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Goed onderwijs
gaat altijd over

goed leren, leven
en samenleven.
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Dit jaarverslag schetst een beeld van wat we in 

2021 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.

Bestuurswisseling

Medio 2021 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Door het vertrek van Frits Hoekstra per 1 augustus ontstond 

een vacature voor voorzitter college van bestuur. De raad van 

toezicht heeft hierop Harry van Alphen benoemd tot voorzitter, 

tot dat moment lid college van bestuur van SCOL. Met de 

komst van Reinier van de Wal, met ook veel ervaring buiten 

het onderwijs,  als nieuw lid van het college van bestuur is het 
bestuur weer compleet en verrijkt met een innovatieve denker. 

Coronacrisis

De coronacrisis heeft ook in 2021 grote invloed gehad op het 

onderwijs, met als dieptepunt de scholensluiting in december, 
vlak voor de kerstvakantie. Al ging het online leren, lesgeven

en samenwerken wat soepeler dan in 2020, het went nooit. 

Leren en presteren doe je in relatie met anderen, in de 

ontmoeting met elkaar. De crisis bevestigt nog eens hoe 

belangrijk contact op school is voor de cognitieve en sociale 
ontwikkeling van jonge mensen. Afstandsonderwijs kan dit 
niet vervangen, ook al kan er technisch nog zoveel en heeft de 

crisis gewerkt als een katalysator voor de online mogelijk-
heden en vaardigheden. 

Lerarentekort

De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt hoe groot het 
lerarentekort is. De rek is er volledig uit. Iedereen die les-
bevoegd is, staat nu voor de klas. Dat vergt veel improvisatie-
vermogen van de collega’s op de scholen, want bij ziekte is er 
nauwelijks tot geen vervanging te vinden. SCOL maakt deel 
uit van diverse regionale verbanden, bedoeld om samen de 

regio tot een aantrekkelijker werkplek te maken. Onder meer 
maken nu ‘loopbaanpaden’ de loopbaan voor een onderwijs-
assistent en docent interessanter. 

NPO

De coronacrisis heeft bij leerlingen geleid tot leervertragingen 
en problemen met welbevinden. De scholen hebben de gelden 

van het Nationaal Programma Onderwijs ingezet conform 
de menukaart van de overheid. Middelen gingen zowel naar 

welbevinden en ‘gezien worden’, als naar het wegwerken van 

leervertraging. De scholen hebben onder andere flink ingezet 
op meer mentoruren en intensieve begeleiding van leerlingen. 

Bestuursbureau

Door de coronacrisis heeft de staf, conform de coronaregels, 

een jaar lang grotendeels online gewerkt en vergaderd. 

Omdat het bestuurskantoor ingrijpend werd verbouwd, kon 
werken op kantoor alleen in de tijdelijke huisvesting in de 
Leidse Rooseveltstraat. Vlak voor de kerstvakantie konden de 

verhuisdozen opnieuw worden ingepakt voor de verhuizing 

terug naar het gebouw in de Mariënpoelstraat.

Strategische Koers

Door de impact van de coronacrisis op het onderwijs ontbrak 
het aan tijd om een nieuwe strategische koers te ontwikkelen. 
In afstemming met de raad van toezicht is de vernieuwde koers 

van SCOL, de KoersPLUS, nu gepland voor de periode 2023-2027. 

Statutenwijziging

In 2021 zijn de statuten van SCOL geactualiseerd in verband 
met de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechts-
personen per 1 juli 2021. Daarnaast was er de wens om aan de 

doelstelling van SCOL toe te voegen 'het bevorderen van

interconfessioneel onderwijs', dit mede in verband met de fusie 
van de SCOL-basisscholen De Zwaluw en 't Klankbord.

Resultaat

We sluiten het verslagjaar af met een positief resultaat. Dit 

was vooraf niet voorzien, maar is het gevolg van onvoorziene 

subsidies in 2021. Van het eerder begrote negatieve resultaat 

kunnen we vaststellen dat we daarvan aan het eind van het 

verslagjaar minder tekort hadden dan was begroot. Dit komt 

vooral doordat we minder vacatures hebben kunnen vervullen. 

De NPO-gelden zijn een welkome aanvulling, al realiseren we
ons terdege dat deze middelen van tijdelijke aard zijn. Als SCOL 
moeten en blijven we investeren in goed onderwijs voor onze 
leerlingen en in goed werkgeverschap voor onze medewerkers.  

Voorwoord
college van bestuur 

V.l.n.r.
Harry van Alphen
voorzitter college van bestuur 

Reinier van de Wal
lid college van bestuur
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Verslag
van de raad
van toezicht
Samenvatting 

In dit verslag legt de raad van toezicht (rvt) verantwoording af 
over het jaar 2021. Het was een jaar waarin wij met vertrouwen 
hebben gezien hoe veerkrachtig SCOL is en wat dat oplevert. 
De rvt heeft, in samenspraak met de organisatie, een actieve rol 
vervuld bij de benoeming per 1 augustus van Harry van Alphen 
tot voorzitter van het college van bestuur (cvb) en Reinier van 

de Wal tot lid van het cvb. Wij zijn Frits Hoekstra (voorzitter cvb 
tot 1 augustus) dankbaar voor zijn inzet voor SCOL en de wijze 
waarop hij waardengedreven toezichthouden en besturen in 
gang heeft gezet. In 2021 uit zich dat in de (meer) integrale 
trimesterrapportages, de gesprekken tijdens de rvt-
vergaderingen en de uitwerking in het handboek Governance. 
De bestuurssecretaris ad-interim Jeroen Koppens heeft hier een 
actieve en inspirerende rol in vervuld. De rvt heeft het
voornemen om zich (nog) meer vanuit de organisatie te laten 

informeren. Vanwege de coronaproblematiek was dit lastiger te 
organiseren. Er zijn goede gesprekken gevoerd met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De school-
bezoeken zijn tot onze spijt slechts beperkt doorgezet.
Ons vertrekkend rvt-lid Foort van Oosten (tot 1 augustus) 
benadrukte het belang om ons te blijven verwonderen over de 
kansen en de kracht van het onderwijs. En hoe de christelijke 
traditie ons tot steun kan zijn in uitdagende tijden.
Vanaf 1 augustus is Eric Westhoek als zijn opvolger toegetreden 
tot de rvt en onze onderwijscommissie. In 2021 is een aantal 
belangrijke dossiers naar tevredenheid opgepakt. Dit betreft 
o.a. de statutenwijziging, de fusie van De Zwaluw en
‘t Klankbord, het verlengen van de Strategische Koers tot

augustus 2023, de inzet voor internationaal georiënteerd

basisonderwijs, de situatie van de Joppensz en
Bonaventuracollege (Burggravenlaan) en de aanpak van
IT security. Financieel is er extra aandacht besteed aan de 
wijze van begroten, omgaan met solidariteit en taakstellingen, 
NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) en de
aanstelling van een nieuwe controller. 

Als u meer in detail wilt lezen over onze werkwijze en
bevindingen, dan nodigen wij u uit om het gehele verslag door 
te nemen.

Wij spreken van harte onze dank en tevredenheid uit over de 
wijze waarop SCOL in 2021 het onderwijs heeft vormgegeven. 

Namens de raad van toezicht

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 
Swanette Jukema, voorzitter

Samenstelling en interne werkwijze

De rvt bestaat uit vijf onafhankelijke leden met aanvullende 
kennis en ervaring en werkt conform de Code Goed Onderwijs-
bestuur VO. Er deden zich in 2021 geen situaties voor waarbij 
een potentieel tegenstrijdig belang aan de orde was.
In 2021 is Foort van Oosten afgetreden in verband met het 

verstrijken van zijn zittingstermijn. Onder begeleiding van een 
extern bureau is een wervings- en selectietraject doorlopen. 
Het cvb en de 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 benoemingsadvies-
commissie. Dit geldt tevens voor het cvb als adviserend lid.

Per 1 augustus 2021 is Eric Westhoek benoemd.

De leden van de rvt blijven op de hoogte van landelijke 
ontwikkelingen, onder meer vanuit SCOL, VERUS en de VTOI-
NVTK. In maart 2021 heeft de jaarlijkse studiedag/zelf-
evaluatie plaatsgevonden. Karen Bosch heeft een scholings-
traject voor toezichthouders gevolgd in 2021. 

Vergaderingen

De rvt is in 2021 zeven keer bijeen geweest voor een
reguliere vergadering. De agenda wordt in overleg tussen de 

voorzitters van de rvt en het cvb opgesteld. De vergadering 

start met een besloten deel, zonder aanwezigheid van het 

cvb. De aanwezigheid van de rvt-leden bij de vergaderingen 
is bijna 100% geweest (met uitzondering van de najaarsver-
gaderingen). De rvt heeft daarnaast ook actief geparticipeerd 

in diverse benoemingstrajecten, wat veel voorbereiding en 

tijd heeft gevergd.

Commissies

Remuneratiecommissie

Jaarlijks bespreekt de rvt het functioneren van het cvb, als 
team en individueel. In het eerste halfjaar van 2021 heeft de 

remuneratiecommissie namens de rvt gesprekken gevoerd 

met het cvb over de benoeming van een nieuwe voorzitter en 

een exit-gesprek met de vertrekkend voorzitter. In het najaar 
zijn gesprekken gevoerd met de nieuwe voorzitter en een 
100-dagen gesprek met het nieuwe lid van het cvb.
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Naam Functie Commissie Nevenfuncties Benoeming Herbenoembaar

drs. S.R Jukema MBA

Hoofdfunctie, bezoldigd

Bedrijfsarts Arbo Unie

voorzitter remuneratie Bezoldigd

Bestuurder Ulysses Consultants BV

Onbezoldigd

Vzr Wijkkerkenraad, lid AKM Oecumenische 
geloofsgemeenschap de Regenboog

Merenwijk Leiden

1-8-2018 

tot 1-8-2022

 

Ja

ir F. van Oosten vice- 

voorzitter 

tot

1-8-2021

onderwijs Onbezoldigd

Vz College Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Leiden 

Vz rvt Gezondheids Centrum Merenwijk
Lid rvt van B plus C
 

1-1-2017

tot 1-1-2021

(2e termijn)
verlengd tot 

1-8-2021

Nee

R. van Leeuwen RA

Hoofdfunctie, bezoldigd

Directeur HIG Ontwikkeling BV

Zelfstandig adviseur Claassen

Molenbeek & Partners

lid audit Onbezoldigd

Lid Stg Talenten van Franciscus

Lid auditcommissie MBO Rijnland

1-10-2020

tot 1-10-2024 

(2e termijn)

 

Nee

K. Bosch-Albers, MBA

Hoofdfunctie, bezoldigd

Lid Directieteam (COO),
HTM Personenvervoer BV

lid audit Onbezoldigd

Lid Stg Talenten van Franciscus
(vanaf 1-12-20)

Lid Sportadvies Raad Gemeente Den Haag

1-8-2020

tot 1-8-2024

Ja

drs. M. Merkx MBA

Hoofdfunctie, bezoldigd

Organisatieadviseur en

interim manager

Directeur Max Merkx BV

vice- 

voorzitter 

per

1-8-2021

remuneratie

en

onderwijs

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

1-8-2020

tot 1-8-2024

Ja

E. Westhoek

Hoofdfunctie, bezoldigd

Voorzitter college van bestuur
van Hogeschool IPABO

lid onderwijs Onbezoldigd

Bestuurslid Landelijk Expertisecentrum
Jonge kind

Voorzitter Stichting Community Service
Rotary Club Katwijk-Noordwijk

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting
Openbare Bibliotheek, Katwijk

1-8-21 Ja

Nevenfuncties en
rooster van benoeming

Er is geen sprake van conflicterende nevenfuncties 
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Auditcommissie

De financiële situatie van SCOL is in 2021 onder druk blijven 
staan. De auditcommissie heeft de ontwikkelingen nauwgezet 

gevolgd en in totaal vijf keer vergaderd in 2021. Hierbij is ook 
nadrukkelijk aandacht geweest voor de doelmatige beste-
ding 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 de NPO-gelden.
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. 

De auditcommissie constateert positieve effecten van de

nieuwe systemen die in 2021 goed ingericht zijn. Voor wat
betreft de financiële rapportages was 2021 een uitdagend 
jaar, vanwege een begrotingstekort en taakstellingen.

Er is conform de statuten goedkeuring verleend aan de

jaarrekening en het bestuursverslag 2020 en de meerjaren-
begroting 2022-2024. 

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.

Onderwijscommissie
De rvt heeft als belangrijke taak toe te zien op de wijze waar-
op het bestuur stuurt op de kwaliteit van het onderwijs.
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 2021 vergaderde de onderwijscommissie twee 
keer. Er was extra aandacht voor de uitkomsten van de

onderwijskundige uitdagingen die gepaard gaan met de 
coronacrisis, zoals afstandsonderwijs en wat dat betekent voor 
het personeel, leerlingen en ouders/verzorgers. De rvt kan, 
mede op basis van de uitkomsten van het inspectie-
onderzoek, 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 onderwijsgevend en onderwijsondersteunend 
personeel.

Contact met belanghebbenden

De rvt heeft twee keer overleg gevoerd met de GMR PO en 

GMR VO. In het voorjaar was er een digitaal overleg, in het

najaar een overleg op locatie van Agora met een korte

rondleiding. Daarnaast heeft de rvt twee schoolbezoeken

afgelegd. De gesprekken zijn informatief en luchtig, maar
met name ook leerzaam. Vanwege de coronacrisis hebben

de overige geplande schoolbezoeken geen doorgang

kunnen vinden.

Doelmatigheid

De rvt houdt toezicht op hoe het bestuur stuurt op de

onderwijskwaliteit, de tevredenheid van de belanghebben-
den en een doelmatige inzet van middelen. Om dit te toetsen 

houdt de rvt contact via schoolbezoeken, andere bijeen-
komsten en het overleg met de GMR PO en de GMR VO.

De commissies hebben diepgaander gekeken en daarover 

geadviseerd aan de rvt. De kaderbrief en de daaruit voort-
vloeiende 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 trimester-
rapportages vanaf 2021 nog meer de verbinding tussen de 

kernwaarden, kernverwachtingen, resultaten en middelen te 

leggen dan gebruikelijk was.

Tot slot

De rvt heeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de 

organisatie en beoordeelt deze positief. Op sommige

vestigingen en thema’s 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 2021, waarmee het onder-
wijs binnen de stichting zo goed als mogelijk doorgang heeft 
kunnen vinden.

  

v.l.n.r.: Max Merkx, Karen Bosch-Albers, Eric Westhoek,

Swanette Jukema, René van Leeuwen
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GMR PO 

De GMR PO heeft de taak (voorgenomen) beleid van SCOL te 
controleren. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het 
cvb en is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor het 
bestuur. De GMR vindt het van belang om in een vroegtijdig 
stadium bij ontwikkelingen betrokken te worden en daarin 
een actieve rol te hebben. De GMR vergaderde daarvoor in 

dit jaar vijf keer; hiervan was één bijeenkomst fysiek op het 
kantoor van SCOL. Vier vergaderingen hebben digitaal via 

Teams plaatsgevonden in verband met de coronamaatrege-
len.

In 2021 is de rvt twee keer bijeengekomen met de GMR PO 
om te delen wat er speelt in de medezeggenschap en in de 

organisatie. De GMR PO is betrokken geweest bij de werving 
van een nieuw lid van het cvb en een nieuw lid van de rvt. 

De GMR heeft het afgelopen jaar meer aandacht geschonken 

aan de bevordering van de communicatie met de achterban 

(MR’s). Verschillende leden van de GMR hebben vergade-
ringen van de verschillende MR’s bijgewoond. Nog niet 
alle scholen zijn aan bod gekomen. De resterende scholen 
worden in 2022 bezocht. Op deze wijze hoopt de GMR PO de 
lijnen kort te houden en communicatie te bevorderen. 

De GMR heeft het afgelopen jaar veel gesproken met het 

cvb over de hoge werkdruk, vervangingsbeleid en de zorgen 

rondom de sluiting van de scholen door het Covid-19-virus. 
Ook heeft de GMR aandacht gevraagd voor het investeren in 

en tevreden houden van zittend personeel. 

Andere belangrijke zaken die in het verslagjaar besproken 
werden, betroffen o.a. de NPO-middelen, Regionale Aanpak 
Personeelstekort, de KoersPLUS van SCOL, het Medezeggen-
schapsstatuut en Medezeggenschapreglement, een nieuw 

arbodienstcontract en het strategisch meerjarenbeleidsplan. 

De jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda waren 
de Kaderbrief, de begroting, het formatieplan, het jaarverslag, 

de jaarrekening, het vakantierooster, de jaarkalender GMR PO, 

het verslag van de vertrouwenspersonen en het jaarverslag. 

De GMR heeft over deze onderwerpen positief geadviseerd. 

Ter bevordering van een goede beoordeling van de hierbo-
ven genoemde stukken heeft de GMR PO een tweetal

commissies ingesteld. Het betreft een financiële commissie 
en een HR-commissie. In deze commissies zitten leden van de 
GMR PO. Zij kunnen in kleine groepen, al dan niet met een lid 
van het cvb, dieper op de materie ingaan. Vervolgens

koppelen zij hun bevindingen terug aan de GMR PO.

GMR VO

In de GMR VO zijn in 2021 vele onderwerpen besproken 
met het college van bestuur. Actieve betrokkenheid van de 

GMR bij de besluitvorming is cruciaal om tot goed, gedragen 
onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. Om deze be-
trokkenheid ten volle te kunnen waarmaken is het van groot 

belang dat de GMR tijdig op de hoogte wordt gebracht en in 
een vroegtijdig stadium in het besluitvormingsproces mee-
denkt met het cvb. In 2021 heeft de GMR zeven keer met het 

cvb vergaderd, vijf keer online en twee keer fysiek.

Verslag
gemeen-
schappelijke 
medezeggen-
schapsraad 

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

en oudergeleding van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden (GMR’s) PO en VO.
De GMR VO heeft ook een leerlinggeleding. 
Altijd staat het algemeen belang van de
organisatie voorop. Beide raden fungeren als 
positief kritische gesprekspartner voor het
bestuur.  
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De GMR VO heeft met het cvb over verschillende zaken ge-
sproken, zoals het implementeren van coronamaatregelen en 

de gevolgen daarvan, ventilatie van de gebouwen, werkdruk 

van de docenten, het verdelen van NPO-middelen (Nationaal 
Programma Onderwijs) om opgelopen achterstanden in het 
onderwijs in te halen en werk te maken van activiteiten ten 
behoeve van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
leerlingen. Daarnaast werden ook andere belangrijke
onderwerpen besproken, zoals de nieuwe Koers van SCOL 

2023–2027, waarbij wordt nagedacht over een nieuwe visie
en beleid voor de komende jaren. Er is een nieuw contract 

met de arbodienst afgesloten, het strategisch meerjaren-
formatiebeleidsplan 2021-2025 is uitvoerig behandeld.
Verder zijn het overplaatsingsbeleid, de statutenwijziging 
SCOL en het medezeggenschapsreglement en -statuut 
besproken. De GMR VO keurde het mobiliteitsbeleid na een 

paar aanpassingen goed. Het verzoek van het cvb om

tijdelijke arbeidsovereenkomsten twee keer te kunnen
verlengen, waardoor een driejarige tijdelijke aanstelling
ontstaat, is voor één jaar goedgekeurd.

Het aanpassen van de functiemix, de professionele ontwik-
keling en duurzame inzetbaarheid van het personeel, het 

aanpassen van het functieboek van OOP’ers, een actief beleid 

ten aanzien van ICT zijn mede op initiatief van de GMR VO 
door het cvb in gang gezet.

De jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda waren 
de Kaderbrief, de begroting, het (meerjaren) formatieplan,
de jaarrekening, het vakantierooster 2021-2022 en het jaar-
verslag. De GMR VO heeft over deze onderwerpen positief 

geadviseerd.

Zoals gebruikelijk is ook in 2021 de rvt twee keer bijeenge-
komen met de GMR VO om in gesprek te gaan over wat er 

speelt in de medezeggenschap en in de organisatie. Thema’s 

in het verslagjaar waren ‘corona en de gevolgen daarvan’,

de NPO-middelen en de nieuwe Koers.
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Goed leren

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

Daarnaast betekent goed leren ook, dat iedereen zelf

verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. Willen leren is 
belangrijk, of je nu leerling bent, docent, teamleider of
directeur. Leren doe je altijd en wordt gevoed door nieuws-
gierigheid. Die nieuwsgierigheid willen we uitlokken en

stimuleren. Kunnen leren is even belangrijk en vraagt om
begeleiding vanuit de school en de omgeving van de school.

Goed leven

Bij het confessionele onderwijs op onze scholen gaan ken-
nisontwikkeling 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. Daar-
om 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 wer-
ken 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 

moet omgaan voor een duurzame toekomstige samenleving. 

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

het grotere geheel, met de natuur: het maakt elke dag deel 

uit van het onderwijs in onze scholen.

Alle SCOL-scholen vieren de grote christelijke feesten en heb-
ben aandacht voor de rituelen en praktijken van andere le-
vensbeschouwingen. Onder leiding van de adviseur Identiteit 

van SCOL voeren enkele basisschoolteams het gesprek over 

SCOL-waarden en eigen waarden, over levensbeschouwelijke 
identiteit, het omgaan met lastige gesprekken, rouwverwer-
king, omgaan met verschillen en burgerschap. Vaak gaan de 

gesprekken over hoe een thema als polarisatie 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 te krijgen. Er is aandacht 
voor diversiteit, in visievorming en uitwerking in de praktijk; 
ook in het gesprek met jonge leerlingen.

Verslag
bestuur 

ONZE MISSIE

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

Wie ben jij? Wat heeft je gevormd? Wat inspireert 
je? Het zijn persoonlijke vragen over het eigene, 
het unieke van ieder mens over identiteit. De som 
van alle persoonlijke identiteiten in een school 
maakt elke school uniek. Elke SCOL-school geeft 
zelf vorm aan zijn identiteit, rekening houdend 
met de eigen traditie, de identiteit en inbreng 

van ouders, leerlingen en personeel, en de lokale 
omgeving. Dit wordt vertaald naar de praktijk: 
hoe willen wij in deze gemeenschap van leerlingen, 
ouders en personeel met elkaar omgaan? De 
SCOL- en schoolwaarden vormen de basis voor 
reflectie op eigen handelen en omgangsvormen 
met elkaar.  

Verder was er in het verslagjaar aandacht voor:

• leerlingen in kwetsbare situaties, door middel van een   

 theaterstuk van Theater in Feite, gebaseerd op het   

 jeugdboek ‘Blauwe Plekken’. Lesmateriaal, het theaterstuk  

 op school en de gesprekken over huiselijk geweld zijn   

 mogelijk gemaakt voor enkele basisscholen, in samen- 
 werking met de beleidsmedewerkers huiselijk geweld en  
 kindermishandeling, en onderwijs en cultuur van de 

 gemeente Leiden.

• de begeleiding van het fusieproces van twee SCOL-
 basisscholen, waaronder het aanpassen van de statuten,   

 het verkrijgen van goedkeuring van de NKSR, de werk- 
 groep identiteit en de studiedag met beide schoolteams.

•  het organiseren en begeleiden van stilteweekenden in de  

 Abdij Egmond voor medewerkers van SCOL;
• het opstarten van een werkgroep Identiteit met docenten 

 van verschillende VO-scholen van SCOL;
• een Engelstalige presentatie tijdens een internationaal   
 webinar over de relatie tussen burgerschapsvorming en   

 confessioneel onderwijs.

De basisscholen volgen 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. Identiteitgerelateerde 

activiteiten op het Visser ’t Hooft Lyceum Leiden worden

geëvalueerd met het locatie-managementteam en de
adviseur Identiteit van SCOL.

Waardengericht en waardengedreven sturen

Onze kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid,
verwondering en solidariteit zijn leidend voor wat we elke dag 
doen. Vanuit deze waarden sturen we op kwaliteit.

Gekoppeld aan de kernwaarden vormen de ‘kernverwachtin-
gen’ 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.
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 Organisatie Onder SCOL vallen twee scholen voor voort-
gezet 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 kader- en 
basisberoepsgerichte leerweg. SCOL telt
16 basisscholen en 7 vestigingen voor voort-

gezet onderwijs. 

Raad van Toezicht,
College van Bestuur Staffuncties

Voortgezet onderwijs

Applicatiebeheer
Bestuurssecretariaat

Financiën en administratie

Huisvesting
en Facilitaire Zaken
ICT

Identiteit

Onderwijs en Kwaliteit
HRM

PR en Communicatie 

BONAVENTURACOLLEGE

Burggravenlaan
Mariënpoelstraat

Agora Leiden

VISSER ’T HOOFT LYCEUM

Leiden
Leiderdorp
Rijnsburg

BEROEPSCOLLEGE

LEYSTEDE

Bonaventuracollege
Leystede
Visser ’t Hooft Lyceum
Leystede

ROOMS-KATHOLIEK

St. Bernardus
De Astronaut
De Leeuwerik
De Schakel
De Singel

De Tweemaster

Het Avontuur
Pacelli

’t Klankbord
St. Joseph

PROTESTANTS-CHRISTELIJK
De Leidse Houtschool
De Ley
Joppensz

De Springplank
Zijlwijkschool
De Zwaluw

Primair onderwijs

Situatie per 31 december 2021
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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 
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 lidmaatschaps-
eisen en onderschrijven de vier principes uit de code.
Sinds 2021 werken we waardengedreven en waardengericht. 

Hierbij gebruiken we de kernwaarden vertrouwen en ver-
antwoordelijkheid, verwondering en solidariteit als leidraad 
voor het formuleren van antwoorden op dilemma’s en andere 

uitdagingen. Deze waarden zijn vertaald naar kernverwach-
tingen van de scholen. De scholen reflecteren hierop via het 
principe van 'laat zien, toon aan en leg uit'.

Zelfevaluatie college van bestuur 

Het cvb evalueert jaarlijks als team het eigen functioneren. 
Dit evaluatiemoment vormt een onderdeel van een continu 

proces van reflecteren, waarbij ook wordt teruggekeken naar 
eerder vastgestelde verbeterpunten. In september heeft het 

cvb een presentatie gegeven over haar opdracht voor de 

komende vier jaar. Een eerste evaluatie heeft plaatsgevonden 

tijdens een reguliere vergadering van het college van bestuur. 
Hoewel veel dossiers om veel aandacht vragen is er

tevredenheid over het begrotingsproces en de ontspanning 

van het grip hebben op deze dossiers en professioneel

handelen van de collega’s in de hele organisatie.  

Nevenfuncties college van bestuur 
F.W. Hoekstra MEL, voorzitter tot 1 augustus 2021  
•  Lid raad van toezicht Samenwerkingsverband Leiden VO,
 onbezoldigd 

•  Secretaris Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling,
 onbezoldigd 

• Voorzitter Stichting Talenten van Franciscus, onbezoldigd
• Ledenadviseur Krimp en Regionale Samenwerking VO-raad,   
 bezoldigd aan SCOL  
• Lid maatschappelijke raad Geesteswetenschappen,
 onbezoldigd 

Drs. H.H. van Alphen, lid, voorzitter per 1 augustus 2021  
•  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
• Secretaris Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling,   
 onbezoldigd

R.F.J.M. van de Wal MBA, lid per 1 september 2021  
•  Voorzitter bestuur Stichting Talenten van Franciscus, onbezoldigd
• Lid bestuur Stichting Kiljan, onbezoldigd
• Lid bestuur De Digitale Sleutel (Leiden), onbezoldigd. 
• Lid raad van toezicht en auditcommissie Samenwerkingsverband   
 V(S)O Duin- en Bollenstreek (onbezoldigd)
• Lid VO-raad ontwikkelgroep Onderwijsaanbod
 in Regionaal Perspectief, onbezoldigd (tot eind 2021)
• Lid VO-raad themacommissie Bedrijfsvoering,
 modern werkgeverschap en cao-zaken, onbezoldigd
• Voorzitter raad van toezicht Stichting Fedra, bezoldigd (tot 1 feb 2022)
• Lid raad van toezicht Blosse, lid commissie Opvang,
 Onderwijs en Personeel, bezoldigd.

Klachtenregeling

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

alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat dit niet 

lukt, hebben we een klachtenregeling. Elke klacht wordt

geregistreerd. Klachten worden zo laag mogelijk in de
organisatie opgelost. In 2021 zijn er zeven klachten op 
bestuursniveau binnengekomen waarvan in alle gevallen in 

samenspraak met het bestuur een oplossing is bereikt.

Er heeft één zitting plaatsgevonden bij de Landelijke
Geschillen Commissie in Utrecht. In dit geschil is SCOL in het 

gelijk gesteld.

Overleg in 2021 Frequentie

College van bestuur Wekelijks  (43 keer per jaar)
Directie VO 16 keer per jaar
Directie PO 13 keer per jaar
GMR VO 6 keer per jaar
GMR PO 6 keer per jaar
Raad van toezicht 7 keer per jaar
Remuneratiecommissie  2 keer per jaar
Auditcommissie 5 keer per jaar
Onderwijscommissie 3 keer per jaar

Onderstaande tabel toont de overlegfrequentie van het bestuur in 2021,
onderling en met de andere gremia binnen de stichting. Uitgezonderd op
dit overzicht zijn de extra overleggen die in 2021 hebben plaatsgevonden
betreffende corona-gerelateerde ontwikkelingen en maatregelen
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Doorontwikkeling bestuursbureau

Het bestuursbureau van SCOL is er voor het onderwijs, dienst-
baar 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, 

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 digi-
talisering van het onderwijs. Wij zijn het verplicht aan ouders 
en leerlingen om onze middelen zoveel mogelijk ter beschik-
king te stellen aan het onderwijsproces en de ondersteuning 
sober en doelmatig in te richten. Daarbij heeft het cvb de am-
bitie uitgesproken dat het bestuursbureau meer klantgericht 

en dienstverlenend wordt naar de primaire klantgroepen. In 

2021 is het gestarte Programma Doorontwikkeling Bestuurs-
bureau getemporiseerd vanwege het thuiswerkadvies dat 

SCOL altijd heeft gevolgd. 

De bestuursbureau is op weg naar een samenhangende

inrichting van P&C-cycli binnen SCOL, afgestemd op de 
nieuwe Strategische Koers voor 2023-2027. Omdat dit gelijk 
opgaat met een cultuurverandering zal het effect niet direct 

meetbaar zijn. We zoeken naar manieren om het wel
merkbaar te maken.

Nieuwe KoersPLUS 2023-2027

In september is gestart met het evalueren van de huidige 

Koers ‘Goed leven, goed leren, goed samenleven’. Het cvb 

heeft alle scholen bezocht. Met behulp van een digitale 

tool wordt zowel terug- als vooruitgekeken. Hiermee is een 
traject in gang gezet waarin we in 2022 een nieuwe koers 

voor 2023-2027 willen formuleren: de KoersPLUS. Het doel van 

de nieuwe Koers is richting te geven aan de scholen, aan de 

hand waarvan zij zelfstandig keuzes kunnen maken die passen 
bij hun school. We zijn voornemens om in de nieuwe Koers 
specifiekere opdrachten te formuleren: opdrachten aan ons 
zelf en opdrachten richting (groepen) scholen. Dat is nieuw en 
daarmee de ‘plus’ in de nieuwe Koers.
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Leiden

Leiderdorp
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Onderwĳs gaat altĳd over goed leren, leven en samenleven
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Goed leren: 
kwaliteit
voor iedere 
leerling

Onze scholen zijn voortdurend bezig zoveel mo-

gelijk tegemoet te komen aan de capaciteiten
van iedere individuele leerling. Daarbij dagen de 
globaliserende maatschappij, de snelheid van
ICT-ontwikkelingen en nieuwe visies op on-

derwijs ons uit om innovatief te zijn. Stilstand 
is achteruitgang. We stimuleren medewerkers 
hierin mee te denken, samen te werken en actief 
te werken aan hun eigen ontwikkeling in het 
belang van de leerling. Passende uitdaging, het 

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

Bestuurlijke ambitie 
Hoe willen we bereiken dat onze leerlingen ‘meer 

dan goed onderwijs’ krijgen? Deze vraag is en 
blijft de basis voor ons onderwijs. Onze bestuurlijke 
ambities in de Strategische Koers voor de periode 
2018-2022 zijn:

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

In 2021 heeft SCOL de kennisplatforms voortgezet om 

gezamenlijk aan de bestuurlijke ambities te werken. In een 
kennisplatform staat kennisdeling en leren van en met elkaar 

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

platform kent een eigenaar (directielid en tevens voorzitter) en 
een beleidsmedewerker van Onderwijs en Kwaliteit (inbreng 
data en informatie, procesbegeleiding etc.) en kan daarnaast 

bestaan uit directeuren PO en VO, teamleiders en leraren.

De kennisplatforms geven gevraagd en ongevraagd advies 

aan de directie-overleggen PO en VO.

Gelijke kansen voor al onze leerlingen

• SCOL kent vier onderwijskansenscholen: scholen met een  
 complexe leerlingpopulatie waar diverse vormen van   

 sociale problematieken in samenkomen. In vergelijking   
 met andere scholen spelen de kenmerken van het   

 CBS een grote rol. Deze zijn:
 

 -  het opleidingsniveau van de ouders;
 -  het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders
  op school;
 - het land van herkomst van de ouders;
 -  de verblijfsduur van de moeder in Nederland;
 -  ouders met schuldproblemen. 
 

 In deze scholen wordt financieel extra geïnvesteerd.
 Daardoor kunnen kinderen onder andere programma’s   

 volgen waar zij zich extra en beter kunnen ontwikkelen. 

• De leden van het kennisplatform Gelijke Kansen zijn in   
 2021 regelmatig digitaal bij elkaar geweest voor, onder   
 andere, het bespreken van relevante thema’s en onder-
 werpen, en de voortgang en evaluatie van extra

 (gesubsidieerde) activiteiten. In 2021 heeft SCOL
 276.781 euro ontvangen van de gemeente Leiden voor   

 activiteiten ten behoeve van gelijke onderwijskansen, zoals  
 de Kopklas, taalklassen en oudercoördinatoren. Deze 

 activiteiten vinden plaats binnen de vier onderwijs- 
 kansenscholen van SCOL. 

• In 2021 was niet alleen de uitwerking van het thuis-
 onderwijs in verband met corona onderwerp van gesprek,  
 maar juist ook de opvolging ervan. De kansenscholen   

 hebben ingezet op samenwerking en kennisuitwisseling   

 om het thuisonderwijs bij de start van het fysieke onderwijs  
 te realiseren met de problematieken waar tegen aange-
 lopen werd (op bijvoorbeeld sociaal-emotioneel gebied)   
 en kwetsbare leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden. 
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• SCOL werkte binnen het thema Gelijke Kansen samen met  
 verschillende Leidse organisaties die programma’s

 aanboden op de basisscholen onder begeleiding van   

 bijvoorbeeld JES Rijnland, SOL, Incluzio en PPO.

• In samenwerking met de gemeente Leiden en Leidse   

 onderwijsbesturen is het project ‘Gelijke Kansen in Leiden’ 
 voortgezet. Doel van het project is om bij te dragen aan  
 optimale schoolloopbanen van leerlingen en beter zicht  

 te krijgen op stadsbrede ontwikkelingen. Het project zet  
 in op interventies gericht op gelijke kansen. De inter- 
 venties zijn niet alleen gebaseerd op inschattingen, maar  
 ook op van data. De Universiteit Leiden heeft hiervoor een  

 kwantitatief en een kwalitatief onderzoek uitgevoerd.  

 Daarnaast zijn op kleine schaal pilots op scholen 

 uitgevoerd. Om het project inhoudelijk beter bekend te  
 maken en collega’s mee te laten denken, zijn twee succes- 
 volle webinars opgezet waar veel Leidse onderwijs- 
 professionals aanwezig waren. 

 Tevens is een start gemaakt met het vervolg van het 

 project, waarbij toegewerkt wordt naar een brede Leidse  
 visie op Gelijke Kansen.

• Er is in samenwerking met gemeente Leiden, Samen-  
 werkingsverbanden PPO en VO Leiden en de school- 
 besturen PROOLeiden-Leiderdorp (PROO) en DaVinci,
 een meerjarenbeleidsplan opgesteld over nieuwkomers- 
 beleid voor Leiden en de regio. Dit is een meerjarig model  

 dat richting geeft aan de inhoud, vormgeving, organisatie  

 en routes van het onderwijs aan nieuwkomers. Het betreft  
 zowel kinderen met een vluchtelingenstatus als niet- 
 Nederlandstalige kinderen die vanwege het werk van hun  

 ouders (tijdelijk) in de regio Leiden wonen. Op dit 
 moment heeft SCOL een internationale klas op De Singel.  

 

 Door de coronapandemie stroomden het afgelopen 

 anderhalf jaar minder leerlingen in. Nu de grenzen (deels)  
 weer open zijn, merken we een grotere toestroom naar 
 Leiden. In 2021 hebben SCOL en PROO in samenwerking  

 met de gemeente ingespeeld op deze ontwikkeling. Voor  

 de korte en middellange termijn hebben SCOL en PROO  
 een subsidie aangevraagd voor een coördinator Nieuw- 
 komersklassen Leiden e.o. Voor de lange termijn is er een  
 coördinator implementatie regionaal nieuwkomersbeleid.

De doorgaande leerlijn van PO naar VO

• In 2021 is het SCOL-kennisplatform PO-VO voorgezet met  
 als doel de overgang beter op elkaar af te stemmen, 

 gezamenlijk aan (vernieuwend) onderwijs te werken en  
 activiteiten te ontwikkelen. Dit platform bestaat uit enkele  

 vertegenwoordigers van SCOL-scholen, waaronder team- 
 leiders, leerkrachten en schoolleiders die de overgang van  

 PO naar VO in hun portefeuille hebben.

• Er is een informatiedocument voor de ‘warme overdracht’  

 gemaakt. Doel is de overdracht tussen PO en VO beter  

 op elkaar af te stemmen en helderheid te creëren over de  

 lopende processen. Een voorbeeld hiervan is de 

 omschrijving van inhoud in het onderwijskundig rapport.  
 Dit document is gedeeld met alle scholen binnen SCOL. 

• In 2021 heeft SCOL het PO-VO programma ‘Super 
 Challenge’ voortgezet. De Super Challenge is een Design  

 Thinking project waarin begaafde leerlingen uit groep 8  

 en de brugklas samenwerken. Het doel van dit project is  

 de leerlingen uit deze doelgroep uitdagend en passend  

 onderwijs te bieden, anders dan al in de reguliere setting  
 wordt aangeboden. In 2021 hebben SCOL-breed 

 36 leerlingen meegedaan. 

• Met een afvaardiging van het kennisplatform is in 2021  

 vervolg gegeven aan de ambitie om de doorgaande 

 leerlijn tussen PO en VO nader op elkaar aan te laten
 sluiten, specifiek op het onderwerp begrijpend lezen.
 Voor leraren PO en VO zijn twee webinars georganiseerd   
 om dit thema gezamenlijk te  bespreken. Het eerste
 webinar ging over de benodigde kennis en vaardigheden  

 van leerlingen op dit vakgebied tussen PO en VO. Tijdens  
 het tweede webinar werd de verbinding gelegd naar close  

 reading.

• In 2021 heeft de werkgroep veel tijd gestoken in een  
 nieuwe vorm van de jaarlijkse PO-VO dag. Waar de opzet  
 voor leerlingen hetzelfde bleef, kwam er voor leraren een  

 middagprogramma bij, bestaande uit kennisuitwisseling  
 op door leraren gekozen thema’s. Helaas is op het laatste  

 moment besloten om beide activiteiten af te gelasten  

 vanwege de coronapandemie. 

1+1=2

xy

2
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De bijzondere profielen van onze scholen  

• Van onze scholen verwachten we dat zij minstens vol- 
 doen aan de kwaliteitseisen van de inspectie. Wij 

 vinden het daarnaast belangrijk dat elke school iets 

 bijzonders biedt. Dan is er ook werkelijk iets te kiezen  
 voor ouders en leerlingen, bijvoorbeeld een lesmethode,  
 onderwijskundige visie, aanpak voor sociaal-emotionele  
 ontwikkeling, de inzet van digitale middelen of het aanbod  

 van vreemde talen. Alle scholen van SCOL ontwikkelen  

 zich op verschillende terreinen. 

• Vanaf schooljaar 2020-2021 is onder de vlag van het 
 Bonaventuracollege (Mariënpoelstraat en Beroepscollege
 Leystede) een afdeling Agora-onderwijs gestart met 
 46 leerlingen. Inmiddels zijn er 89 leerlingen geplaatst.  
 Agora is bedoeld voor alle leerlingen, van vmbo tot en  

 met vwo. Het is een onderwijsconcept waarin ieder kind  
 uniek is, waarin ieder kind recht heeft op een eigen 

 leerroute, waarin alle kinderen van vmbo tot en met vwo  

 welkom zijn en waarin ieder kind naar een examen 

 toewerkt van minimaal het niveau van het advies van de  

 basisschool.

 

Internationaal gericht onderwijs

Het kennisplatform Internationalisering bestaat uit enkele 

vertegenwoordigers (leerkrachten, teamleiders en school- 
leiders) van SCOL-scholen die actief zijn op het gebied van 
geïnternationaliseerd onderwijs. De gezamenlijke ambities 
van het kennisplatform staan beschreven in het programma-
plan. 

• Vanaf 1 januari 2022 is Burgerschap een verplicht aan 

 dachtsgebied binnen het basisonderwijs. Het kennis- 
 platform Internationalisering heeft naar aanleiding hiervan  

 diverse webinars gevolgd, waaronder een workshop van  

 EarlyBird over wereldburgerschap. De term wereldburger- 
 schap omvat beter de activiteiten waarmee we binnen  

 SCOL bezig (moeten) zijn. Wij zien wereldburgerschap als  
 doel, burgerschapsonderwijs en internationalisering als  
 middel. Bijvoorbeeld met internationalisering kijk je samen  
 met je leerlingen over grenzen heen. Hierover heeft het  

 platform eind 2021 advies uitgebracht aan het college van  

 bestuur. Naar aanleiding hiervan is besloten dat het 

 kennisplatform Internationalisering verdergaat als 

 onderdeel van een nieuw op te zetten Kennisplatform  

 (Wereld)burgerschap. 

• Bijna alle SCOL PO-scholen geven Engels vanaf de 

 kleuterklas en zijn bezig met het behalen van een 

 Vvto-keurmerk (vroeg vreemdetalenonderwijs). In 2021  
 hebben de Bernardusschool en de Tweemaster een derde  

 ster ontvangen en een bordje met het keurmerk voor aan  

 de gevel. Een paar scholen hebben de visitatie uitgesteld  

 en zullen naar verwachting in 2022 hun keurmerk in 

 ontvangst mogen nemen.

• SCOL is  bezig met het starten van de ‘International School 

 Leiden’. Eind december 2021 heeft het ministerie een  

 onderwijslicentie verleend aan SCOL. De school zal starten  
 in schooljaar 2022-2023. 

Onze positie in kennisstad Leiden 

• SCOL was in 2021 vertegenwoordigd in enkele werk- 
 groepen van de LEA (Leidse Educatieve Agenda). De LEA  
 is opgezet om het lokale onderwijsbeleid vorm en 

 inhoud te geven. Werkgroepen waar SCOL aan deelneemt  

 zijn Uitvoeringsplan internationale stad, Onderwijs en  
 jeugdhulp, Gezondheid en bewegen, Gelijke Kansen,  
 Duurzame Onderwijshuisvesting 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 netwerk met een fysieke locatie  

 waar onderwijsprofessionals met passie en een actieve rol  
 binnen het onderwijs samen kunnen innoveren en onder- 
 zoeken. Een broedplaats waar kennisdeling centraal  

 staat. Met behulp van thematisering kunnen mensen  

 binnen verschillende disciplines op actieve wijze elkaar 
 inspireren en versterken. Afgelopen jaar zijn binnen SCOL  
 en in samenwerking met andere organisaties in het LEF  

 een aantal sessies binnen SCOL en met andere 

 organisaties gefaciliteerd.
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• De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling is een netwerk  

 dat professionals stimuleert, verbindt en inspireert om  

 de talenten te ontdekken en te ontplooien van de 

 kinderen/jongeren met wie zij werken, zodat de 

 kinderen/jongeren een positieve bijdrage kunnen leveren  
 aan de wereld om hen heen. SCOL is ook in 2021 een  

 actieve partner van de Leidse Aanpak en zowel in de 

 regie- als projectgroep vertegenwoordigd. 

• SCOL was in 2021 als partner betrokken bij ‘Verwonder  
 om de Hoek’ in de regio Holland Rijnland, waarvan het  
 Verwonderpaspoort deel uitmaakt. Dit platform verbindt  

 scholen, ouders en aanbieders van educatieve activiteiten,  

 zoals musea, in de Leidse regio. Daarnaast hebben  

 SCOL-basisscholen deelgenomen aan verdieping op 

 activiteiten op verschillende thema’s. 

• SCOL, PROOLeiden-Leiderdorp en de gemeente Leiden  
 trokken ook in 2021 samen op om het bewegings- 
 onderwijs in Leiden naar een hoger plan te trekken. Vanuit  
 de innovatiesubsidie van de gemeente Leiden werken  

 beide stichtingen samen om bewegingsonderwijs te 

 innoveren en bewegend leren te onderzoeken en te  

 implementeren. Twee leraren bewegingsonderwijs van  
 beide stichtingen trekken dit project.  

SCOL als toekomstbestendige organisatie 

• Het lerarentekort laat zich steeds meer voelen. We zijn ons  
 nog meer bewust dat goed opgeleide collega’s belangrijk  
 zijn om de onderwijskwaliteit op peil te houden. Er is in  
 2021 volop meegewerkt aan opleiden van studenten,  

 maar ook intensief nagedacht, gesproken en onderzocht  

 hoe we op nog meer mensen kunnen boeien voor dit  

 vak en kunnen binden aan de organisatie. Dit gebeurde in  

 samenwerking met de Hogeschool Leiden en met 

 besturen in de regio, op bestuurs- en beleidsniveau en op  
 de werkvloer. 

• SCOL werkt op verschillende manieren als partner samen  

 met de Hogeschool Leiden bij het opleiden en 

 professionaliseren van leerkrachten in opleiding en van  

 startende leerkrachten. In 2021 zijn er 117 studenten 

 gestart met een stage binnen SCOL (jaar 1 t/m 3, 
 academische pabo, regulier, flexibele voltijd en flexibele  
 deeltijd). Daarnaast startten er 11 LIO’ers. 

• In 2020 is SCOL gestart met het opleiden van studenten  

 van de flexibele voltijd PABO. Dit betekende de start van 

 vanuit regiobrede samenwerking ontwikkelen van beleid  

 voor deze variant. Ook was er aandacht voor het ontwikkelen  

 en implementeren van inductiebeleid voor startende  

 leerkrachten. In 2021 is de tweede lichting studenten  

 binnen SCOL gestart en kunnen we terugkijken op een  
 mooie ontwikkeling van deze manier van opleiden. 

 Studenten van de Academische PABO worden begeleid  

 door een schoolopleider bij het opstellen en uitvoeren van  
 onderzoek binnen SCOL. 

• MBO Rijnland plaatst per periode (4 periodes per jaar)  
 ongeveer 17 studenten bij SCOL (1e, 2e en 3e jaars).  
 Er is gewerkt aan het verbeteren van contact met het MBO.  

 Mogelijkheden om de doorstroom van MBO-studenten  
 naar AD-trajecten of PABO-opleidingen worden onder- 
 zocht. Het doel is zo meer mensen te boeien voor het  

 onderwijs. 

• Het project Academische leerkracht is een samenwerking  

 tussen SCOL, PROO, de Hogeschool Leiden en Universiteit  

 Leiden en is mede mogelijk gemaakt door de Leidse 

 Onderwijsinnovatiesubsidie. De schoolbesturen worden  
 beide vertegenwoordigd door een academische 

 leerkracht. Het project heeft als doel om in kaart te 

 brengen wat de behoeftes zijn van academische 

 leerkrachten (in wording) en welke mogelijkheden er zijn  
 in de gemeente Leiden om aan die behoeftes tegemoet  

 te komen. De bevindingen van het projectonderzoek zijn  
 verwerkt in een infographic over de brede inzet van  

 academische leerkrachten. De ambitie is bovendien om  

 een regionaal netwerk op te zetten voor professionali-
 sering van academische leerkrachten en het onderling   

 delen van kennis.    

• Ook in 2021 was er weer een gevarieerd cursusaanbod in  

 de SCOL academie. Er waren vijf cursusavonden met ver- 
 schillende cursussen per avond gepland. Als gevolg van  

 corona hebben een aantal scholingen uiteindelijk 

 online plaatsgevonden. Ook was er een Kloosterweekend.  

 De doelen van de SCOL academie zijn: medewerkers van  
 SCOL ontwikkelen zichzelf, de medewerkers vormen samen  

 een lerende organisatie. Gezien de Koers van SCOL, de  

 nieuwe cao, het sectorakkoord en de kansen van de nieuwe  

 Wet op Onderwijstijd is blijvend investeren in de ontwikkeling  
 van de medewerker uiterst wenselijk en verplicht.
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Kwaliteitszorg 

• Werken aan kwaliteit is iets wat in de cultuur van de

 organisatie moet zitten. Dit betekent dat het binnen SCOL  

 gebruikelijk is om op alle organisatorische niveaus op  
 gezette tijden stil te staan bij de vraag of de dagelijkse 
 werkpraktijk aansluit bij de Koers en dat op basis van deze 
 reflectie wordt gewerkt aan borging en verbetering van 
 kwaliteit.

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

 borging van de kwaliteit, systematisch en cyclisch plaats-
 vinden. Om dit te bewerkstelligen werkt SCOL al een

 aantal jaar volgens het handboek Kwaliteitszorg en met 

 een agenda Kwaliteitszorg, waarin activiteiten, aansturing, 

 uitvoering en output zijn opgenomen, met aandacht voor 
 meetbare en merkbare aspecten. De zorgvuldige en 

 consequente hantering van de onderdelen van de cyclus 

 is te zien als de monitor van de uitvoering van de bestuur

 lijke kwaliteitszorg. 

• Vanuit de kernwaarden van SCOL zijn kernverwachtingen 
 geformuleerd. Een kernverwachting verwoordt welke   

 onderwijskwaliteit het bestuur graag wil zien op basis van 
 de Strategische Koers. Het bestuur voert hierover ver-
 klarende gesprekken op de scholen: wat gaat goed, wat 

 gaat minder goed, wat doe je er aan? De optelsom van 
 alle kernverwachtingen beschouwt het bestuur als

 kwaliteit. Er wordt met name gehecht aan het gesprek   

 over kwaliteit.

Basiskwaliteit

• De opdracht van SCOL is om kinderen te laten leren.

 We willen dat élk kind groeit. Het mag niet van de school  

 afhankelijk zijn waar een leerling zit of terecht komt. Daar- 
 om beantwoorden we de vragen: wat leren de leerlingen?  
 En krijgen al onze kinderen binnen SCOL gelijke kansen  
 om tot leren te komen en hoe weten we dat? En wie is  
 daarvoor op welke manier verantwoordelijk? Daar voeren  
 we het gesprek over. De inspectie rekent de onderwijs- 
 resultaten dit jaar niet mee in het landelijke inspectiekader  
 (‘geen oordeel’). Wel voeren we hier binnen SCOL het 
 gesprek over, om met elkaar tijdig te kunnen bijsturen.
 Scholen die - op basis van de escalatieladder uit het  
 SCOL-handboek kwaliteitszorg - vallen in de categorie  
 ‘risico’, komen in overleg met het college van bestuur in  

 een verbetertraject. In 2021 is een aantal verbetertrajecten  

 gestart.

 

 PO

 De onderwijsresultaten van de PO-scholen worden in kaart  
 gebracht aan de hand van het percentage leerlingen dat  

 de referentieniveaus 1F en 1S/2F behaalt voor de vakken  
 begrijpend lezen, taal en rekenen. Nadat er in schooljaar  
 

 2019-2020 geen Eindtoets Basisonderwijs was afgenomen,
 heeft de afname van de Eindtoets in 2021 (schooljaar   
 2020-2021) wel plaatsgevonden. 

 Een vergelijking van het 3-jaarsgemiddelde met de onder- 
 grens laat zien dat de meeste scholen boven de onder- 
 grens presteren. Op basis van deze driejarige analyse  

 presteren basisscholen St. Bernardus, het Avontuur en de  

 Zwaluw onder de ondergrens op het referentieniveau   

 1S/2F. Deze scholen zijn bezig met een verbeteraanpak of 
 nemen deel aan het traject Goed Worden Goed Blijven  
 van de PO-Raad. De basisscholen St. Bernardus en het  
 Avontuur hebben op verzoek van het college van bestuur  

 een verbeterplan (korte termijn en lange termijn) 
 opgesteld, onder leiding van de PO-Raad. Doel is te 

 bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige 

 organisatie. Ook andere scholen zijn gewezen op het  
 ondersteuningsaanbod ‘Goed worden, Goed blijven’ van  
 de PO-Raad.

 VO

 Vrijwel alle afdelingen van de zeven VO-scholen van SCOL  
 presteren ten minste boven de ondergrens van de  

 inspectie. Alleen de havo-afdeling van VHL Leiden scoort  
 onder de ondergrens. Leerlingen krijgen op deze school  
 veel kansen om onderwijs op een hoger niveau te volgen  
 dan het oorspronkelijke basisschooladvies. Maar in de  
 bovenbouw hebben leerlingen moeite om deze kansen  

 daadwerkelijk te verzilveren. Dit wordt wellicht versterkt  
 door corona. Op deze school is inmiddels een verbeter- 
 traject gestart (Leren Verbeteren). Er zal een review  
 plaatsvinden en er wordt een plan van aanpak opgesteld  

 ter verbetering van de onderwijskwaliteit.
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 SCOL neemt jaarlijks de veiligheidsmonitor af, om de 

 ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen  

 in kaart te brengen. Er wordt gekeken naar de gebieden  

 aantasting veiligheid, ervaren veiligheid en welbevinden.  

 De uitkomsten hiervan zijn geanalyseerd. SCOL-breed  
 scoort het VO boven de landelijke benchmark. In het PO  
 zagen we dat, door de perioden van thuisonderwijs, het  
 welbevinden van leerlingen voor vier scholen een aan- 
 dachtspunt is. 

• SCOL werkt met een systematiek van collegiale visitatie,  

 waarbij ook een externe is betrokken. Bij de visitaties  
 wordt uitgegaan van de leervraag van de school en zijn  
 de kaders bepaald door het inspectiekader en de Koers  

 van SCOL. Ter voorbereiding van de visitatie maakt de  

 school een zelfevaluatie. In 2021 zijn er, naast de al deel- 
 nemende visitatoren een aantal nieuwe visitatoren  

 geschoold (directeuren, ondersteuningscoördinatoren en   
 leraren). In 2021 waren er twee visitaties, bij basisschool  
 De Singel en De Ley. Enkele visitaties zijn als gevolg van   
 corona doorgeschoven naar het eerste deel van 2022.  

• Het speerpunt van het Kennisplatform Kwaliteitszorg PO is  

 het leren van en met elkaar over kwaliteit(szorg). Onder- 
 werpen bij het kennisplatform zijn bijvoorbeeld: kwaliteits- 
 beleid, de jaarcyclus en uitslagen van afgenomen 

 kwaliteitsinstrumenten. Waar nodig schakelen we externe  

 expertise in.

• De intern begeleiders van SCOL kwamen in 2021 drie  

 keer een dagdeel bijeen, om van elkaar te leren en kennis  
 uit te wisselen. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen,  
 zijn bijvoorbeeld de NRO-rapportages, de rekenresultaten,  
 Letterster, de aandachtsfunctionaris kindermishandeling,  

 het werken in de coronapandemie en het inspectiekader.  

 Ook hebben we doelen geformuleerd voor 2022.   

Inspectiebezoek

• Het Bonaventuracollege Burggravenlaan is in april 2021  

 bezocht door de inspectie, vanwege een herstelopdracht.  

 De inspectie heeft de school een voldoende gegeven  

 op alle onderzochte kwaliteitsgebieden. Ook de onder- 
 wijsresultaten liggen weer boven de minimumnorm.  
 Tijdens het monitoringsgesprek constateerde de inspectie  
 een goede zelfreflectie en dat de gestelde doelen zijn  
 bereikt, waarbij er aandacht blijft voor zaken die nog  
 verder verbeterd of verankerd moeten worden. ‘Leren ver- 
 beteren’ blijft daarom betrokken om de onderwijskwaliteit  
 te bestendigen. Eind schooljaar 2021/2022 vindt een
 collegiale visitatie plaats op de school. 

Datateams en data-ondersteund werken 

• De scholen zijn in 2019 gestart met data-ondersteund 

 werken en hebben hierbij datateams opgericht. Door 
 belangrijke beslissingen over leerlingen niet alleen te 

 nemen op basis van inschattingen, maar ook op basis van  

 data, vergroot je de kans dat je leerlingen de juiste kansen  

 en het juiste onderwijs geeft. Door meer data-ondersteund  
 te werken willen we bijdragen aan optimale schoolloop- 
 banen van leerlingen. De datateams maken hierbij 

 gefundeerde keuzes: ‘van onderbuik naar onderbouwd’.

• In 2021 zijn de volgende stappen gezet: alle teamleiders  
 hebben toegang gekregen tot het de Onderwijsanalyse  
 app van het Magister Management Platform (MMP) en de  
 meeste mentoren hebben toegang tot het Coaching Dash 

 Board van MMP. De schoolleiding en de datateams werken  

 niet meer onafhankelijk van elkaar. De schoolleiding  
 ontvangt van het datateam de data op de afgesproken  

 momenten zoals vastgelegd in de datajaarkalender. 

 Daarnaast krijgt het datateam wanneer nodig van de  
 schoolleiding extra verzoeken om onderzoek te doen. 

• Vanwege een aantal personeelswisselingen hebben  

 enkele datateams een doorstart moeten maken. Met  

 ondersteuning vanuit de afdeling Onderwijs & Kwaliteit  
 (O&K) van SCOL zijn alle taken opgepakt. Nieuwe  
 medewerkers in de datateams en teamleiders hebben  

 scholing gekregen in MMP. De datateams krijgen wanneer  
 nodig ondersteuning vanuit O&K bij het ontsluiten van de  
 data, het analyseren en het gebruiken van de data. 
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Schoolexamens en Programma
voor toetsing en afsluiting (PTA)

• Op centraal niveau wordt sterker ingezet op advisering  

 over examenorganisatiestructuren op schoolniveau, het  

 versterken van de expertise van directeuren en examen-
 coördinatoren en het structureel bespreken en evalueren  

 van ervaringen en dilemma’s binnen schoolexaminering.  

 Een kenniskring van examensecretarissen komt een aantal  

 keer per jaar bijeen. 

• De VO-vestigingen van SCOL hebben in 2021 een start  
 gemaakt met de opvolging van de aanscherpingen in het  

 eindexamenbesluit, per 1 augustus 2021, te weten:  

 ontwikkelen van visie op SE, het versterken van de 

 examenorganisatie, de aanscherping van PTA-eisen en  
 het examenreglement ‘21-’22, de instelling van een  
 examencommissie en de definiëring van wettelijke taken,  
 verantwoordelijkheden en inrichting van de examen- 
 commissie. Er is aandacht voor het afsluitende karakter van  

 het schoolexamen als onderdeel van kwaliteitsborging.

 De start die is gemaakt krijgt in 2022 een nadrukkelijker 
 vervolg, waarbij zo nodig externe expertise wordt betrokken.  
 De structuur van de examenorganisatie op schoolniveau  

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

 examencommissie, evenals de werkwijze rondom de 

 examenprocessen en afspraken over het gebruik van  

 formats en instrumenten in het schoolexamenbeleid.

• Het bestuur borgt de kwaliteit van de schoolexamens  

 door op bestuursniveau te monitoren of de PTA’s tijdig 

 beschikbaar worden gesteld en of de schoolexamens 

 allemaal zijn afgenomen. Ook op schoolniveau kunnen  
 examensecretarissen en teamleiders dit op elk moment  

 monitoren. De PTA-analyse is ook opgenomen als signaal  
 voor succes in het kwaliteitsprofiel.  

Corona

• Om de onderwijsachterstanden 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.  

 In tijdvak 4 is opnieuw subsidie toegekend. Een groot deel  
 van de PO-scholen heeft voor verschillende tijdvakken een  
 subsidieaanvraag ingediend (voor maximaal 10% of 20%  
 van de leerlingen). De aangevraagde subsidies voor tijd- 

 

 

 vak 1, 2, 4 en 5 zijn inmiddels toegekend. De subsidie  
 wordt besteed aan het beperken van leervertragingen.  

• SCOL heeft regelmatig intern en extern overleg om een  

 dekkend netwerk te organiseren voor kwetsbare 

 leerlingen en hun doorgaande ontwikkeling te waar- 
 borgen. Er is regelmatig externe afstemming, met de 

 samenwerkingspartners, zoals de Gemeente Leiden, GGD,  

 JGT, de samenwerkingsverbanden PO en VO en de 

 kinderopvang. 

NPO
Het voormalige kabinet heeft op 17 februari 2021 

het meerjarig Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
aangekondigd om het onderwijs te helpen bij het aanpakken 

van de effecten van de coronapandemie op de sociaal-
emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen en 

studenten. Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een 

goede toekomst, ondanks corona. Daarom trekt de overheid 

in totaal € 8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma 

Onderwijs. 

De uitvoering van het NPO vraagt van scholen en 

schoolbesturen extra inzet. Aan scholen is gevraagd om 

een schoolscan te maken waarmee de omvang en aard van 

de problematiek in kaart wordt gebracht en om vervolgens 

een schoolprogramma op te stellen voor het inhalen van de 

vertragingen in de leergroei en voor de ontwikkeling en het 

herstel van het welbevinden van leerlingen. Scholen konden 

daarbij kiezen uit bewezen effectieve interventies van een 

menukaart. 
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Naast dat er geld voor scholen beschikbaar is gesteld, is er 

ook geld voor gemeenten. Gemeenten hebben de opdracht 

gekregen om hun NPO-maatregelen en middelen aanvullend 
en ondersteunend aan de maatregelen van scholen te 

laten zijn. Ze moeten zorgen voor een lokale, integrale 

en meerjarige aanpak door verbinding te leggen tussen 

scholen en andere lokale partijen. Dit vraagt van scholen ook 

afstemming met de gemeenten en andere lokale partijen. 

Om dit alles goed te coördineren is er aan het begin van het 

NPO-proces een werkgroep aangesteld. Deze werkgroep 
bestaat uit een lid van het college van bestuur, een 

afvaardiging van directeuren PO en VO, een beleidsadviseur 

O&K, HRM-adviseurs en adviseurs financiën. Alle gremia 
komen in deze werkgroep bijeen, omdat het NPO invloed 

heeft op alle domeinen. 

Een projectleider is aangesteld voor het NPO, met als 

opdracht om het proces te coördineren, overzicht te houden 

op de stand van zaken op school- en bestuursniveau, scholen 
te ondersteunen en de samenwerking tussen de gemeente en 

SCOL vorm te geven. De werkgroep komt ongeveer zes keer 

per jaar bij elkaar om de voortgang en resultaten te evalueren 

en mee te denken over verschillende zaken die gedurende 

het proces naar boven komen.  

Het opstellen van schoolscans en schoolprogramma's
in samenwerking met ouders, leraren en leerlingen
Op de scholen hebben de directeuren in samenwerking 

met hun personeel, leerlingen en ouders gewerkt aan de 

schoolscans en schoolprogramma's. Ze hebben vragenlijsten 

uitgezet, gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd, 
samenwerking gezocht met partijen in de regio, plannen 

gemaakt en de organisatie voor de uitvoering geregeld. 

De directeuren van de verschillende scholen hebben de 

ouders, leraren en leerlingen op verschillende manieren 

betrokken. Het personeel is bijvoorbeeld betrokken door 

het gesprek te voeren over het NPO in teamvergaderingen, 

op ontwikkelmiddagen, op studiedagen en in sectie- en 
mentorenvergaderingen. Hierin werd bijvoorbeeld gesproken 

over het resultaat van de schoolscan en de invulling van de 

NPO-middelen. Leraren en ouders zijn betrokken doordat 
er voor de schoolscan gesprekken zijn gevoerd met of 

vragenlijsten zijn afgenomen onder ouders en leerlingen 

over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook 
zijn leerlingen betrokken door bijvoorbeeld de mogelijke 

interventies te bespreken in de leerlingenraad. Daarnaast 

zijn de ouders, leraren en leerlingen regelmatig op de 

hoogte gesteld over de stand van zaken door digitale 

mededelingen, weekblaadjes en nieuwsbrieven. Tot slot zijn 

de ouders, leraren en leerlingen betrokken door regelmatig 

de voortgang te bespreken met de MR van de school 

en instemming te vragen op het plan. De MR bestaat uit 

personeelsleden, ouders en in het voortgezet onderwijs ook 

uit leerlingen.

De afdeling O&K heeft de scholen ondersteund bij het maken 

van de schoolscans en jaarplannen en heeft het overzicht 

gehouden op de voortgang. Alle scholen hadden begin 

oktober 2021 een schoolscan en jaarplan met de gevraagde 

instemming van hun MR.

Samen leren ten behoeve van duurzame verbetering
van de onderwijskwaliteit
SCOL heeft bij de start van NPO de wens uitgesproken om de 

gelden niet enkel in te zitten om eventuele ‘leervertragingen’ 

te repareren, maar ook in te zetten voor renovatie van het 

onderwijs (verbeteren van de onderwijskwaliteit). Binnen 
SCOL is hiervoor op verschillende manieren aandacht. Er is 

een teamsite NPO waarin zowel interessante informatie van 

buitenaf, maar ook informatie vanuit de scholen gedeeld 

wordt. Op deze teamsite zijn ook chatgroepen aangemaakt 

waarin de PO-directeuren en
VO-directeuren informatie met elkaar kunnen uitwisselen.
Ook wordt het onderwerp regelmatig geagendeerd in 

directie-overleggen. 

Daarnaast worden er inspiratie-/uitwisselingsdagen 
georganiseerd. In juni 2021 was er een inspiratiemiddag 

met als belangrijk thema ‘welbevinden van de leerlingen’ 

en ‘duurzame schoolontwikkeling’. Hier hebben de scholen 

ook de uitkomsten van de analyse en de eerste ideeën 

voor de plannen met elkaar uitgewisseld. Begin 2022 

volgde een volgende inspiratiedag, die in het teken stond 

van het monitoren en evalueren van de resultaten van de 

ingezette interventies. Daarnaast is het gesprek gevoerd 

over knelpunten: personeelstekort en belastbaarheid van het 

personeel. Er is een verkenning gedaan naar manieren om 

anders te organiseren. 

Verantwoording
Het college van bestuur voert drie keer per jaar, in de 

kwaliteitsprofielgesprekken, het gesprek met scholen over 

de voortgang. Daarnaast wordt overzicht gehouden op de 

stand van zaken door vragenlijsten over het schoolscan- en 
schoolprogramma af te nemen onder directeuren. Hiervoor 

worden de vragenlijsten gebruikt die door het ministerie van 

OCW gedurende het proces een aantal keer worden uitgezet. 

De antwoorden van de scholen op deze vragenlijst worden 

op SCOL-niveau geanalyseerd. Dit geeft een overzicht van 
de impact van de coronacrisis op leerlingen, de gekozen 

interventies uit de menukaart, de knelpunten en gewenste 

ondersteuning bij de uitvoering van het schoolprogramma 

binnen SCOL en de voortgang van de interventies. 
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Gekozen interventies
De eerste vragenlijst is in oktober 2021 uitgezet. Deze 

vragenlijst ging voornamelijk over de gekozen interventies 

door de scholen. In deze vragenlijst konden de scholen 

aangeven welke interventies uit de menukaart ze hebben 

gekozen en het percentage middelen ze hiervoor hebben 

ingezet. 

Het meeste geld wordt ingezet voor de volgende categorieën 

uit de menukaart: klassenverkleining, welbevinden van 

leerlingen, onderwijsassistenten/-instructeurs, instructie in 
kleine groepen, metacognitie en zelfregulerend leren. 

Dit is een indicatie dat de meeste scholen willen werken aan 

het welbevinden, het bijspijkeren van kennis en vaardigheden 

en de executieve functies van leerlingen door extra inzet 

van personeel en ondersteuning, waardoor onder andere 

klassenverkleining en instructie in kleine groepen mogelijk 

wordt gemaakt. Niet alle gelden worden zo besteed. 

Sommige gelden worden bijvoorbeeld ingezet voor 

activiteiten en clinics voor leerlingen of training en scholing 

voor leraren, zoals de STAR-training, scholing op het gebied 
van aanleren van executieve functies of effectief feedback 

geven. 

Scholen maken verschillende keuzes uit de menukaart. 

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verschil in keuzes 

die scholen hebben gemaakt. Hierin zijn alle interventies uit 

de menukaart samengevat in zes categorieën (A tot en met F). 
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Eerste resultaten
• Resultaten van de interventies. 
 Begin 2022 worden de resultaten van de interventies op  

 de cognitieve-, sociaal-emotionele ontwikkeling en het  
 welbevinden van de leerlingen verzameld. Deze resultaten  

 zullen leiden tot aanscherping van de plannen voor het  

 tweede halfjaar van schooljaar 2021-2022. In mei/juni  
 zullen de scholen een eindevaluatie van de plannen

 uitvoeren en nieuwe plannen maken voor schooljaar 

 2022-2023. Hierbij worden het personeel, de ouders en de  
 leerlingen weer betrokken. 

 

 In de uitvoering van de plannen blijkt al wel dat het
 personeelstekort, uitval door quarantaine en de 

 belastbaarheid van het personeel een groot knelpunt 

 vormen bij het realiseren van de voorgenomen doelen.  
 Personeel dat was bedoeld om in te zetten voor de 

 uitvoering van de NPO-plannen, is uiteindelijk ingezet  
 voor vervanging van uitgevallen personeel, zodat 

 leerlingen niet naar huis gestuurd hoefden te worden.  

 Gezocht wordt naar manieren om het NPO anders te  

 organiseren, zodat de leerlingen ondanks dit kunnen 

 profiteren van de NPO-gelden. 

• Samenwerking met gemeenten
 In deze periode heeft ook de samenwerking met de  

 gemeente Leiden concrete vormen aangenomen. Voor de  

 zomervakantie waren er al verkennende gesprekken  

 geweest tussen de gemeente Leiden, PROO en SCOL.  

 In oktober is er, na overleg met de werkgroep NPO, 

 gezamenlijk besloten dat het contact beter rechtstreeks  
 tussen de scholen en de gemeente kan lopen. In het VO  

 vindt dit contact per afzonderlijke school plaats, in het PO  
 per cluster scholen per wijk, zodat wijkgericht gekeken  
 kan worden wat er nodig is. De gemeente Zoeterwoude  

 heeft de ontvangen gelden vanuit het Rijk nog niet 
 ingezet. De gemeente is met St. Bernardus en 

 Het Avontuur in gesprek om samen te kijken waarvoor ze  
 de gelden willen en kunnen inzetten. Zoeterwoude is  

 bezig met het herijken van het jeugdbeleid. Voor het  
 uitvoeringsplan dat hieruit voortkomt wordt mogelijk ook  
 een deel van de NPO-middelen ingezet. Dit zal gericht  
 zijn op de samenwerking tussen scholen, jeugdhulp en  
 buitenschoolse activiteiten/ondersteuning. Bij de gemeente
  Leiderdorp is inmiddels een projectleider NPO aangesteld.

 SCOL heeft contact gehad en er is afgesproken dat de 

  projectleider afstemt met de individuele scholen wat   

 er nodig is. Waar nodig vindt bovenschoolse afstemming  

 plaats. Het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg onderhoudt,   
 in samenwerking met andere scholen, contact met de   

 gemeente Katwijk.
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Leystede Bona Burggravenlaan Mariënpoelstraat Landelijk

Vmbo BBL 100% 99%

Vmbo KBL  100% 99%

Mavo 92% 98% 96%

Havo 92% 90% 91%

Vwo 79% 96% 94%

Leystede Bona Burggravenlaan Mariënpoelstraat Landelijk

Vmbo BBL 6,5 6,6

Vmbo KBL 5,8 6,2

Mavo 6,5 6,4 6,3

Havo 6,2 6,5 6,3

Vwo 5,9 6,5 6,5

Resultaten 

Bonaventuracollege

Slagingspercentage 2021 per onderwijstype en vestiging

Gemiddelde cijfers Centraal Examen
De inspectie geeft dit jaar geen oordeel op basis van de onderwijsresultaten, maar volgt deze wel.
De locaties van het Bonaventuracollege hebben op alle afdelingen bij het berekend oordeel
van de inspectie een voldoende gehaald. 

BBL = Basis Beroepsgerichte Leerweg         
KBL  = Kader Beroepsgerichte Leerweg
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Kagerstraat Leiderdorp Rijnsburg Leystede Visser Landelijk

Vmbo BBL 100% 99%

Vmbo KBL 88% 99%

Mavo 93% 99% 100% 100% 96%

Havo 84% 91%

Vwo 88% 94%

Kagerstraat Leiderdorp Rijnsburg Leystede Visser Landelijk

Vmbo BBL 6,7 6,6

Vmbo KBL 5,9 6,2

Mavo 5,8 6,5 6,1 5,9 6,3

Havo 6,1 6,3

Vwo 6,3 6,5

Resultaten 

Visser ’t Hooft Lyceum
Slagingspercentage 2021 per onderwijstype en vestiging 

Gemiddelde cijfers Centraal Examen
De inspectie geeft dit jaar geen oordeel op basis van de onderwijsresultaten, maar volgt deze wel.
De havo afdeling van de locatie Leiden heeft bij het berekend oordeel van de inspectie een onvoldoende behaald.
De school volgt een verbetertraject.

Bron CE cijfers:  MMP 17-01-2022
Bron slagingspercentages: ManagementVenster 24-12-2021

BBL = Basis Beroepsgerichte Leerweg         
KBL  = Kader Beroepsgerichte Leerweg
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Naam
signalerings-

waarde % >1F behaald % 1F signalerings-
waarde % >1S/2F behaald % 1S/2F

De Leeuwerik 85 95,5 52,1 57,6

De Leidse Hout 85 98,4 61,1 66,7

De Ley 85 94,7 33,9 52,2

De Schakel 85 99,0 55,1 52,0

De Singel 85 89,7 35,7 30,8

De Springplank 85 98,6 35,7 65,3

De Tweemaster 85 90,8 55,1 57,5

De Zwaluw 85 69,0 45,5 31,0

Het Avontuur 85 92,9 52,1 58,9

Joppensz 85 77,8 47,3 44,4

Pacelli 85 90,5 35,7 46,0

St. Bernardus 85 92,0 52,1 50,7

St. Joseph 85 97,7 61,1 70,6

De Astronaut 85 88,9 61,1 25,9

’t Klankbord 85 96,6 47,3 66,7

Zijlwijkschool 85 98,0 49,0 67,7

Resultaten 

PO Scholen: CITO Eindscore 2021

De ‘schoolweging’ wordt gebruikt om de leerresultaten van scholen in het basisonderwijs te beoordelen. In het onderwijs-
resultatenmodel wordt het gemiddelde van de schoolweging van 3 schooljaren als maat voor de leerlingenpopulatie genomen. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent de schoolweging van een school op basis van de volgende kenmerken: 
het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van alle moeders op school, het land van herkomst van 
de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, of ouders in de schuldsanering zitten.

De signaleringswaarde is de landelijke ondergrens, die bepaald is voor de verschillende groepen met deze schoolweging. 

Van enkele basisscholen liggen de 1-jaars behaalde referentieniveaus onder de signaleringswaarde. Het betreft De Astronaut, 
St. Bernardus, Joppensz, De Zwaluw en De Singel. Enkele scholen nemen deel aan het traject Goed Worden Goed blijven Plus 
van de PO-Raad. 

Landelijk gezien ligt er een uitdaging om de rekenresultaten te verbeteren. Ook binnen SCOL is dat het geval.
Er is binnen SCOL een netwerk rekencoördinatoren.  

Deze tabel geeft het 1-jaarsgemiddelde op de referentieniveaus 1F en 1S/2F weer, over het schooljaar 2020-
2021. De inspectie beoordeelt de onderwijsresultaten uiteindelijk op het driejaarsgemiddelde. Als gevolg van de 
coronapandemie vindt er geen landelijke beoordeling van de onderwijsresultaten plaats. 

Voor het primair onderwijs worden twee beheersingsniveaus onderscheiden:
- niveau 1F: fundamenteel niveau, geeft aan waar leerlingen op een bepaald niveau aan moeten voldoen
- niveau 1S/ 2F: hoger streefniveau, geeft aan waar een leerling naar toe kan werken
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Toelichting: 

De bovenstaande grafiek toont de schooladviezen van de leerlingen van de scholen onder SCOL-bestuur en de 
positie van deze leerlingen in het voorgezet onderwijs drie jaar later. Een voorbeeld met het schooladvies vwo: 
van alle SCOL-leerlingen met een vwo-advies in 17/18 (ongeveer 22%), kwam 19,9% daadwerkelijk in klas 3 vwo 
op een SCOL VO-school.

Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018
en waar kwamen ze in 2020-2021 terecht?

3,7%

2,7%

2,1% 2,5%
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Passend onderwijs
Sinds de invoering van de Wet passend
onderwijs zijn scholen verplicht om een
passend onderwijsarrangement te bieden 
voor alle leerlingen, in samenwerking met 

andere besturen in de regio binnen het sa-
menwerkingsverband Passend Onderwijs. 
Daartoe hebben schoolbesturen in de regio 

afspraken met elkaar gemaakt over een
dekkend aanbod aan onderwijs en onder-
steuning voor leerlingen. De samenwerkings-
verbanden (SWV’s) PO en VO hebben beide 
een dekkend aanbod beschikbaar.

PPO Leiden

Alle PO-scholen van SCOL maken deel uit van het SWV voor 
het primair onderwijs in de regio, PPO Leiden.

De doelstellingen van het SWV zijn in samenspraak tussen de 
schoolbesturen in de regio opgesteld. Ze komen voort uit de 

evaluatie van de eerste ondersteuningsplannen 2014-2016 en 
gesprekken met betrokken gemeenten, ouders en leerlingen 

in de scholen, directies en teams van de betrokken scholen en 

zijn na instemming van de Ondersteuningsplanraad (OPR) en 
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.

In 2021 is het traject governance afgerond. Per 1 augustus is 

er een directeur bestuurder (Vivian Tevreden), een raad van 
toezicht en ledenvergadering. Alle leden hebben nu een

gelijke stem. Er is voor één jaar een nieuw ondersteunings-
plan ontwikkeld. Hierbij zijn alle stakeholders opnieuw
betrokken. De nieuwe directeur bestuurder zal direct starten 

met het verbeteren van het tijdelijke ondersteuningsplan.

Alle PO-scholen van SCOL zetten middelen uit de eigen
lumpsumbekostiging in voor formatie en extra voorzieningen 

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

begeleiden, en leerkrachten met specialistische expertise. 

Daarnaast hebben de PO-scholen eigen voorzieningen inge-
richt voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben: een 

leerplein, remedial teaching-groepen, impulsklassen,
topklassen, plusklassen, perspectiefklassen, schakelklassen, 

en video coaching/interactie. Leerlingen die meer uitdaging 
aankunnen, kunnen deelnemen aan verdiepings- en
versnellingsprogramma’s. De PO-scholen van SCOL besteden 
de ondersteuningsmiddelen van het SWV aan formatie,

professionalisering en trainingen, onderzoek en onder-
steuning voor leerlingen. Het betreft grotendeels personele 

inzet van intern begeleiders, remedial teaching, onderwijs-
assistenten, groepstrajecten, begeleiding van een 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, weerbaarheids-
trainingen, onderzoeken (logopedie, cognitief, gedrag), de 
inzet van hulpmiddelen en specifieke ondersteuning (o.a. 
voor dyslexie, dyscalculie, fijne motoriek, spelling, gedrag en 
werkhouding) en ondersteunend materiaal voor leerlingen. 

De scholen leggen jaarlijks verantwoording af aan het SWV 
over de besteding van ondersteuningsmiddelen.

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

De VO-vestigingen in Leiden en Leiderdorp maken deel 
uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

VO2801. 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 
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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.

Ook deze samenwerkingsverbanden kennen een nieuwe 

governancestructuur met een directeur-bestuurder en raad 
van toezicht.
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Sterk techniekonderwijs
Inmiddels zijn we twee jaar op weg in het 
programma Sterk Techniekonderwijs (STO). 
Afgelopen jaar is er opnieuw geïnvesteerd in 
mensen, middelen en inrichting van het nieuwe 

gebouw. Het betreft hier vooral de middelen 
met betrekking PIE (Produceren, Installeren, 

Energie) en BWI (Bouwen, Wonen, Interieur). 
De ingezette activiteiten zijn dit jaar verder 
ontwikkeld en uitgebouwd. Een belangrijk 
accent ligt op het ontwikkelen van educatief 
materiaal en lesprogramma’s passend bij de 
gekozen inrichting. 

Een groot gedeelte van de subsidie gaat naar personeel 

en belangrijk daarin is dat de zij-instromers goed zijn 
geïntegreerd in de organisatie en naar verwachting op korte 
termijn bevoegd raken. De combinatie van opleiden en 

deelnemen aan de werkgroepen binnen STO betekent dat 

voortdurend gekeken wordt wat realistisch en haalbaar is in 

de ontwikkeling. Met het bevoegd raken van de medewerkers 

ontstaat er meer ruimte om de beoogde doelen te realiseren. 

Het programma duurzaamheid is, na het eerste jaar, herzien, 

aangepast en verbeterd. Voor komend jaar staat een 

samenwerking met partners in het kader van duurzaamheid 

en onderwijs op de rol, om het programma te verstevigen. 

Gekozen is om het programma niet uit te breiden naar 

meerdere leerjaren, maar eerst het programma te verbeteren 

in leerjaar 1 en 4.  

Intern zijn de voorbereidingen getroffen om meer leerlingen 

in aanraking te laten komen met techniek. De keuzedelen van 

de programma’s PIE en deels BWI worden opengesteld voor 

leerlingen uit andere profielen. Naast de profieloriëntatie 

in de onderbouw is de oriëntatie op de keuzedelen in de 

bovenbouw op papier gereed. 

De samenwerking met het bedrijfsleven blijft succesvol, maar 

heeft als gevolg van Corona wel vertraging opgelopen. De 

samenwerking met Bouwmensen en Installatiewerk ZH voor 

de leerlingen BWI en PIE is doorgezet en krijgt ook later 

een vervolg. Op deze manier komen de leerlingen ook in 

aanraking met het onderwijs binnen het MBO. 
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Partnerschap in de regio

Partnerschap in de regio is een belangrijk
instrument om de uitdagingen van de

toekomst aan te kunnen. SCOL heeft goede 
contacten met talrijke organisaties en
samenwerkingsverbanden binnen de Leidse 

regio en daarbuiten. 

Om als stichting goed invulling te kunnen geven aan de 

maatschappelijke opdracht is het regelmatig voeren van het 
gesprek met alle interne en externe belanghebbenden

noodzakelijk. Het voeren van dit gesprek wordt ook wel de
horizontale dialoog genoemd. 

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

stakeholders. 

• Algemene Vereniging van Schoolleiders
• Besturenoverleg Leiden e.o.
• Beter Bèta
• Bouwmensen Leiden
• BplusC
• Brasserie Broep
• Burgy Bouwbedrijf
• Calabria leerbedrijf
• Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO)
• De Digitale Sleutel

• ECHA
• ELOS
• Europees Platform

• Gemeente Katwijk
• Gemeente Leiden
• Gemeente Leiderdorp
• Gemeente Zoeterwoude

• GGD

• Haagse Hogeschool

• Hogeschool Leiden
• Huurmij Autorent
• ICLON
• Innovatieplatform

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

• Kasteel Oud Poelgeest 
• Kennisnet
• KPC Groep
• Leiden Education Fieldlab (LEF)
• Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling

• Leids Onderwijs Festival (LOF)
• Leidse Onderwijstafel
• Lions Cub Leiden
• LPI Rijnlanden
• Management Bond KBO
• MBO Rijnland
• Ondernemersvereniging Leiden
• NIVO
• NSA 
• Onderwijscoöperatie
• PO-raad

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

• Rijndorp Installaties bv
• Resonans

• ROS Rijnland
• Samen Opleiden

• Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek
• Samenwerkingsverband VMBO/MBO/HBO
• Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Leiden e.o.
• Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden
• Stichting Kiljan
• SIVON
• SLIB
• 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 
• Verus
• VO-raad
• Zorgcentrum Roomburgh

• ZZ Leiden
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ICT blijft in beweging

De eisen en wensen van de gebruikers van onze ICT-omgevingen 
veranderen met elke nieuwe ontwikkeling, ongeacht of het gaat 

om het onderwijs zelf, het aanbod van online lesprogramma’s 
en andere software voor het onderwijs of ontwikkelingen in de 
samenleving, zoals de noodzaak van goede, up tot date

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

of - zoals in zowel 2020 en in 2021 - een crisis met grote gevolgen 
voor het onderwijs. Gebruikers mogen verwachten dat applicaties 
en gegevens online continu en zonder risico’s beschikbaar zijn 
op elk gewenst apparaat. Er is behoefte aan een flexibele, veilige, 
online werkplek, die overal én altijd vanaf ieder apparaat te 
benaderen is. Tegelijkertijd wordt de wetgeving met betrekking 
tot privacy en het gebruik en de beveiliging van gegevens steeds 

strenger en uitgebreider. Alles bij elkaar vraagt dit veel van de 
ICT-omgevingen; de ontwikkelingen gaan normaal gesproken al 
snel, het zorgen voor een continu beveiligd platform en het thuis-
werken in de coronacrisis doet daar een schepje bovenop.

Hybride onderwijs

Ook in 2021 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 voorzienin-
gen ‘in de cloud’ zoals Office365 en Sharepoint. Er wordt
gewerkt aan efficiëntie, waardoor systemen beveiligd met 
elkaar gegevens kunnen uitwisselen, en wijzigingen slechts
1 maal moeten worden opgevoerd. De corona-crisis drukte en 
drukt nog steeds een flinke stempel op het onderwijs.
Hybride lesgeven is ook dit jaar nog volop de onderwijs-
methode geweest. 

I

Efficiënter werken

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 gewerkt aan 

de vervanging van infrastructuur en het efficiënter en veiliger 
inrichten van schoolnetwerken. De afdeling ICT heeft proactief 

ingezet op het beheren van systemen en op technisch inzicht, 

zodat verstoringen kunnen worden opgelost nog voordat 

een school daar hinder van zou ondervinden. Ook is dit jaar 

afscheid genomen van een aantal ICT-partners. De activiteiten 
zijn deels overgenomen door de eigen ICT- afdeling en deels 
door een nieuwe ICT-partner, die eveneens proactief te werk 
gaat met het oog op beveiliging en efficiëntie.

Digitale geletterdheid

De noodzakelijke overstap naar afstandsonderwijs tijdens 
de uitbraak van COVID-19 heeft de inzet van digitale midde-
len een ongelofelijke impuls gegeven en de vraag op tafel 
gelegd wat dit betekent voor de vereiste kennis en vaardig-
heden van leerlingen en leerkrachten bij de inzet van digitale 
middelen in en om het onderwijs op het gebied van techniek, 
didactiek en ethiek. In de  ICT-kenniskringen hebben we 
gereflecteerd op de ervaringen die tijdens het organiseren 
van afstandsonderwijs zijn opgedaan: Wat heb je ontdekt? 
Wat heeft je ervaring toegevoegd aan het onderwijs dat je 
wilt geven op school? Waar heb je ontdekt dat er een be-
hoefte of noodzaak ligt op het gebied van het werken met 

digitaal en hybride onderwijs? Vanuit deze reflectie hebben 
we de kans gegrepen om digitale geletterdheid binnen SCOL 

stevig op de kaart te zetten: zowel voor leerkrachten (didac-
tiek en professionalisering) als voor leerlingen (aanvulling 
en actualisering van het curriculum). Samen met leerlingen, 

leerkrachten, ouders en onderwijspartners binnen de Leidse 
regio gaan we deze actuele en noodzakelijke uitdaging aan 
en zorgen we dat we onze leerlingen volgens de waarden van 

SCOL voorbereiden op een veilige en vaardige toekomst in 

de digitale wereld.

Moderne ICT 

Het onderwijs van nu is onmogelijk
zonder goed functionerende
ICT-voorzieningen. De scholen gaan
ervan uit dat ‘het altijd werkt’. 
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Privacy en AVG

In 2021 heeft SCOL een aantal belangrijke verdiepende 
stappen gezet op het gebied van privacy en AVG. In samen-
werking met ROS Rijnland heeft de werkgroep AVG van 
SCOL een ‘Richtlijn filmen door stagiaires’ opgesteld, die alle 
betrokkenen meer helderheid geeft over het gebruik van 

beeld- en geluidsopnames in het opleidingsproces van nieuwe 
leerkrachten.

Op het intranet van SCOL is een AVG-pagina gemaakt in 

aanvulling op de externe privacypagina op de publieke  

website van SCOL. Op de interne AVG-pagina staan de 

Privacy Officers van alle locaties, de protocollen en procedures 
voor onder andere het melden van een datalek en een lijst 
met antwoorden op veel gestelde vragen. De inhoud van 

deze pagina wordt doorlopend bijgewerkt vanuit de scholen 
(via de Privacy Officers) en vanuit de werkgroep AVG van het 
bestuursbureau. 

Op verzoek van de rvt en het cvb heeft de Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) in samenwerking met de afdeling 
ICT een notitie IT en Security opgesteld. In deze notitie staat 

hoe SCOL in de huidige situatie bestand is tegen aanvallen 

van buitenaf (denk aan phishing en ransomware). Daarnaast 
beschrijft het document welke technische stappen er 
gezet zijn om de weerbaarheid te vergroten (onder andere: 
invoering van tweefactor-authenticatie, segmentatie van 
het netwerk en optimalisatie van firewalls). Als belangrijkste 
vervolgstappen voor 2022 staan op het programma: een 

organisatiebrede DPIA, het vergroten van bewustzijn op het 
gebied van privacy en veiligheid onder het personeel en het 

verder automatiseren van privacy en beveiliging vanuit de 

centrale systemen.

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 privacy officers 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.
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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 goed werkgeverschap en optimale bedrijfs-
voering. Naast professionalisering zijn afspraken 
in de cao’s en de nieuwe ontwikkelingen die op 
ons afkomen, steeds terugkerende onderwerpen.

Nieuw personeels- en salarissysteem

Met ingang van 1 januari 2021 is het nieuwe personeels- en 
salarisadministratie systeem AFAS operationeel. De nieuwe

processen zijn en worden ingericht met het oog op de 
toekomst van de organisatie. Meer digitaal, moderner, meer 

inkijk, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van mede-
werkers, minder administratieve lasten, meer standaardisering 

met afwijkingen voor PO en VO alleen daar waar noodzakelijk. 

De uitbetaling van de salarissen is met een verwaarloosbaar 

aantal fouten gepaard gegaan. De optimalisatie van AFAS zelf, 

de werkprocessen, de mutaties e.d., heeft echter meer voeten 

in de aarde gehad dan verwacht. In de piek van mutaties inza-
ke in- door- en uitstroom naar het nieuwe schooljaar toe, zijn 
er diverse nieuwe knelpunten in de fundering van de

inrichting van AFAS duidelijk(er) geworden. Daarom is voor 
de verdere inrichting van de processen in AFAS externe

expertise ingehuurd.

Door het verder aanscherpen en uitdiepen van de werk- 
processen worden er nu echter wel beschrijvingen gemaakt 
van beleid en processen die voor overdracht en voor 

directeuren in de toekomst van veel belang zullen zijn. Mede 

daardoor vindt een slag in kwaliteit en efficiency plaats die 
uiteindelijk bijdraagt aan een adequate en efficiënte onder-
steuning aan de scholen en medewerkers.

Met behulp van HRM-nieuwsbrieven heeft de informatie voor 
leidinggevenden en medewerkers een nieuwe vorm en een 

hogere frequentie gekregen.

Verzuim en nieuwe arbodienst

In 2021 zijn verschillende factoren van invloed geweest op 
het verzuim en op de registratie van de verzuimmeldingen, 

waaronder de nieuwe verzuimkoers van SCOL. Alle leiding-
gevenden zijn getraind in de gedragsmatige visie op verzuim. 
Er is afscheid genomen van OHM, dat het casemanagement 

verzorgde voor SCOL. Sinds eind 2020 heeft SCOL een eigen 

verzuimcoördinator, per 1 januari 2021 een nieuw personeels- 
informatiesysteem in AFAS en zijn we een samenwerking 
aangegaan met een nieuwe arbodienst, Zorg van de Zaak. Dit 

allemaal in een tijd waarin corona nadrukkelijk aanwezig was. 

Het totale verzuimpercentage van SCOL was in 2021 4,25%. 
Het verzuimpercentage in het PO is gedaald van 5,19% in 
2020 naar 4,23% in 2021. Met name tijdens de lockdown- 
periodes is het aantal kort-verzuimmeldingen aanzienlijk 

verminderd, hetgeen invloed heeft op de cijfers. Ook de 

verzuimpercentages VO zijn gedaald: het Visser ’t Hooft 
Lyceum van 5,69% naar 4,87% en het Bonaventuracollege 

van 4,54% naar 4,13%. In het VO heeft de totale scholen- 
sluiting langer geduurd. 

Personeel Investeren 
in mensen
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Nu SCOL de verzuimbegeleiding in eigen hand heeft 

genomen, door een verzuimcoördinator in dienst te nemen 

en doordat de leidinggevenden zijn getraind in de
gedragsmatige visie, komen leidinggevenden eerder

preventief in actie. In het afgelopen jaar is een aantal

succesvolle coachingstrajecten ingezet, waardoor (langdurig) 
verzuim is voorkomen.

In het najaar heeft een groot deel van de leidinggevenden 

aan een intervisietraining van Falke & Verbaan deelgenomen. 

Deze training was een vervolg op de training gedragsmatige 

visie op verzuim die zij in 2020 hebben gevolgd. Tijdens de 
intervisietraining lag de nadruk op het bespreken van

verzuimcasuïstiek.

Sinds de overstap naar de nieuwe arbodienst hebben

medewerkers nu, in overleg met leidinggevende en verzuim-
coördinator, na drie weken verzuim een spreekuur bij de 
praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB). Dit om de
verzuimmelding niet meteen door een bedrijfsarts te
medicaliseren en te onderzoeken of er andere factoren spe-
len dan ziekte. De overstap naar de nieuwe arbodienst maakt 

digitale gegevensuitwisseling met AFAS noodzakelijk en ook 
mogelijk. Op dit moment zijn de meeste processen met
betrekking tot verzuim goed ingericht. 

Corona

In 2021 is er gedurende meerdere periodes weer thuis- 
onderwijs verzorgd als gevolg van een lockdown. In deze 
periodes was er ook sprake van opvang van kwetsbare

leerlingen. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de

organisatie van het onderwijs en daardoor ook op de
werkdruk van leerkrachten en andere medewerkers. 

Met name in het najaar was er vanwege corona veel uitval

van docenten. Deze uitval kon, mede door het lerarentekort, 

moeilijk of zelfs niet worden opgevangen.
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Formatie

In 2021 hebben de financiële resultaten geleid tot taakstellingen 
voor de scholen. In eerste instantie leek het mogelijk de ontsta-
ne vacatures in te vullen; met werknemers die door 
e taakstellingen boventallig geworden waren en daarnaast 

door instroom van onze eigen kweek/zij-instromers en actieve 
werving. Door de NPO-gelden zijn er in 2021 echter meer 
vacatures ontstaan. Mede door het lerarentekort waren de 

meeste vacatures moeilijk vervulbaar. Daarom is voor vaca-
tures die later in het jaar ontstonden gebruikt gemaakt van 

externe inhuur via detacheringsbureaus.

De subsidiemiddelen gaven ook ruimte om boventalligheid 

voorlopig in te zetten op subsidiegeld. De uitdaging wordt 

om dit te bewaken en goede afspraken te maken, zodat het 

na afloop van de komende twee jaar uiteindelijk weer binnen 
de reguliere geldstroom past en niet leidt tot boventalligheid. 

In 2021 zijn 193 medewerkers (119,75 fte) uit dienst gegaan, 
waarvan 21 medewerkers (10,17 fte) externe inhuur en zijn 
213 medewerkers (119,95 fte) in dienst gekomen, waarvan 
33 medewerkers (19,4 fte) via externe inhuur. Op een per-
soneelsbestand van ruim 900 medewerkers (exclusief het  
Bestuursbureau) is dit substantieel. Duidelijk is dat er een 
enorme toename van mobiliteit is. Enerzijds gaat het om 
uitgestelde mobiliteit vanwege Corona, anderzijds is dit zeker 
een gevolg van de financiële taakstelling, van het lerarente-
kort en van de extra subsidies.

Regionale aanpak personeelstekort PO

In het primair onderwijs is de in 2019 gestarte regionale 
samenwerking op basis van de subsidie Regionale Aanpak 

Personeelstekort (RAP) in de Leidse regio voortgezet. Hierbij is 

ingezet op professionalisering van het strategisch hrm-beleid, 
in het bijzonder: werven, opleiden en behouden, en inten-
sivering van samenwerking en afstemming in de regio, ook 

met derden zoals de Hogeschool, Leiden Kennisstad en de 

LEA (Lokaal Educatieve Agenda). Hiertoe is ook een regionaal 
loket voor zij-instromers opgericht. 
Onderzoek naar de actuele tekorten in het PO dat in het 

najaar van 2021 is uitgevoerd, laat zien dat het tekort in de 

Leidse regio ronde de 90 fte ligt (8% van de werkgelegen-
heid, waarvan 60fte verborgen. Bij een verborgen tekort 
wordt een tekort intern ingevuld door bijvoorbeeld iemand 
die niet bevoegd is of door klassen samen te voegen of door 

een externe (bijvoorbeeld een uitzendkracht). Het omslagpunt 
lag in het tweede kwartaal van 2021. Op dat moment was het 

aantal vacatures bijna drie keer zo groot als het aantal vacatures 
in hetzelfde kwartaal in 2020. De tekorten in het onderwijs 
worden vergroot door de middelen uit het Nationaal

Programma Onderwijs en door de tekorten in andere sectoren. 
Om te voorkomen dat er eenzelfde situatie ontstaat als in de 

G5, waar de tekorten gemiddeld ruim 14% zijn, hebben de 
schoolbesturen in de Leidse regio besloten een onderzoek 

te starten naar alternatieve maatregelen. Het doel is voor de 

zomer van 2022 een overzicht van maatregelen te hebben die 

in het schooljaar 2022/2023 ingezet kunnen worden.

Regionale strategische personeelsplanning VO 

In het VO is de regionale samenwerking op basis van de 

RAP-subsidie in de Leidse regio ook voortgezet. Vanuit het 
RAP HR-netwerk is het initiatief genomen om te komen tot 
een gezamenlijke regionale strategische personeelsplanning 
(SPP). Er is behoefte aan een beeld van de kwantitatieve 
personeelsbehoefte voor de middellange termijn, zodat tijdig 
inzicht ontstaat in het aantal/soort vacatures. Op basis van dit 
inzicht kunnen vervolgacties worden bepaald, bijvoorbeeld 
extra scholing in tekortvakken, kan er geïnvesteerd worden 
in het begeleiden van zij-instromers, kan er een gezamenlijke 
vervangingspool worden opgezet en kan er een gezamenlijke 
en gerichte werving- en selectiestrategie worden ontwikkeld. 
In het onderwijs hebben we te maken met een aantal
specifieke kenmerken en gegevens die van invloed zijn op de 

SPP van scholen zoals de leerlingenprognoses. Deze specifieke 
gegevens zijn beschikbaar vanuit het scenariomodel-VO
(VOION) evenals gegevens van studenten aan de leraren-
opleidingen. Sinds enige tijd is het mogelijk om deze
gegevens niet alleen op locatie- of bestuursniveau te analyseren, 
maar ook op regionaal niveau te koppelen. 

Het project tot het opzetten van een gezamenlijke aanpak 
om te komen tot de kwantitatieve analyse voor het VO in de 

regio Leiden, Duin- en Bollenstreek is inmiddels gestart. Naar 
verwachting is er eind schooljaar 2021-2022 per schoolvak 
inzicht in de vacatures voor onderwijsgevenden die ontstaan 
op middellange termijn op locatie-, bestuurs- en regionaal 
niveau. 

Strategische

personeels-
planning
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Arbeids-
voorwaarden

CAO

PO

Op 2 november 2021 is een nieuwe cao voor het primair 

onderwijs afgesloten. Deze loopt officieel tot en met 31 
december 2021, maar loopt door totdat er een nieuwe cao is 

afgesproken.

Hoofdpunten met betrekking tot de loonontwikkeling:

• Leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders   

 krijgen een loonsverhoging van 2,25 procent. Alle 

 medewerkers krijgen deze salarisverhoging met terug- 
 werkende kracht tot 1 januari 2021. De verhoging werkt  

 door in alle bovenwettelijke uitkeringen.
• In december 2021 is de eindejaarsuitkering éénmalig  

 verhoogd van 6,3 naar 6,5 procent.

VO

Op 14 oktober 2021 is een onderhandelaarsakkoord voor 

een nieuwe CAO VO overeengekomen, met een looptijd van 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Met betrekking 

tot de loonontwikkeling zijn de volgende afspraken gemaakt: 
• de salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober  

 2021 structureel verhoogd met 1,5%; 
• de eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van  

 8 procent naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige  
 13e maand; 
• In november (of zo spoedig mogelijk daarna) wordt een  
 eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 800. Deze  
 uitkering is pensioengevend. Parttimers ontvangen de  

 eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.

Arbeidsmarkttoelage

Het kabinet heeft voor de schooljaren 2021/22 en 2022/23 
in het kader van NPO extra geld beschikbaar gesteld voor 

het toekennen van arbeidsmarkttoelagen aan werknemers 

op scholen met grote achterstandsvraagstukken. Door de 

opgelopen vertragingen vanwege de coronapandemie en 

lockdowns en het groeiend tekort aan goede onderwijs- 
professionals op deze scholen dreigt er een negatieve vicieuze 

cirkel te ontstaan. Om dit proces te doorbreken, heeft het 

kabinet voor de komende twee jaar een incidenteel bedrag 

van 375 miljoen uitgetrokken voor de 15% van de scholen 
met de grootste achterstandsvraagstukken. Deze middelen 

zijn beschikbaar voor het toekennen van arbeidsmarkt- 
toelagen. Met als direct beoogd effect dat goede mede- 
werkers behouden kunnen blijven en dat het voor potentiële 
medewerkers aantrekkelijker wordt om op deze scholen aan 
de slag te gaan.  

Compensatie extra werklast
door extra herkansingsmogelijkheid VO  

Het kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld om 

scholen, docenten en eventueel andere betrokken mede- 
werkers te compenseren. De compensatie is bedoeld voor 

de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de aanvullende 

maatregelen waarmee leerlingen met meer voorbereidings-
tijd en flexibiliteit examen kunnen doen. De aanvullende 
maatregelen betreffen het verlengen van het tweede tijdvak 
en het nieuwe derde tijdvak. 

De middelen die de overheid toekent, zijn gebaseerd op het 
aantal eindexamenleerlingen en op een raming van de totaal 

af te nemen tweede herkansingen, de tijd die leraren (direct: 
nakijken herkansingen) en andere medewerkers (indirect: 
schoolleiders en/of docenten die indirect betrokken zijn bij 
de herkansingen en ondersteunend personeel) daar naar 

schatting gemiddeld mee bezig zijn en de GPL (Gemiddelde 
Personeelslast) voor onderwijsgevend personeel. 
De school ontvangt een vast bedrag van € 74,- per eind-
examenleerling en een variabel bedrag van € 223,- per
tweede herkansing. De uitwerking van deze regeling binnen 

SCOL betekent, dat de bijzondere bekostiging in twee
tranches wordt uitgekeerd. Het CvB heeft er voor gekozen om, 

na instemming door de GMR, de tegemoetkoming in januari 

2022 als geheel uit te betalen. 

VOG beleid   

Het tijdig (dus voor de indiensttreding) aanleveren van
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een wettelijke
verplichting in het onderwijs. Doordat VOG’s regelmatig te 
laat worden aangevraagd, verkregen en ingeleverd, heeft 

SCOL het VOG-beleid en de procedures en processen met 
betrekking tot het aanvragen van de VOG aangescherpt: 

zonder VOG kan geen formele indiensttreding plaatsvinden. 

Indien de VOG niet aanwezig is voor de formele datum van 

indiensttreding wordt de datum van ingang van de arbeids-
overeenkomst opgeschort. 
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VERZUIMPERCENTAGEVerzuim-
percentage
PO

 Verzuim Verzuim %    Langer Langer
 % norm Kort Middel Lang dan1 jaar dan 2 jaar
De Leeuwerik 2,49 5,00   0,67 1,05 0,77 - -
St. Bernardus 8,41 5,00   0,66 1,01 4,65 2,08 -
Het Avontuur 4,69 5,00  0,54 0,23 3,52 0,40 -
De Schakel 5,48 5,00 1,10 1,20 3,18 - -
Klankbord 0,36 5,00  - - - 0,36 -
De Tweemaster 3,09 5,00  0,21 0,37 1,74 0,76 -
St. Joseph 3,17 5,00   0,74 0,56 1,72 0,15 -
Pacelli 0,60 5,00   0,55 0,05 - - -
De Singel 7,30 5,00  0,62 1,43 5,24 - -
De Springplank 4,70 5,00   0,62 1,23 2,84 - -
De Leidse Houtschool 1,62 5,00   0,46 1,16 - - -
Joppensz 8,98 5,00   0,48 0,82 1,72 5,95 -
De Zijlwijkschool 5,56 5,00   0,61 0,98 3,97 - -
De Zwaluw 10,37 5,00   0,32 0,04 - 8,45 1,57
De Ley 3,46 5,00  0,60 0,19 - 2,68 -
De Astronaut 0,35 5,00  0,35 - - - -
Totaal PO 4,26 5,00  0,57 0,68 2,00 0,94 0,06  
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VERZUIMPERCENTAGE VO,
Bestuurs-
bureau en
totaal SCOL

 Verzuim Verzuim %    Langer Langer
 % norm Kort Middel Lang dan1 jaar dan 2 jaar
Bona Mariënpoelstraat 2,45 5,00   0,60 0,59 0,92 0,33 -
Bona Burggravenlaan 6,17 5,00   1,09 1,15 3,79 0,14 -
Beroepscollege Leystede 4,18 5,00   1,07 1,65 1,38 0,08 -
Agora 2,53 5,00  1,41 0,65 0,48 - -
VHL Leiden 6,17 5,00  0,66 0,65 3,18 1,12 0,57
VHL Rijnsburg 3,28 5,00  0,33 0,11 1,18 1,53 0,14
VHL Leiderdorp 2,49 5,00   0,53 0,30 0,95 0,71 -
Totaal VO 4,51 5,00 0,76 0,79 2,18 0,61 0,17

 Verzuim Verzuim %    Langer Langer
 % norm Kort Middel Lang dan1 jaar dan 2 jaar
Totaal Bestuursbureau 2,11 5,00 0,52 1,12 0,45 0,03 -

 Verzuim Verzuim %    Langer Langer
 % norm Kort Middel Lang dan1 jaar dan 2 jaar
Totaal SCOL 4,25 5,00 0,67 0,77 2,00 0,71 0,12
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MELDINGSFREQUENTIE 
EN % NULVERZUIMKern-

gegevens
personeel

 Verzuim % 
 frequentie Nulverzuim

De Leeuwerik 0,71 69,57 % 
St. Bernardus 0,63 53,57 % 
Het Avontuur 0,61 58,54 % 
De Schakel 0,82 65,38 % 
Klankbord 0,00 96,55 % 
De Tweemaster 0,18 79,31 %
St. Joseph 0,76 54,55 % 
Pacelli 0,46 58,82 %
De Singel 0,53 60,00 %
De Springplank 0,38 67,86 %
De Leidse Houtschool 0,38 75,86 %
Joppensz 0,29 73,68 %
De Zijlwijkschool 0,35 68,97 %
De Zwaluw 0,45 72,73 %
De Ley 0,63 61,90%
De Astronaut 0,50 78,57 %
Totaal PO 0,54 64,49 %

  

 Verzuim % 
 frequentie Nulverzuim

Bona
Mariënpoelstraat 0,54 67,72 % 
Bona
Burggravenlaan 1,02 56,49 % 
Beroepscollege
Leystede 1,00 49,33 % 
Agora 0,69 73,08 % 
VHL Leiden 0,78 57,89 % 
VHL Rijnsburg 0,24 75,93 %
VHL Leiderdorp 0,64 65,28 % 
Totaal VO 0,77 58,95 %

  

 Verzuim % 
 frequentie Nulverzuim

Bestuursbureau 0,39 71,01% 

  

 Verzuim % 
 frequentie Nulverzuim

Totaal SCOL 0,66 61,66% 
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Kern-
gegevens
personeel

OVERZICHT PO

Gegevens per 31 december 2021

* Doordat een aantal mensen werkt op meerdere scholen, is het werkelijke aantal lager. Zie pagina 15.

 Aantal FTE

De Leeuwerik 25,0106
St. Bernardus 14,7105
Het Avontuur 27,5221
De Schakel 14,0909

Klankbord 12,9478

De Tweemaster 17,0825
St. Joseph 50,1555
Pacelli 9,8902

De Singel 14,6724

De Springplank 18,3130
De Leidse Houtschool 16,7238
Joppensz 9,4989

De Zijlwijkschool 16,2920

De Zwaluw 11,2880

De Ley 14,8696

De Astronaut 8,7000

Totaal PO 281,7678

Aantal werknemers Totaal Man Vrouw 
De Leeuwerik 38 4 34 
St. Bernardus 23 2 21 

Het Avontuur 38 3 35 
De Schakel 21 3 18 
Klankbord 20  3 17 
De Tweemaster 28 5 23 
St. Joseph 69 10 59
Pacelli 12 - 12 

De Singel 22 3 19 
De Springplank 25  1 24 

De Leidse Houtschool 24 4 20 

Joppensz 13 3 10 
De Zijlwijkschool 26 3 23 
De Zwaluw 17 2 15 
De Ley 20 3 17
De Astronaut 12 1 11

Totaal PO 408*   
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 Aantal FTE

Bona Mariënpoelstraat 72,1307
Bona Burggravenlaan 70,1341
Beroepscollege Leystede 55,1050
Agora 9,7161

VHL Leiden 107,3651
VHL Rijnsburg 32,2114
VHL Leiderdorp 39,1818
Totaal VO 385,8442

Aantal medewerkers Totaal Man Vrouw 
Mariënpoelstraat 106 38 68 
Bona Burggravenlaan 99 42 57 
Beroepscollege Leystede 68 22 46 

Agora 23  9 14 

VHL Leiden 141 71 70 

VHL Rijnsburg 46 17 29

VHL Leiderdorp 59 26 33 
Totaal VO 542*   

 

Kern-
gegevens
personeel

OVERZICHT VO

xy

2

M

Gegevens per 31 december 2021

* Doordat een aantal mensen werkt op meerdere scholen, is het werkelijke aantal lager. Zie pagina 15.
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Overzicht
Bovenschools
personeel &
bestuursbureau
SCOL

  Aantal FTE

Bestuursbureau 41,0953

Aantal medewerkers Totaal Man Vrouw
Bovenschools PO 5 3 2 
Bovenschools VO 13 5 8 
Organisatiebreed 3 2 1 

Bestuurssecretariaat 6  1 5 
Control 1 1 -

Financiën en Administratie 7 3 4
Huisvesting en Facilitaire zaken 4 4 -

ICT 5 3 2 
Onderwijs en Kwaliteit 4 2 2 

Human Resources 3 - 3 
PR en Communicatie 2 - 2 

Totaal BB 53 
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Huisvesting Ons huisvestingsbeleid heeft tot doel de

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

invloed op het welbevinden van de mede-

werkers en vermindert ziekteverzuim. Daarnaast 
is goed huisvestingsbeleid van belang voor het 

financiële resultaat.

Nieuwbouw en vernieuwing

De bouw van het basisscholen-complex Broekplein in Leiden 
is aanbesteed en de bouwer is gecontracteerd. Enkele klassen 

van beide scholen zijn verhuisd naar noodlokalen op het plein 

om gedeeltelijke sloop van het huidige gebouw mogelijk 

te maken. Op die plek komt de nieuwbouw. Eind december 

was het terrein klaar voor de bouwer en werd de heistelling 

gebracht. Het ontwerp van het schoolplein is ook klaar en 

aanbesteed. In overleg met de gecontracteerde partij wordt 

het ontwerp nog verder ingevuld.

Voor basisschool St. Bernardus in Zoeterwoude Rijndijk is 

het ontwerpen van een nieuwe school in combinatie met 

kinderopvang in volle gang. Hierbij heeft het ontwerpproces 

last van de sterk gestegen bouwprijzen. De kostenraming van 

het schetsontwerp laat voorlopig een groot verschil zien met 

het beschikbare budget.  

De renovatie van bestuurskantoor is vrijwel gereed. Het 

gebouw is aan het eind van het jaar weer in gebruik genomen. 

Het is met behoud van de monumentale elementen een mooi 

licht en modern gebouw geworden. In het voorjaar van 2022 

is ook het nieuw aan te bouwen deel klaar en kan iedereen 

weer aan het werk op zijn of haar uiteindelijke plek.

Er zijn gesprekken gestart over vernieuwing van het 

scholencomplex in de Stevenshof, voor SCOL betreft dit ’t 

Klankbord en de Zwaluw.

De huisvestingsplannen voor de International School Leiden 

die SCOL gaat starten in 2022 zijn voor de korte termijn klaar. 

Er komt geen nieuwe tijdelijke locatie zoals eerst bedacht 

was. De school start in het gebouw van basisschool Joppensz. 

Binnen 5-10 jaar moet de school nieuwbouw krijgen in een 
nog te ontwikkelen wijk in Leiden.

Coronacrisis

De coronacrisis heeft ook dit jaar invloed gehad op de

werkzaamheden. In alle gebouwen zijn de ventilatie-
mogelijkheden onderzocht. Er 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.

Net als het onderwijs hebben ook leveranciers en aannemers 

last van verstoringen in hun bedrijfsvoering door ziekte en 

quarantaine. Deze hebben gevolgen voor levertijden en 

planningen van projecten. 
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Financiën

LIQUIDITEIT

(Vlottende activa /
kortlopende schulden)

1,50

SOLVABILITEIT

(Eigen vermogen
-excl. voorzieningen- /

totale passiva)

0,39

SOLVABILITEIT 2

(Eigen vermogen
-incl. voorzieningen- / 

totale passiva)

0,60
RENTABILITEIT

(Resultaat /
totale baten 100%)

3,82%

WEERSTANDS-
VERMOGEN

(Totale reserves /
totale baten 100%)

14,11%

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

De huisvestingsratio 
geeft het aandeel 
huisvestingslasten aan 
in de totale lasten.

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

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

De rentabiliteit geeft de winstgevendheid van de 
organisatie aan uitgedrukt in een percentage van 
de totale baten.

2021 2020 Streefwaarde

Liquiditeit 1,50 1,13 > 1

Solvabiliteit 0,39 0,33 > 0,3
Solvabiliteit 2 0,60 0,54 > 0,4

Rentabiliteit 3,82% -3,72% 0%

Weerstandsvermogen 14,11% -4,77% > 10%

Huisvestingsratio 6,90% 6,77% < 10%

Personele lasten 81,55% 81,38% 85%
Materiële lasten 18,45% 18,62% 15%

KENGETALLEN SCOL

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. 

PERSONELE
LASTEN

(totale lasten 100%)

81,55%

HUISVESTINGS-
RATIO

(huisvestingslasten + afschr.
Gebouwen) /totale lasten

6,90%

Dit kengetal geeft het percentage 
weer van de materiële lasten ten 
opzichte van de totale lasten.

Dit kengetal geeft het percentage 
weer van de personele lasten ten 
opzichte van de totale lasten.

MATERIËLE LASTEN

(totale lasten 100%)

18,45%
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Financiën SCOL TOTAAL

Balans per 31 december 2021

 

   

 31 december 2021 31 december 2020
  
 € €

ACTIVA

Materiële vaste activa 

Gebouwen en terreinen 2.265.731  1.654.601
Inventaris en apparatuur 8.652.531  8.696.199
Overige materiële vaste activa 2.117.144  655.471
  13.035.406  11.006.271
Financiële vaste activa

Effecten 536.928  519.844
Leningen en waarborgsommen 306.280  336.430
  843.208  856.274
Vorderingen

Debiteuren  748.694  276.199

Ministerie van OCW 1.150.393  1.194.525
Overige overheden (gemeenten) 673.287  1.435.703
Overige vorderingen 0  1.796

Overlopende activa  896.836  1.220.612
Voorziening oninbare vorderingen  -131.000  -75.500 
  3.338.210  4.053.335  
Liquide middelen    

Kassen 5.051  4.165
Banken  9.965.462  7.473.628
Overige  5.000  1.500
  9.975.513  7.479.293
Totaal  Activa  27.192.337  23.395.173
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Financiën SCOL TOTAAL

Balans per 31 december 2021

 

   

 31 december 2021 31 december 2020
  
 € €

PASSIVA

Eigen vermogen 

Algemene reserve 5.666.134  6.586.503
Bestemmingsreserves  4.956.272  1.163.284
  10.622.406  7.749.787

Voorzieningen

Personeelsvoorzieningen  3.257.602  2.900.654
Overige voorzieningen 2.410.879  2.083.703
  5.668.481  4.984.357
Langlopende schulden

Kredietinstellingen 393.924  447.888
Leningen o/g 1.633.450  0
  2.027.374  447.888
Kortlopende schulden

Kredietinstellingen 120.514  51.088
Overige overheden (gemeenten) 264.232  210.273
Crediteuren 1.611.618  1.395.974
Loonheffing en premies 2.315.141  2.414.313
Omzetbelasting  0  8.766

Pensioenpremies 6.203  705.886 
Overige kortlopende schulden 292.622  45.884
Overlopende passiva 4.263.746  5.380.957  
  8.874.076  10.213.141
Totaal  Passiva  27.192.337  23.395.173
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Financiën SCOL TOTAAL

Exploitatierekening 2021

 

    

 Realisatie Begroting Realisatie
 2021 2021 2020
 
 € € €

  

 Baten

 Rijksbijdragen OCW 72.970.952 64.722.744 65.803.881 
 Overige overheidsbijdragen en subsidies 451.392 513.210 502.017  
 Overige baten 1.863.750 2.192.470 1.905.547 
 Totaal baten 75.286.094 67.428.424 68.211.445

 Lasten

 Personele lasten 59.008.575 55.718.254 57.558.118 
 Afschrijvingen 1.960.532 2.152.663 1.753.445 
 Huisvestingslasten 4.859.744 4.682.610 4.668.635 
 Overige instellingslasten 3.655.797 4.085.570 3.920.270 
 Leermiddelen  2.871.762 2.872.760 2.827.747 

 Totaal lasten  72.356.410 69.511.857 70.728.215
 

 Financiële baten en lasten

 Financiële baten

 Rentebaten en dividenden -970 0 5.807 
 Koersresultaten 44.312 27.000 19.691 
 Financiële lasten

 Renteleningen 43.810 25.000 30.699 
 Rentelasten banken 36.835 20.000 15.302
 Bankkosten en kosten effecten 19.762 30.780 0 

 Totaal financiële baten en lasten -57.065 -48.780 -20.503
 Resultaat 2.872.619 -2.132.213 -2.537.273
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Onze scholen PO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De Leidse Houtschool
Adriaan Pauwstraat 1

2334 CG Leiden

T 071 - 5190808
E info@leidsehoutschool.nl

www.leidsehoutschool.nl

De Ley
Kiljanpad 2

2321 SK Leiden

T 071 - 5722141
E directeur@bsdeley.nl

www.bsdeley.nl

Basisschool Joppensz
Van Vollenhovenkade 15

2313 GG Leiden

T 071 - 5130958
E basisschool@joppenszleiden.nl

www.joppenszleiden.nl

De Springplank
Bonaireplein 4
2315 HG Leiden

T 071 - 5221110 
E mail@springplank.pcsl.nl  
www.despringplankleiden.nl

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

De Zwaluw
Antoinette Kleynstraat 8
2331 DV Leiden
T 071 - 5722675 
E directeur@dezwaluwleiden.nl
www.dezwaluwleiden.nl
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Onze scholen
VO

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

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

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

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

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

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

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

Bestuursbureau
Mariënpoelstraat 4

2334 CZ Leiden

Postbus 4049

2301 RA Leiden

T 071 - 5175551
E info@scoleiden.nl

www.scoleiden.nl
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Jaar-
verslag

2021


