuid-West

0

55-64 jaar

52

37

15

8

8

Meldingsfrequentie		

0,87

65+
Totaal

37

168,3007

238

Verzuimduur

14,31

Overzicht
Bonaventuracollege

Aantal FTE

Totaal

Man

Vrouw

Burggravenlaan

72,5374

Burggravenlaan

100

40

60

Mariënpoelstraat

73,1747

Mariënpoelstraat

100

37

63

Boerhaavelaan

44,4368

Boerhaavelaan

56

21

35

Totaal

190,1489

Totaal

256

Verzuimpercentage		
4,54

Totaal

DIR

OP

OOP

8

0

7

1

Burggravenlaan

5,08

25-34 jaar

52

0

44

8

Mariënpoelstraat

5,26

35-44 jaar

48

0

41

7

Boerhaavelaan

2,28

45-54 jaar

75

1

61

13

55-64 jaar

64

1

46

17

Meldingsfrequentie		

0,80

9

0

6

3

Verzuimduur

Werknemers
0-24 jaar

65+
Totaal

38

Aantal werknemers

256

19,86

Overzicht
Bovenschools
personeel &
bestuursbureau
SCOL

Aantal FTE

Totaal

Aantal werknemers

Bestuursbureau

2,0000

Bestuursbureau

2

2		

PO

6,8037

PO

9

3

6

VO

43,0795

VO

52

25

27

Totaal

51,8832

Totaal

63

Werknemers

39

Totaal

PO

VO

Totaal

Man

Vrouw

Verzuim SCOL

PO

VO

0-24 jaar

2

2

Verzuimpercentage

9

5,05

25-34 jaar

6

6

Meldingsfrequentie

0,19

0,50

35-44 jaar

16

1

15

Verzuimduur

132,00

50,78

45-54 jaar

19

3

16

55-64 jaar

18

5

13

65+

2

1

1

Totaal

63

10

53

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.

Nieuwbouw en vernieuwing

Coronacrisis

De nieuwbouw van de vmbo-schoollocatie Beroepscollege

De coronacrisis heeft gedurende het hele jaar invloed gehad

genomen. Het is een prachtig gebouw geworden, met veel

aangegeven en waarschuwingsstickers aangebracht.

Leystede in het Leidse Houtkwartier is klaar en in gebruik
faciliteiten voor modern onderwijs.

Het ontwerp voor de nieuwbouw van het basisscholen-

complex Broekplein in Leiden is bijna klaar. Er wordt nog
gewerkt aan het ontwerp van het schoolplein.

Voor basisschool Bernardus in Zoeterwoude Rijndijk is het

ontwerpen van een nieuwe school begonnen. In het gebouw
krijgt ook de buitenschoolse opvang een plek.

Op het voorplein van de vestiging van Visser ’t Hooft Lyceum
Leiden is een multifunctioneel sportcourt aangelegd.

Leerlingen maken hier tijdens pauzes actief gebruik van.
In de Antonie Duycklaan in Leiden is gestart met een afdeling

Agora-onderwijs voor VO-leerlingen. Het onderwijs wordt niet
in standaard lokalen gegeven. Leerlingen hebben zelf veel

bijgedragen aan een speciale, voor hen ontworpen inrichting.
Het gebouw waarin het bestuursbureau gehuisvest is, is niet

groot genoeg om alle medewerkers op een goede manier te
kunnen huisvesten. Er is besloten om het huidige gebouw te
moderniseren en uit te breiden met een aanbouw in stijl. De
plannen hiervoor worden ontwikkeld.
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op de werkzaamheden. In veel gebouwen zijn looproutes
Werkplekken zijn afgezet met schermen en overal staan
desinfectieflessen en -zuilen. In alle gebouwen zijn de

ventilatiemogelijkheden onderzocht en zijn richtlijnen

gegeven voor de juiste wijze van ventileren, zodat kan worden
voldaan aan de richtlijnen van het RIVM. In gebouwen zonder
modern ventilatiesysteem zijn in een aantal maatgevende
ruimten CO2-meters geplaatst waarmee de school de
ventilatie kan controleren.

Hoewel leveringen van materialen wel vertraagd worden
door de coronacrisis, heeft dit nog geen grote gevolgen
voor de planning van de projecten.

Financiën

Voor het voortbestaan van SCOL is het van
belang dat iedereen in onze organisatie een
financieel bewustzijn ontwikkelt. De hoeveelheid
middelen is een gegeven. Wij moeten op grond
van prioriteiten met deze middelen een optimaal
resultaat behalen. Onze realistische begroting
bevat naast vaste posten ook ruimte voor
innovatie en ruimte om risico’s af te dekken.

KENGETALLEN SCOL

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.

SOLVABILITEIT 2
(Eigen vermogen
-incl. voorzieningen- /
totale passiva)

SOLVABILITEIT

0,54

RENTABILITEIT

(Eigen vermogen
-excl. voorzieningen- /
totale passiva)

(Resultaat /
totale baten 100%)

-3,72%

0,33

LIQUIDITEIT

WEERSTANDSVERMOGEN

(Vlottende activa /
kortlopende schulden)

(Totale reserves /
totale baten 100%)

1,13

11,36%

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

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.
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2020

2019

Streefwaarde

Liquiditeit

1,13

1,63

>1

Solvabiliteit

0,33

0,40

> 0,30

Solvabiliteit 2

0,54

0,60

> 0,40

Rentabiliteit

-3,72%

0,59%

0%

Weerstandsvermogen

11,36%

14,10%

>10%

Financiën

SCOL TOTAAL
Balans per 31 december 2020

31 december 2020
31 december 2019
		
€
€
ACTIVA
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen

1.654.601		

1.753.931

Inventaris en apparatuur

8.696.199		

6.164.067

655.471		

626.728

Overige materiële vaste activa

		

11.006.271		

8.544.726

Financiële vaste activa
Effecten

519.844		

482.386

Leningen en waarborgsommen

336.430		

348.130

		

856.274		

830.516

Vorderingen
Debiteuren

276.199		

412.461

Ministerie van OCW

1.194.525		

1.068.820

Overige overheden (gemeenten)

1.435.703		

3.370.672

1.796		

0

1.220.612		

1.805.469

-75.500		

-37.000

Overige vorderingen
Overlopende activa
Voorziening oninbare vorderingen

		

4.053.335		

6.620.422

Liquide middelen 			
Kassen

4.165		

5.152

Banken

7.473.628		

9.842.328

1.500		

1.465

Overige

		
Totaal Activa		
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7.479.293		

9.848.945

23.395.173		25.844.609

Financiën

SCOL TOTAAL
Balans per 31 december 2020

31 december 2020
31 december 2019
		
€
€
PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve

6.586.503		

9.431.787

Bestemmingsreserves

1.163.284		

855.273

		

7.749.787		

10.287.060

Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen

2.900.654		

2.785.852

Overige voorzieningen

2.083.703		

2.404.336

		

4.984.357		

5.190.188

Langlopende schulden
Leningen o/g

447.888		

		

498.976

447.888		

498.976

Kortlopende schulden
Kredietinstellingen

51.088		

48.365

0		

69.011

210.273		

204.323

Crediteuren

1.395.974		

2.281.659

Loonheffing en premies

2.414.313		

2.222.716

8.766		

81

705.886		

702.464

45.884		

187.428

Ministerie van OCW
Overige overheden (gemeenten)

Omzetbelasting
Pensioenpremies
Overige kortlopende schulden
Overlopende passiva

5.380.957		

		
Totaal Passiva		
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4.152.338		

10.213.141		

9.868.385

23.395.173		25.844.609

Financiën

SCOL TOTAAL
Exploitatierekening 2020

Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

€

€

€

65.803.881

64.988.495

66.554.762

502.017

508.543

1.905.547

2.367.719

5.578.184

68.211.445

67.864.757

72.942.759

57.558.118

55.247.459

57.390.544

Afschrijvingen

1.753.445

1.843.541

1.701.603

Huisvestingslasten

4.668.635

4.444.350

4.940.999

Overige instellingslasten

3.943.750

4.147.981

5.686.687

Leermiddelen

2.804.267

2.768.684

2.924.352

Totaal lasten

70.728.215

68.452.015

72.644.185

5.807

0

5.112

19.691

15.000

153.084

Rentelasten banken

-15.221

0

0

Rente leningen

-30.780

-34.000

-27.407

Totaal financiële baten en lasten

-20.503

-19.000

130.789

-2.537.273

-606.258

429.363

		
Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Totaal baten

809.813		

Lasten
Personele lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten en dividenden
Koersresultaten
Financiële lasten

Resultaat
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Onze scholen PO
Het Avontuur

Pacelli

Bernardusschool

De Schakel

Basisschool Joppensz

De Singel

’t Klankbord

St. Joseph

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

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

Van Vollenhovenkade 15
2313 GG Leiden
T 071 - 5130958
E basisschool@joppenszleiden.nl
www.joppenszleiden.nl

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

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

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

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

De Springplank

Bonaireplein 4
2315 HG Leiden
T 071 - 5221110
E mail@springplank.pcsl.nl
www.despringplankleiden.nl

De Leeuwerik

De Tweemaster

De Leidse Houtschool

Zijlwijkschool

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

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

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

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

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
Afdeling Agora Leiden
Antonie Duycklaan 10H
2334 CD Leiden
T 071 – 2036045
E info@agoraleiden.nl

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

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

Beroepscollege Leystede
Bonaventuracollege Leystede
Visser ’t Hooft Lyceum Leystede
Van Swietenstraat 2
2334 EA Leiden
T 071 - 5171755
E info@bcleystede.nl
www.vmboboerhaavelaan.nl
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Bestuursbureau
Mariënpoelstraat 4
2334 CZ Leiden
Postbus 4049
2301 RA Leiden
T 071 - 5175551
E info@scoleiden.nl
www.scoleiden.nl

Tijdelijk bezoekadres tot voorjaar 2022:
Roosevelstraat 18, 2321 BM Leiden

Jaarverslag

2020
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