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Voorwoord
Voor SCOL was 2017 een bijzonder jaar. Per 1 januari hebben we zeven basisscholen in ons midden
mogen verwelkomen. Na een goed verlopen fusietraject zijn de scholen voor primair onderwijs van
Protestants-Christelijke Scholen Leiden deel geworden van onze stichting.
Nieuwe strategische koers
In 2017 hebben we een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe strategische koers voor
SCOL. Het strategisch beleidsplan 2014-2018 loopt af en daarnaast vraagt de toetreding van het
protestants-christelijke basisonderwijs om een nieuwe koers. Een koers passend bij wat de scholen van
SCOL willen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jonge mensen in de regio Leiden. Dit traject
is in april gestart met een ontmoeting van belanghebbenden van ‘buiten’ met medewerkers van SCOL.
In de loop van 2017 is er verder gewerkt aan het nieuwe koersdocument dat medio 2018 gereed zal
zijn.
Nieuwbouw
We zijn gestart met de voorbereiding van een nieuw gebouw voor het vmbo aan de Boerhaavelaan.
Er is een ontwerp gemaakt en vastgesteld, en de leerlingen en lessen zijn van het oude gebouw
verhuisd naar een tijdelijke locatie aan de Vijf Meilaan in Leiden. De sloop van het oude gebouw start
in het voorjaar van 2018.
In het verslagjaar zijn een aantal (ver)nieuwbouwprojecten gestart. Basisschool Pacelli wordt
gerenoveerd en uitgebreid. Basisschool De Sleutelbloem en Daltonschool Leiden krijgen een nieuw
onderkomen aan het Kiljanpad in Leiden. We bouwen een nieuwe school in Zoeterwoude.
We verwachten deze gebouwen in de loop van 2018 in gebruik te kunnen nemen.
Bestuurswisseling
In de zomer is er een wisseling in het college van bestuur geweest. Voorzitter Karin van Oort heeft een
functie aanvaard als voorzitter van het college van bestuur bij de stichting Carmel. Per 21 augustus
2017 is Frits Hoekstra aangetreden als nieuwe voorzitter van het college van bestuur van SCOL.
Resultaat
Het boekjaar 2017 laat een exploitatie zien met een positief batig saldo en afwijkend van de begroting.
In dit verslag wordt hierop een toelichting gegeven. Het bestuur heeft als uitgangspunten bij het
voeren van het financieel beleid dat de Rijksbijdrage dient te worden uitgegeven aan het doel waar
het voor is, namelijk het verzorgen van onderwijs aan de leerlingen in een toekomstbestendige
organisatie. Vanuit die uitgangspunten wordt begroot en uitgegeven.
John Hattie te gast
Een hoogtepunt in 2017 was de studiedag met Dr. John Hattie. Hij ging met een groot deel van de
medewerkers van SCOL in gesprek ging over ‘Leren zichtbaar maken’. Daarnaast heeft de SCOL
academie in 2017 weer veel medewerkers uitgedaagd om te leren met en van elkaar.
SCOL is er voor de scholen, zodat zij zich kunnen richten op waar zij goed in zijn: het verzorgen van
goed onderwijs. In 2017 hebben we weer veel bereikt met en voor de leerlingen. Wij bedanken al
onze medewerkers, voor hun inzet voor de leerling, hun school en SCOL.

College van bestuur
Frits Hoekstra, voorzitter
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1 Verslag van de raad van toezicht

1 Verslag van de raad van toezicht

Vergaderingen

en fusie van drie basisscholen in Zoeterwoude. En ontstaat

In 2017 vergadert de raad van toezicht als geheel:

Kiljanpad geleid wordt, ten behoeve van de Daltonschool

Wij mogen SCOL een stabiele organisatie noemen met

Daarvan ervaren we steeds weer de inspiratie van de

Leiden en de Telderschool (van PROOLeiden).

stevige ambities gericht op de ontwikkeling van de

bijna 1.000 collega’s van SCOL die de kracht vormen van

zes keer ten behoeve van vergaderingen met het

Het strategisch beleidsplan vraagt om een update. Het

leerlingen. In 2017 vraagt de werkgeversrol van de raad

de organisatie. Uiteindelijk gebeurt het in de klas.

•

Tot slot,

Met de omvang van de instelling willen wij ook als raad

een nieuwe stichting van waaruit de nieuwbouw aan het

van toezicht dicht bij de kern, het waarom, blijven staan.

college van bestuur;

voornemen is om dit in 2018 af te ronden. De benoeming

extra aandacht. De toezichthoudende rol zorgt elk jaar

Bijdragen aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden

•

twee keer met de GMR PO/VO;

van Hoekstra tot collegevoorzitter vertraagt dit proces

voor een gevulde agenda. Daarnaast houden wij ruimte

en persoonlijkheid van leerlingen is een hele stevige

•

één keer in een bijeenkomst voor zelfevaluatie.

met ongeveer een half jaar. De frisse blik van buiten en de

voor het gesprek over het onderwijs. Het strategisch be-

opdracht. We hebben bewondering voor de inzet

samenwerking om te komen tot een gedragen strategie,

leidsplan en nieuwbouw geven hiervoor goede aanlei-

waarmee ‘we’ dat binnen SCOL elke dag weer invullen.

Daarnaast heeft de raad drie basisscholen bezocht: de

leiden al in de voorbereiding tot goede inzichten. College

ding. De raad benoemt in 2017 een onderwijscommissie,

Klaverweide, de Joppenzschool en de Springplank. Ook

van bestuur en de raad vinden elkaar inhoudelijk in het

om onderwijskwaliteit inhoudelijk te volgen en het gesprek

Namens de raad van toezicht

zijn er vestigingen voor voortgezet onderwijs bezocht:

benoemen van wat belangrijk is voor SCOL en wat in de

te voeren over resultaten, rapportages en ontwikkelingen

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat en het

komende jaren belangrijk zal zijn.

in het onderwijs.

Visser ’t Hooft Lyceum Leiderdorp. Tevens werd conform

mr. drs. Huibrecht Bos

de statuten goedkeuring verleend aan de jaarrekening

Onder begeleiding van een externe adviseur evalueert

en het bestuursverslag 2016. Er hebben zich geen situaties

de raad zijn functioneren. Deze momenten om even stil

voorgedaan waarbij een potentieel tegenstrijdig belang

te staan bij het functioneren leveren altijd verbeterpunten

aanwezig was.

op. In dit geval onder meer aandachtspunten over opslag
van documenten en de ondersteuning van de raad. In

Als vanzelfsprekend gaat het in de vergaderingen over

het verslag van 2015 en 2016 is aandacht besteed aan de

de bedrijfsvoering en de kwaliteit van het onderwijs, de

bestuursoverdracht van PCSL. Het ziet er naar uit dat de

resultaten van leerlingen en de inspanningen van scholen

grondige voorbereiding voor een hele soepele inpassing

in de speerpunten van het Strategisch Beleidsplan.

van de PCSL scholen in SCOL zorgt. Dat houdt de focus

Gedurende dit jaar vraagt een aantal dossiers de

op investeringen in onderwijsontwikkeling, automatisering

bijzondere aandacht van de raad:

en schoolresultaten. Waarbij ieder kan zien en ervaren
dat deze scholen vanaf dag één volledig en volwaardig

•

de opvolging van collegevoorzitter Karin van Oort;

onderdeel zijn van deze stichting.

•

bouwplannen met extra samenwerkingsvraagstukken;

•

de voorbereiding van het nieuwe strategisch

De schoolbezoeken zijn voor de raad het moment dat

beleidsplan.

bestuurlijk overleg en papieren informatie tot leven

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT
De raad van toezicht bestond op 31 december 2017 uit de volgende interne toezichthouders:

Dhr. mr. drs. J.H. Bos, Voorzitter - voorzitter werkgeverscommissie
Dhr. L. Deurloo, MME, Penningmeester - voorzitter auditcommissie
Mw. drs. K.M. Heeneman, Vice-voorzitter - lid werkgeverscommissie
Dhr. R. van Leeuwen RA, Lid - lid auditcommissie
Dhr. F. van Oosten, Lid - lid onderwijscommissie

komen. De raad van toezicht heeft een goed beeld van

Activiteiten

de ontwikkelingen in de organisatie en beoordeelt deze

In februari start de raad de procedure voor de werving en

wikkelingen en ook onderwijskwaliteit extra aandacht van

selectie van een nieuwe voorzitter van het college van

het college van bestuur; dat is onderwerp van gesprek bij

bestuur. In de procedure werkt de raad daarin samen in

de raad van toezicht en van invloed op de strategie van

een selectiecommissie met leden uit de GMR, directeuren

de komende jaren.

”

positief. Op sommige punten vragen demografische ont-

”Onderwijs
met aandacht
voor de
individuele
leerling”

en Harry van Alphen, lid van het cvb. De procedure wordt
geleid door een extern bureau en wordt naar tevreden-

Tot slot kort over financiën. De financiële situatie van

heid afgerond met de benoeming van Frits Hoekstra per

SCOL is zonder meer gezond. Dat is een goede basis voor

21 augustus.

het gesprek waar en hoe in de komende jaren verder
geïnvesteerd kan worden. Digitalisering speelt daarin een

Bouwplannen komen regelmatig aan de orde in de raad

belangrijke rol net als de voortrekkersrol die SCOL heeft in

van toezicht. Bijzondere aandacht geven wij aan de voor-

de Leidse regio in onderwijsontwikkeling. Het is een goede

bereiding van de gezamenlijke nieuwbouw van het vmbo

uitgangspositie dat er plannen en middelen zijn om te

van Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum, met

zoeken naar verdere innovatie en dat we dit kunnen

name aan het raadsbesluit van de Gemeente Leiden en

doen in samenwerking met onder meer de Universiteit

de eerste opdracht voor de architect. Na een uitgebreide

Leiden en de Hogeschool Leiden.

voorbereiding volgen ook besluiten over de nieuwbouw
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v.l.n.r. staand: de heren Deurloo, Van Leeuwen en Van Oosten
zittend: mevrouw Heeneman, de heer Bos

”
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2 Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Op het niveau van het bestuur zijn medewerkers en ouders vertegenwoordigd in
de personeels- en oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
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.

3 Verslag bestuur

De missie van SCOL

bij verantwoordelijkheden hebben hoort verantwoording
afleggen.

SCOL staat voor een breed onderwijsaanbod waarin
iedere leerling zijn talenten kan ontdekken. Ons onderwijs
is van hoge kwaliteit, gestoeld op de christelijke traditie,

Onze identiteit

met ruimte voor een eigen onderwijskundige identiteit en

Het bestaansrecht van bijzonder onderwijs is voor SCOL

ruimte voor professionals.

vanzelfsprekend. In confessioneel onderwijs zijn kennisontwikkeling en sociale en morele vorming onlosmakelijk met

GMR PO

voor de planning van onderwerpen in de vergadercyclus.
Naast deze onderwerpen kwam in de vijf vergaderingen

Bij de GMR PO werd begin 2017 door een combinatie van

van de GMR PO ter sprake: de gesprekscyclus behorend

de leden van beide GMR’s vergaderd met een gedeeld

bij het beoordelingsproces, de scholenfusie in Zoeterwoude,

voorzitterschap. Dit hield verband met de fusie tussen

de stakingen in het primair onderwijs, de werkdruk en de

SCOL en PCSL per 1 januari 2017. Medio 2017 is op basis

maatregelen daartegen. Verder heeft de GMR geadviseerd

van het natuurlijke verloop het ledental teruggebracht

over de begroting, het formatieplan, de functie van

naar het gewenste aantal van zeven leerkrachten en

onderwijsassistent en de vakantieregeling.

zeven ouders, en zijn uit het midden een nieuwe secretaris,
GMR PO heeft in 2017 de statuten bijgewerkt naar de

GMR VO

nieuwe situatie en aangepast aan de per 1 januari

Bespreekpunten van de GMR VO in 2017 waren onder

2017 gewijzigde wetgeving. Ook heeft de GMR nieuwe

meer: de begroting, het formatieplan, de jaarrekening,

afspraken gemaakt over communicatie met de MR’s, de

roosterproblematiek, functiemix, taakbeleid, samenwer-

leerkrachtenteams en de ouders, en is er een eerste con-

king in het vmbo van het Visser ’t Hooft Lyceum en het

cept jaarplan samengesteld. In 2018 zullen de processen

Bonaventuracollege, de samenwerking tussen SCOL en

voor communicatie verder worden verbeterd en wordt

Stichting Speciaal Onderwijs Leiden (SSOL), het Strategisch

het concept jaarplan samen met het college van bestuur

Beleidsplan, de vakantieregeling (twee weken mei-

op zo’n manier definitief gemaakt dat het leidend wordt

vakantie) en de evaluatie 60 minuten rooster.

vicevoorzitter en voorzitter gekozen. Deze vernieuwde

Een breed onderwijsaanbod

elkaar verbonden. De mens staat centraal. Kernbegrip-

SCOL heeft een breed onderwijsaanbod voor leerlingen

pen hierbij zijn respect, solidariteit, vertrouwen en verwon-

van 4 tot 18 jaar. Wij richten ons onderwijs zo in dat iedere

dering. De Bijbel is de bron van inspiratie voor onze manier

leerling zijn talenten kan ontdekken en zich verder

van werken, hoe wij met elkaar omgaan en voor onze

ontwikkelt. Voor iedere stap in deze fase vullen wij samen

visie op de mens en de wereld.

de ‘koffer’ met kennis en vaardigheden, zodat de leerling
klaar is voor de volgende stap.

Toekomstgericht confessioneel onderwijs
Elke PO- en VO-school geeft zelf vorm aan zijn identiteit,

..van hoge kwaliteit

rekening houdend met de eigen traditie, de inbreng van

Ons onderwijs is van hoge kwaliteit. Deze is geborgd in

ouders, leerlingen en personeel, en de lokale omgeving.

onze kwaliteitscyclus. De school vormt samen met de

Verhalen uit de Bijbel worden vertaald naar de wereld

ouder en de leerling een drie-eenheid. Zij hebben alle

van nu, waarbij het gesprek in de klas gaat over onze

drie een eigen verantwoordelijkheid, maar het samenspel

kernwaarden.

tussen hen zorgt voor een win-winsituatie die het beste in
mensen kan stimuleren.

In 2017 hebben de katholieke basisscholen aan de hand

De mensen in onze organisatie dragen graag hun steentje

van het Katholiek Sociaal Denken nagedacht over de

bij aan de ontwikkeling van jonge mensen. Zij blijven ook

vraag: wat doen wij? en ‘wie zijn wij?’. Het resultaat wordt

zichzelf graag ontwikkelen en houden elkaar scherp. Met

het verhaal van de school. Het team vormt mede de

elkaar vormen zij een lerende en professionele organisatie.

identiteit van de school. Daarom beginnen we met een
gesprek over de invloed van de persoonlijke identiteit op

..gestoeld op de christelijke traditie

de leerkracht. Wat heeft je gevormd tot de persoon die je

SCOL heeft een christelijke identiteit, gestoeld op zowel

nu bent en wat neem je mee in je werk? En dan stellen wij

de protestantse als katholieke traditie. Wij hebben een

de vraag: waar zie je dat aan terug? Deze school is een

open blik op de omgeving en gaan graag verbindingen

katholieke basis school, het staat in verschillende tradities.

aan met de wereld om ons heen.

Dat zie je terug in de school, zoals in de inrichting van het
gebouw en de lokalen, de vieringen, de lessen godsdienst,

..met ruimte voor een eigen onderwijskundige identiteit

Bijbel lezen, stiltemomenten, enz.

In lijn met de missie en onze visie op de bestuurlijke
organisatie geven scholen en locaties ieder op geheel

Vervolgens wordt de rooms-katholieke traditie besproken

eigen wijze vorm aan de onderwijskundige identiteit. Deze

met de containerbegrippen: leren, vieren en dienen. Welke

voldoet aan de kwaliteitseisen van de bestuurlijke organi-

verhalen willen mij meegeven, uit de Bijbel, verhalen

satie. De eisen zijn vastgelegd in het schoolplan. Scholen

van voorbeeldfiguren zoals St Franciscus en St Maarten?

leggen verantwoording af in managementrapportages.

Wanneer willen wij vieren: met Kerstmis, Pasen, Allerzielen,
bij het herdenken? En: welke goede doelen willen wij

..en ruimte voor professionals

steunen? Wat is van belang voor de school?

Binnen SCOL werkt een groot aantal hoog opgeleide pro-
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fessionals. Zij krijgen de ruimte om - binnen de kaders van

Uit dit alles komt het verhaal van de school. In het laatste

de bestuurlijke organisatie - een eigen invulling te geven

gesprek wordt de vraag gesteld: wat zie je op school van

aan hun werk. Daarom liggen de verantwoordelijkheden

de brede schoolidentiteit en smalle levensbeschouwelijke

laag in de organisatie. Van vrijblijvendheid is geen sprake:

identiteit - in het gebouw, en in de klas? En vervolgens,
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3 Verslag bestuur

3 Verslag bestuur

A Organisatiestructuur
hoe geven we invulling aan de schoolidentiteit (breed

Op het Bonaventuracollege en het Visser ‘t Hooft Lyceum

Onder SCOL vallen twee scholen voor voortgezet onder-

scholen samen op Vmbo Boerhaavelaan. Op 1 januari

en smal): wat willen wij meegeven aan leerlingen in de

krijgen leerlingen het vak godsdienst en is er aandacht

wijs, het Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum.

2017, na de fusie met de Protestants-Christelijke Scholen

identiteitsvorming - waarden,

voor de kerkelijke hoogtijdagen. De rooms-katholieke

Voor de vmbo theoretisch/gemengde leerweg en de

Leiden, telde SCOL 17 scholen voor primair onderwijs.

omgangsvormen, materiaal, vieringen en activiteiten?

identiteit van het Bonaventuracollege krijgt ook vorm via

kader- en basisberoepsgerichte leerweg werken beide

projecten rond de hoogtepunten in de christelijke kalenDe protestantse basisscholen hebben hun eigen dag-

der. Het Visser ’t Hooft Lyceum kent vanuit zijn protestants-

openingen, gaan in gesprek met de leerlingen over de

christelijke traditie een klassikale dagopening. Beide

verhalen in de Bijbel en vieren Kerstmis en Pasen op hun

scholen houden inzamelingsacties voor minder

eigen manier en passend bij de identiteit en cultuur van

bedeelden in de samenleving. Het Visser ‘t Hooft Lyceum

de school.

werkt hierbij samen met M25, de jongerenorganisatie van

Raad van Toezicht

College van Bestuur

Staffuncties

de Diaconie van de Leidse kerken.
Ook het college van bestuur gaat in gesprek met de
teams op de scholen of, zoals in 2017, op een speciale
studiedag voor directeuren. Aan deze ‘dialoogtafels’
ontstaan mooie gesprekken over normen en waarden,

Financiële Zaken

Voortgezet onderwijs

Primair onderwijs

over wat mensen drijft in hun werk.

Huisvesting
en Facilitaire Zaken
ICT
Identiteit

BONAVENTURACOLLEGE

Kbs Bernardus

Burggravenlaan

Kbs De Leeuwerik

Kwaliteit en
Onderwijskundige Zaken

Mariënpoelstraat

Kbs De Schakel

Personele Zaken

Schoolbaan

Kbs De Singel

PR en Communicatie

Kbs De Tweemaster

Secretariaat

VISSER ’T HOOFT LYCEUM

Kbs Pacelli

Leiden

Kbs ’t Klankbord

Leiderdorp

Kbs Klaverweide

Rijnsburg

Kbs St. Joseph
Kbs Westwoud

VMBO BOERHAAVELAAN
Bonaventuracollege

Per 1 januari 2017

Boerhaavelaan

Pbs De Leidse Houtschool

Visser ’t Hooft Lyceum

Pbs Joppensz

Boerhaavelaan

Pbs De Sleutelbloem
Pbs Daltonschool Leiden
Pbs De Springplank
Pbs Zijlwijkschool
Pbs De Zwaluw

Code Goed Onderwijsbestuur
De Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden hanteert

Binnen de raad van toezicht bestaat een werkgeverscom-

als bestuursmodel een constructie met een college van

missie, die o.a. de jaargesprekken met de het college van

bestuur en intern toezicht. Het interne toezicht wordt

bestuur houdt en richting de raad van toezicht adviseert

gevormd door de raad van toezicht. SCOL is aangeslo-

over de arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur.

ten bij de VO-Raad en het bestuur volgt de Code Goed

De raad van toezicht vervult de werkgeversrol richting het

Onderwijsbestuur VO. In het verleden is ervoor gekozen

college van bestuur. Daarnaast is er een auditcommis-

om deze code als uitgangspunt te hanteren en daarnaast

sie die als taak heeft toezicht te houden op de financiën

is het aantal leerlingen in het VO groter dan het aantal

en die het college van bestuur adviseert. Ook is er een

leerlingen in het PO. Over de naleving van de code wordt

onderwijscommissie aangesteld die nader toezicht houdt

in dit jaarverslag gerapporteerd. Het bestuur constateert

op de onderwijskwaliteit binnen de stichting.

dat binnen de stichting naar de code wordt gehandeld.
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Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

3 Verslag bestuur

Toekomstgericht onderwijs met aandacht voor de individuele leerling
breed onderwijsaanbod
hoge kwaliteit
Zelfevaluatie college van bestuur

gestoeld op de christelijke traditie

Aan het einde van schooljaar 2016-2017 heeft Karin van

ruimte voor een eigen
onderwijskundige identiteit

Oort, tot dan voorzitter van het college van bestuur,
SCOL verlaten. Met het aantreden van Frits Hoekstra als

ruimte voor professionals

nieuwe voorzitter is er eind augustus een

AANTAL LEERLINGEN

andere samenstelling van het college van bestuur van
SCOL gekomen. De onderlinge samenwerking en het

LLeiden
id

bestuurlijk handelen van het college van bestuur is in het

SCHOLEN IN

Leiderdorp

najaar van 2017 samen met de werkgeverscommissie

voortgezet onderwijs

Kaag en Braassem

geëvalueerd. Omdat het college slechts gedurende korte

Katwijk

tijd heeft samengewerkt in 2017, heeft er geen

Zoeterwoude

diepgaande evaluatie plaatsgevonden.

basisonderwijs

GEMEENTEN
Overleg

Frequentie

College van bestuur

wekelijks (43 keer per jaar)

Directie VO

21 keer per jaar

Directie PO

10 keer per jaar

GMR VO

6 keer per jaar

GMR PO

6 keer per jaar

Raad van toezicht

7 keer per jaar

DMR-en

1 keer per jaar

Auditcommissie

2 keer per jaar

Werkgeverscommissie

2 keer per jaar

Klachtenregeling
Dagelijks bezoeken ruim 9.000 leerlingen onze scholen.
Klachten worden in de meeste gevallen in goed overleg
met alle betrokkenen afgehandeld. Voor die gevallen dat
dit niet lukt, hebben we een klachtenregeling. Elke klacht
wordt geregistreerd. Klachten worden zo laag mogelijk
in de organisatie opgelost. In 2017 zijn er geen ernstige
klachten geweest.

7
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ONDERWIJS
locaties voor voortgezet
onderwijs voor vmbo, havo,
atheneum, gymnasium
locaties voor
basisonderwijs

IDENTITEIT
AANTAL MEDEWERKERS

569

rooms-katholiek
protestants-christelijk

voortgezet onderwijs

374

basisonderwijs
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B Kwaliteit voor iedere leerling
Gedifferentieerd leren is op SCOL-scholen een

		

passend aanbod, coaching en ondersteuning 		

Onze scholen zijn voortdurend bezig zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de capaciteiten

		

•

belangrijk uitgangspunt. De PO-scholen werken 		

		

(onder andere tutoraat) en kennisdeling via de 		

van iedere individuele leerling. Daarbij dagen de globaliserende maatschappij, de snelheid van

		

veelal met het GIP-model (groeps- en individueel

		

academie van de LATO.

ict-ontwikkelingen en nieuwe visies op onderwijs ons uit om innovatief te zijn. Stilstand is achteruitgang.

		

gericht pedagogisch en didactisch handelen). 		

		www.deleidseaanpak.nl.

We stimuleren medewerkers hierin mee te denken, samen te werken en actief te werken aan hun eigen

		

Basisschool Westwoud werkt met gepersonaliseerd

ontwikkeling in het belang van de leerling. Passende uitdaging, het denken in verschillende soorten

		

leren op basis van een portfolio.

		

programma Talent Education, gesubsidieerd door

intelligenties en differentiatie zijn inmiddels in de gehele organisatie verankerd.

		

Op Bonaventuracollege Burgravenlaan en

		

Erasmusplus. Tsjechische, Sloveense en Leidse

		

Mariënpoelstraat ontwikkelen professionele leer-

		

scholen werken hierin samen om onderwijs voor

		

gemeenschappen (PLG’s) van leraren verschillende

		

getalenteerde leerlingen te verbeteren.

		

vormen van gedifferentieerd onderwijs.

		

Verschillende leraren van PO en VO namen in 2017

		

Enkele VO-locaties bieden een individuele

		

deel aan leeractiviteiten in Tsjechië. VO- én

		

leerroute richting het eindexamen. Leerlingen 		

		

PO-leerlingen deden mee aan uitwisselings-

		

kunnen in het jaar voorafgaand aan het

		programma’s.

		

examenjaar al vakken afsluiten en/of examen 		

		

doen in extra vakken of op een hoger niveau.

		

Daltonschool De Leeuwerik hebben zich

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.

•

Onderwijskundig beleid
Hoe willen we bereiken dat onze leerlingen ‘gewoon goed onderwijs’ krijgen? Deze vraag ligt ten grondslag aan het nieuwe
strategische beleidsplan van SCOL voor de periode 2018-2022. Dit plan is in wording op het moment dat dit jaarverslag tot

•

•

SCOL neemt deel aan het Internationale

Leraren van de Josephschool, Pacelli en

Ook in 2017 heeft SCOL met veel energie (mede)

		

bekwaamd in het bijbrengen van metacognitieve

		

vormgegeven aan de 4 pijlers van de Leidse

		

vaardigheden in de groepen 7 en 8. Het effect 		

		

Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO):

		

van deze aanpak wordt onderzocht.

		

identificatie van talent (SIDI in het PO en screening

		

op risico’s van onderpresteren in het VO), een

stand komt. Daarom gaan we in dit verslag uit van de resultaten op basis van het huidige strategisch beleidsplan van SCOL:
1.

We hebben oog voor de individuele ontwikkelingen en bieden passende uitdagingen

2.

We zijn een excellente school met oog voor de toekomst

3.

Ons kwaliteitsbeleid leeft

4.

We hebben een veilig leerklimaat

5.

Ons onderwijs is modern

Binnen de afdeling Onderwijs en Kwaliteit staat het eerste half jaar van 2017 in het teken van
afstemming over de gezamenlijke aanpak en werkwijze van de voormalige PCS Leiden en SCOL.
Door de samenwerking sinds oktober 2012 wordt een aantal dossiers al gezamenlijk aangepakt,
bijvoorbeeld het Onderwijskansenbeleid, lokaal beleid, de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling

1. We hebben oog voor de individuele ontwikkelingen

		

gaafde kinderen in het PO (SIDI). Compacten,

		

verrijken en versnellen zijn algemeen beleid. 		

		

Elke PO-school heeft een ‘Plusklas’, binnen de 		

De Beleidsperiode Onderwijskansenbeleid 2014-		

		

school of samen met collega-scholen van SCOL.

		

2017 nadert de afronding en wordt geëvalueerd

		

In de Plusklas leren leerlingen die extra uitdaging

		

met alle partners. 2018 wordt een ‘schakeljaar’. 		

		

nodig hebben vanuit een leerstijl die nog meer

		

De evaluatie zal de nodige input leveren voor de

		

aansluit bij hun ontwikkeling. Daarnaast werken 		

		

leerkrachten aan manieren om aan kinderen die

en bieden passende uitdagingen
•

		periode 2019-2022.
•

en internationalisering. Daarnaast gaat de aandacht in het eerste half jaar uit naar afstemming
van de analyse-instrumenten en voortgangsrapportages in combinatie met de ondersteunende rol
van de afdeling Onderwijs en Kwaliteit aan de scholen. Wegens de pensioengerechtigde leeftijd
van de onderwijsadviseur is er een vacature ontstaan per 1 augustus 2017.
Het bestuur heeft hiervoor twee nieuwe collega’s geworven, voor in totaal 1,5 fte.

SCOL neemt met de basisscholen De Singel en

		

niet naar de Plusklas kunnen, toch extra

		

De Springplank en met Vmbo Boerhaavelaan deel

		

begeleiding te geven.

		

aan de voorbereiding van een huiswerkbege-

		

Op de scholen in het VO is talentontwikkeling in

		

leidingstraject voor kinderen van 10 tot 15 jaar die

		

ontwikkeling. Een belangrijke reden hiervoor 		

In aansluiting op de adviezen van Onderwijs 2032

			
Lyceum

		

van huis uit weinig ondersteuning krijgen. De

		

is dat er in het voortgezet onderwijs veel aandacht

		

wordt in het kader van het onderwijs in 21e eeuwse

		

		

uitvoering start in februari 2018.

		

is voor het curriculum, toetsen en examinering. 		

		

vaardigheden onder meer:

			 Competences) geïntegreerd in lessen burger-		

		

- onderzoekend en ontwerpend leren gestimuleerd

			 schap op het Bonaventuracollege

•

2. We zijn een excellente school met oog voor de toekomst

			 Integrated Learning) en het vak Global
			 Perspectives aangeboden op het Visser ’t Hooft

•

- de CFEC (Comon Framework of European

SCOL heeft voortdurend aandacht voor de

		

Toch wordt ook in het VO ervaring opgedaan met

		

talenten van begaafde leerlingen. Alle PO-scholen

		

verrijkingspromma’s, zoals de Talentstroom op het

			 via de methode Da Vinci in de basisscholen; 		

			
Burggravenlaan

		

beoordelen hun leerlingen elk jaar opnieuw op 		

		

Visser in Leiderdorp, Bona Excellent op het

			 lesprogramma’s Bordfolio ontwikkeld op

		

		

begaafdheidsfactoren volgens het protocol voor

		

Bonaventuracollege en met screening op

			 basisschool De Westwoud

			 curriculum van het Visser ’t Hooft Lyceum

		

diagnostisering van intelligente en (hoog)be-		

		

onderprestatie bij begaafde leerlingen.

		

			
Rijnsburg.

Jaarverslag 2017
2015 | 14

- de CLIL didactiek (Content and Language

- de leerlijn Burgerschap opgenomen in het
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Het Bonaventuracollege Burggravenlaan en Visser

		

komen. Ook het PO heeft aandacht voor media-

		

Sportcongres van de gemeente Leiden over

		

in aparte lessen. Elke school kiest hier een eigen 		

		

’t Hooft Lyceum Leiden zijn in 2017 opnieuw

		

wijsheid, vooral in de bovenbouw.

		

het verbeteren van de kwaliteit van accommo-		

		

aanpak en methode, passend bij de school.

		

Europees gecertificeerd als VIOS scholen

Tien leraren van tien PO scholen kregen hun 		

		

daties, methodiek en bereikbaarheid. De aan-

		

(Verankering van Internationale Oriëntatie en 		

		

certificaat Expert in wetenschap & technologie.

		

bevelingen worden opgenomen in een actieplan

		

Samenwerking). Zij bieden brede internationali-

		

Zij delen hun kennis en kunde in workshops in hun

		voor 2018.

		

seringsactiviteiten op alle niveaus. Beide scholen

		eigen school.

		

zijn tevens ELOS scholen: ze committeren zich om

		

een Europese leeromgeving in te stellen, hun

		

onderwijsaanbod in internationaal perspectief te

		

zetten en zijn vervolgens verbonden aan het

		

netwerk van Europese ELOS scholen.

		

arrangement. Dit geeft aan dat de onderwijs-

•

•

3. Ons kwaliteitsbeleid leeft
•

Alle VO-scholen van SCOL hebben het basis-

•

In het kader van ‘meer handen voor de klas’ heeft

		

een verkenning plaatsgevonden van de inzetbaar-

		

heid van studenten MBO 2 en MBO 3. De uit-

		

voering van het plan hiervoor begint in voorjaar 		

		2018.

•

Uit onze kwaliteitsonderzoeken blijkt dat de

		

veiligheidsbeleving hoog scoort. Wij publiceren 		

		

hierover op vergelijkingssite

		www.scholenopdekaart.nl.
5. Ons onderwijs is modern
•

Om de aansluiting van primair op voortgezet

		

onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen,

		

zijn we eind 2017 gestart met het ontwikkelen van

		

een meerjarenprogramma PO-VO. Een project-

Op alle scholen die de Inspectie dit jaar heeft 		

		

team heeft de opdracht om in de periode

4. We hebben een veilig leerklimaat

Op het Visser ’t Hooft Lyceum en Bonaventura-

		

inspectie vertrouwen heeft in de school: de school

		

college kunnen leerlingen de internationaal 		

		

heeft voldoende kwaliteit en de resultaten liggen

		

erkende Cambridge, DELF en Goethe taal-

		

minimaal op het niveau dat je mag verwachten.

		

certificaten behalen. Voor het vak Spaans ontving

		

In het PO hebben zestien van de zeventien basis-

		

bezocht is de veiligheid voldoende tot goed 		

		

2017-2018 alle activiteiten op dit vlak binnen de 		

		

het Visser ’t Hooft Lyceum wederom subsidie van

		

scholen een basisarrangement gekregen op basis

		

beoordeeld. De PO- en VO-scholen hebben

		

organisatie in kaart te brengen en advies uit te 		

		

het Spaanse Ministerie van Onderwijs voor een 		

		

van de eindopbrengsten.

		

medio 2017 de veiligheidsmonitor afgenomen. 		

		

brengen over wat nodig is om de aansluiting te 		

		

native speaker Spaans.

De inspectie heeft weer een aantal basisscholen

		

Waar nodig nemen de scholen passende

		verbeteren.

		maatregelen.

•

•

Het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden biedt op 		

		

bezocht: De Tweemaster, Daltonschool de

		

gymnasium, atheneum en havo zowel Nederlands-

		

Leeuwerik, Zijlwijkschool, Daltonschool Leiden, 		

		

talig als tweetalig onderwijs (tto) aan vanaf de 		

		

basisschool Joppensz. Hoewel de inspectie

		

brugklas. Het gymnasium is alleen als tto-gymnasium

		

concludeerde dat de Joppensz een sterk peda-

		

gogisch klimaat heeft, kreeg de school een

		beschikbaar.
•

•

•

•

SCOL zet in op internationaal georiënteerd

Alle PO- en VO- scholen van SCOL besteden veel

		

onderwijs om leerlingen ‘globally competent’ te

aandacht aan de veiligheid van leerlingen en

		

maken en wil hierin onderscheidend zijn in de 		

personeel. We kennen de preventieve programma’s

		

Leidse regio. Zeven scholen (drie VO en vier PO)

		

die betrekking hebben op gedrag dat voorkomt

		

hebben de stand van zaken, ambities en kansen

		

In 2017 hebben elf basisscholen Engels structureel

		

herstelopdracht voor ‘Zicht op Ontwikkeling en 		

		

dat iemand anders zich onveilig voelt. Elke school

		

in kaart gebracht, zodat hier gerichte keuzes

		

opgenomen in het curriculum van zowel onder-,

		

Ondersteuning’. Omdat de school hiervoor al een

		

heeft een anti-pestbeleid en -coördinator en

		

kunnen worden gemaakt.

		

midden- als bovenbouw. Elke school wordt op 		

		

plan van aanpak heeft, is de verwachting dat de

		

besteedt gericht aandacht aan sociale vaardig-

		

regelmatige basis gevisiteerd. Het doel is een 		

		

kwaliteit medio 2018 weer op orde is. Bij de andere

		

heden en het voorkomen van pesten, onder

		

Leiden voor een flexibele PABO-deeltijdopleiding

		

gecertificeerde EarlyBird school te worden.

		

basisscholen is de kwaliteit al op orde.

		

andere in de vorm van positieve groepsvorming

		

is gestart. Vijf PO-scholen van SCOL nemen deel.

•

In 2017 heeft het college van bestuur financiële

•

middelen (impulsgelden) beschikbaar gesteld 		

		

SCOL is het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg bezocht.

		

voor 13 kleinschalige vernieuwingsprojecten van

		

Het thema van het onderzoek was ‘Passende 		

		

lerarenteams op PO- en VO-scholen.

		

didactiek bij thuiswerkluw onderwijs in een

SCOL organiseerde op 25 oktober samen met JES

		

60 minuten rooster’. Zoals gebruikelijk was de

		

Rijnland wederom het Leids Onderwijsfestival, LOF.

		

commissie samengesteld vanuit diverse disciplines

		

Ruim 600 deelnemers bezochten in totaal

		en functies.

		

60 verschillende activiteiten op 26 locaties in de 		

		

stad. Het LOF is ontstaan aan de Leidse Onderwijs-

		

SCOL is opbrengstgericht werken. Dit gebeurt op

		

tafel, wordt mede mogelijk gemaakt door de

		

basis van de PDCA-cyclus, een solide frame voor

		

gemeente Leiden en wordt gedragen door een

		

kwaliteitsbeleid. PDCA staat voor planvorming 		

		

breed Leids onderwijsveld, van voorschoolse

		

(Plan), uitvoering (Do), onderzoeken (Check) 		

		

voorziening tot Universiteit Leiden.

		

en aanpassen van plannen (Act), PDCA is een

•
		
•

•

In 2017 was de SCOL academie vijf avonden 		

Een van de speerpunten in het Kwaliteitsbeleid van

terugkerend onderwerp van gesprek bij de 		

geopend voor cursussen en eenmalige workshops.

		

managementrapportages van de directies aan

In introductieweken en in mentorlessen in het 		

		

het college van bestuur.

		

VO wordt aandacht besteed aan mediawijsheid.

		

Een aantal scholen is bezig met het ontwikkelen 		

		

besturen over de Gezonde school, met het accent

		

van een leerlijn ict voor leerlingen waarin media-

		

op bewegingsonderwijs in Leiden. Eind 2017

		

wijsheid en het gebruik van social media aan bod

		

hebben PO-scholen deelgenomen aan het
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De uitvoering van het convenant met Hogeschool

In het kader van de collegiale visitatie binnen 		

		

•

•

•

SCOL is gestart met overleg met gemeente en 		

17 | Jaarverslag 2017

3 Verslag bestuur

3 Verslag bestuur

Resultaten
Bonaventuracollege

Moderne ICT
Goed functionerende ICT-voorzieningen zijn

We gebruiken daarbij de betrouwbare cloud-

onmisbaar in het onderwijs van nu. De scholen

omgevingen van grote partijen als Microsoft en

gaan ervan uit dat ‘het altijd werkt’. De snelheid

Google. Door de docenten de beschikking te

waarmee ontwikkelingen gaan, vergen blijvend

geven over een eigen device zorgen we voor

investeringen.

optimale flexibiliteit en kunnen docenten op alle
scholen werken. De volgende stap is ervoor zorgen

De basis op orde

dat ook de leerlingen met eigen devices kunnen

Op alle basisscholen zijn dit jaar leerlingcomputers

werken, waardoor de integratie van ICT en onder-

vervangen door Chromebook en tablets. Hierdoor

wijs nog verder kan worden ontwikkeld.

zijn draadloze netwerken en internetverbindingen

De VO scholen hebben in 2017 de eerste stappen

nog belangrijker geworden. Waar nodig is dan ook

gezet naar het werken in de cloud. Hiervoor zijn de

geïnvesteerd in extra capaciteit. Ook sluiten we,

online omgevingen van het Visser ’t Hooft Lyceum,

waar mogelijk onze scholen aan op het onderwijs-

Bonaventuracollege en de basisscholen samen-

glasvezelnetwerk van Leiden. Wat is dit verslagjaar

gevoegd in één nieuwe SCOL-omgeving. De basis-

verder bereikt:

scholen van SCOL werken al langer in de cloud;

•

daar is geen server meer in gebruik.

Begin 2017 is de centrale internetverbinding

Slagingspercentage 2017 per onderwijstype en vestiging
Boerhaavelaan

Burggravenlaan

Mariënpoelstraat

Schoolbaan

Landelijk

Vmbo BBL

100%

98%

Vmbo KBL

89%

96%

Mavo

73%

84%

91%

93%

Havo

74%

86%

87%

Vwo

90%

98%

91%

Burggravenlaan

Mariënpoelstraat

uitgebreid die door alle PO- en VO-scholen

•

•

in Leiden wordt gebruikt. De scholen beschik-

Onderwijs

ken samen nu over een razendsnelle en super

De scholen hebben veel aandacht voor onderwijs-

veilige Surfnet-verbinding van maar liefst 10 GB.

kundige ICT: het vinden van manieren om onder-

De ICT-voorzieningen van de voormalige

wijs en onderwijsondersteuning slimmer en beter

PCSL-scholen zijn direct flink uitgebreid. Ook

te organiseren met behulp van ICT. E-coaches en

zijn nieuwe devices voor leerlingen en personeel

e-innovatoren op de scholen helpen collega’s hun

aangeschaft en oude beamers vervangen

ICT-vaardigheden te ontwikkelen. Voor leerlingen

door moderne touchscreens. Ook kreeg elke

worden op verschillende scholen nieuwe leerlijnen

school een nieuw Wifi-netwerk.

ICT ontwikkeld om 21e eeuwse vaardigheden te

In de laatste maanden van 2017 is de tijdelijke

trainen. In ICT-leerkringen delen docenten van het

locatie voor Vmbo Boerhaavelaan ingericht.

PO en VO kennis en ervaring om te zorgen voor

In korte tijd is een volledig nieuw Wifi-netwerk

goede aansluiting van de basisscholen op het

aangelegd, waarna de school in de kerst-

voortgezet onderwijs. Bereikt in 2017:

vakantie probleemloos kon verhuizen.
•

programmeren ontwikkeld.

De school is en blijft de plek waar docenten en

Centraal zijn er verschillende soorten robots

leerlingen elkaar ontmoeten, maar leren en werken

aangeschaft die alle scholen kunnen lenen.

kan natuurlijk ook buiten de school. Plaats- en

Vanaf groep 3/4 kan nu geoefend worden met

tijdonafhankelijk werken is steeds meer vanzelf-

het programmeren van deze robots.
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Boerhaavelaan

Schoolbaan

Landelijk

Vmbo BBL

7,0

6,8

Vmbo KBL

6,4

6,3

Mavo

5,8

6,2

6,1

6,4

Havo

6,1

6,4

6,3

Vwo

6,4

6,8

6,5

Boven de norm

Boven de norm

Voor de basisscholen is een leerlijn

Werken in de Cloud

sprekend. Mede daarom werken we meer online.

Gemiddelde cijfers Centraal Examen

Resultaat

BBL en KBL boven
de norm, mavo
onder de norm

Boven de norm

BBL = Basis Beroepsgerichte Leerweg
KBL = Kader Beroepsgerichte Leerweg
De mavo-afdeling van de locatie Boerhaavelaan heeft bij het berekend oordeel van de inspectie
een onvoldoende behaald. De overige locaties scoren op alle afdelingen een voldoende.
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Resultaten

Resultaten

Visser ’t Hooft Lyceum

PO Scholen: CITO Eindscore 2017

Slagingspercentage 2017 per onderwijstype en vestiging
Kagerstraat

Leiderdorp

Rijnsburg

Zuid-West

Landelijk

Vmbo BBL

93%

98%

Vmbo KBL

100%

96%

Mavo

95%

Havo

90%

87%

Vwo

89%

91%

90%

100%

93%

PO scholen

Cito

St. Bernardus

538,0

Klaverweide

538,2

Westwoud

538,4

St. Joseph

539,4

Dalton De Leeuwerik

535,6

De Schakel

538,3

De Tweemaster

537,4

Pacelli*

534,5

De Singel*

526,9

‘t Klankbord

535,8

De Springplank*

533,2

De Leidse Houtschool

543,1

Joppensz

532,6

De Zijlwijkschool

538,1

De Zwaluw

538,3

Daltonschool Leiden*

529,8

De Sleutelbloem

537,0

Gemiddelde cijfers Centraal Examen
Kagerstraat

Leiderdorp

Rijnsburg

Zuid-West

Landelijk

Vmbo BBL

6,5

6,8

Vmbo KBL

6,2

6,3

Mavo

6,4

Havo

6,4

6,3

Vwo

6,4

6,5

Resultaat

Boven de norm

6,2

Boven de norm

6,5

Boven de norm

6,4

BBL boven de
norm, KBL onder
de norm

BBL = Basis Beroepsgerichte Leerweg
KBL = Kader Beroepsgerichte Leerweg

*) De Pacelli, De Singel, De Springplank en Daltonschool Leiden
hebben een relatief groot aantal ‘gewicht’ leerlingen ( >50%).
Scholen met een hoog percentage ‘gewicht-leerlingen’ hebben
relatief veel leerlingen van ouders met een lager opleidingsniveau.

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

De kaderafdeling van de locatie Zuid-West heeft bij het berekend oordeel van de inspectie een
onvoldoende behaald. De overige locaties scoren op alle afdelingen een voldoende.
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Partnerschap in de regio

Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2013-2014
en waar kwamen ze in 2016-2017 terecht?

Partnerschap in de regio is een belangrijk instrument om

de toekomst’ van de VO-Raad. SCOL heeft goede

de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Het is

contacten met talrijke organisaties en samenwerkings-

ook een van de ambities in het Sectorakkoord ‘Klaar voor

verbanden binnen de Leidse regio en daarbuiten.

•

Algemene Vereniging van

•

Schoolleiders

Schooladvies

•

Besturenoverleg Leiden,

•

Zoeterwoude en Leiderdorp

International Confederatie of

•

ROS Rijnland

Principes (ICP)

•

Samenwerkingsverband

Interscolair peerreview project
met Helium (Vlissingen)

Duin- en Bollenstreek
•

Samenwerkingsverband

•

Beter Bèta

•

Kennisnet

vso

•

Calabria leerbedrijf

•

KPC Groep

PrO

•

Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO)

•

Leidse Aanpak voor

•

Convenant Hogeschool Leiden

•

De Digitale Sleutel

•

Leidse Onderwijstafel

vmbo-b / vmbo-k

•

Directeurenoverleg (PO en VO)

•

Management Bond KBO

•

Stichting Kiljan

vmbo-k

•

ECHA

•

NIVO

•

Stichting Leerplanontwikkeling SLO

•

ELOS

•

NSA

•

Talentstimuleren.nl

•

Europees Platform

•

Onderwijscoöperatie

•

Universiteit Leiden

•

Gemeente Leiden

•

Pascor

•

Universiteit Nijmegen

•

Gemeente Zoeterwoude

•

PO-raad

•

Vereniging van Economie Onderwijs

•

Haagse Hogeschool

•

Pre-University College

•

Hogeschool Leiden

•

Regionaal Steunpunt Leiden

•

ICLON

•

Regionale aanpak voortijdig 		

•

Innovatieplatform

vmbo-b

4,3%

2,6%

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

3,0%

vmbo-(g)t / havo

2,6%

havo

10,4%
2,6%

2,8%

havo / vwo

3,5%

vwo

3,9%

8,7%

3,7%

6,8%

2,2%

23,5%

onbekend

VMBO/MBO/HBO
•

Samenwerkingsverband Voortgezet
Onderwijs Leiden e.o.

Talentontwikkeling

•

Samenwerkingsverband
Passend Primair Onderwijs Leiden

in Nederland
•

VO-raad

schoolverlaten Zuid-Holland Noord

Een selectie van samenwerkingspartners van Vmbo Boerhaavelaan:
0%

10%

20%

30%

Percentage leerlingen

•

Gemiva-SVG groep

•

Lions club Leiden

Bouwmensen Leiden

•

Hamburg Sud

•

LPI Rijnlanden

•

Brasserie Groep (Zijlstroom)

•

Huurmij Autorent

•

Rijndorp Installaties b.v.

•

Burgy Bouwbedrijf

•

Kasteel Oud Poelgeest

•

Zorgcentrum Roomburgh

er gesprekken gevoerd met interne belanghebbenden

blijven met de omgeving. Om deze reden zijn er het

van SCOL. Het afgelopen jaar hebben er bijvoorbeeld

havo / vwo

afgelopen jaar diverse contacten geweest met externe

dialoogtafels plaatsgevonden op de scholen, waarbij

vwo

stakeholders. In de aanloop naar een nieuwe strategische

directeuren en leraren samen met het bestuur in gesprek

koers voor de periode 2018-2022 was er op 19 april 2017

zijn gegaan over hun drijfveren om met kinderen te

een bijeenkomst voor externe en interne stakeholders om

werken.

vmbo-b / vmbo-k

havo

PrO

vmbo-k

vmbo

vmbo-(g)t
vmbo-(g)t / havo

Ondernemersvereniging BV Leiden

•

Het is als grote stichting belangrijk om in verbinding te

vso

vmbo-b

•

overig

samen na te denken over wat SCOL de komende jaren
kan betekenen voor het onderwijs in de regio.

Daarnaast is er het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarbij directeuren, beleidsadviseurs,

Toelichting:
Bovenstaande grafiek toont de relatie tussen de schooladviezen die de leerlingen van de SCOL
PO-scholen kregen in 2013-2014 en het niveau waarop ze drie jaar later in het voortgezet onderwijs
zaten. De gegevens laten zien dat het grootste percentage leerlingen na drie jaar op het niveau
onderwijs volgt dat basisschool gaf in groep 8.
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Horizontale dialoog

docenten en (G)MR-leden in gesprek zijn gegaan met

Om als stichting goed invulling te kunnen geven aan de

zijn er ook vaste overlegmomenten met de ouders, het

maatschappelijke opdracht is het voeren van het gesprek

personeel en de leerlingen die zitting hebben in de (G)MR

met alle interne en externe belanghebbenden nood-

of DMR, de medewerkers van het bestuursbureau en de

zakelijk. Het voeren van het gesprek met en informeren

directeuren. Ten slotte worden ouders op de hoogte

van belanghebbenden bij de stichting wordt ook wel

gehouden van ontwikkelingen en resultaten van de

de horizontale dialoog genoemd. Regelmatig worden

scholen via mail, de nieuwsbrieven, de websites etc.

het bestuur over de nieuwe strategische koers. Natuurlijk
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C Personeel
Een van onze grootste uitdagingen voor de komende

Scholen krijgen zo een ruimere keuze ten aanzien van de

jaren is het invullen van vervanging in het PO en VO. Het

inzet van personeel. Hierbij hoort ook de herinvoering van

Productieve, gemotiveerde en gezonde medewerkers en het hebben van voldoende medewerkers zijn

Vervangingsfonds vergoedt weliswaar onder bepaalde

de functie onderwijsassistent.

cruciaal voor het voortbestaan van onze scholen. Als werkgever hecht SCOL zeer aan een optimale

voorwaarden de kosten van vervanging in het PO, maar

bedrijfsvoering. Naast professionalisering zijn afspraken in de cao’s en de nieuwe ontwikkelingen die op

de bemensing van scholen vraagt meer creativiteit dan

Voor het schooljaar 2018-2019 zal in het PO het mobiliteits-

ons afkomen, steeds terugkerende onderwerpen.

de regels van het Vervangingsfonds toelaten.

beleid aandacht vragen. Hiervoor zijn voor alle scholen in
2017 de cijfers van de functiemix goed in kaart gebracht

In control

en wordt gekeken naar de nadere invulling van het mobiliteitsbeleid.

In de aanloop naar het op sterkte komen van de afdeling
hrm heeft de afdeling de hrm-processen in kaart ge-

In het VO is er nu een overzicht van de bruto en netto

John Hattie

bracht en verbeterd en een jaarplanning opgesteld. Het

formatie voor alle scholen inclusief projectformatie

Onderzoekende en permanent lerende professionals zijn als
rolmodel de basis van modern, toekomstgericht onderwijs.
Alleen als onderwijsprofessionals de ruimte krijgen om te
excelleren in hun vak als docent en pedagoog, kunnen wij
onze doelstelling - de kwaliteit van ons onderwijs borgen
en zo mogelijk verbeteren - waarmaken. Om deze ambitie
kracht bij te zetten organiseert SCOL, naast het aanbod van
de SCOL academie, een organisatie-brede studiedag voor
alle medewerkers. In november stond deze dag in het teken
van John Hattie. Deze zeer gerenommeerde professor uit
Nieuw-Zeeland sprak met 450 medewerkers van SCOL over wat
wel en niet effectief is in het onderwijs en hun eigen rol daarin.

maken van nieuwe en vastleggen en verbeteren van be-

beschikbaar. Dit geeft een goed beeld of de scholen

staande processen en procedures vraagt veel aandacht.

binnen de streefformatie blijven. Dit overzicht wordt iedere

Medio 2017 hebben de twee beleidsadviseurs versterking

maand bijgehouden. Hierdoor kunnen de formatiecijfers

gekregen in de vorm van twee medewerkers hrm. Door

periodiek gerapporteerd worden aan het college van

werkzaamheden opnieuw en in een andere functie-opzet

bestuur en de directeuren.

te organiseren, verwachten wij hierin de komende jaren
een verbeterslag te maken.

In navolging van het PO is nu ook het beschikbaarheidsformulier voor het onderwijsondersteunend personeel VO

Verlofkaarten

herzien.

Voor het VO is een nieuwe verlofregistratiekaart ontwikkeld voor het OOP. Hierop wordt het verlof nauwkeuriger

Onbevoegden VO

geregistreerd. De kaart wordt in 2018 uitgerold in de

De bevoegdheid van alle docenten in het VO is in kaart

organisatie.

gebracht. Er is nu een overzicht van de docenten die:
•

bevoegd zijn;

•

bevoegd zijn, maar onbevoegd een vak geven;

Werving & selectie

In het PO zijn wij op allerlei terreinen bezig met aanpas-

In het PO is de eigen systematiek van verlofregistratie/

singen en nieuwe strategieën: onder andere met ‘meer

jaarroosters geëvalueerd. Deze zal voor het volgende

•

onbevoegd zijn en een tijdelijke aanstelling hebben;

In mei 2017 was al duidelijk dat er binnen het PO en het

handen in de klas’ door middel van verschillende vormen

schooljaar worden voortgezet. Het systeem heeft geleid

•

onbevoegd zijn en een tijdelijke aanstelling hebben

VO een behoorlijk aantal vacatures waren. De werving

van stages en - vanaf schooljaar 2018-2019 - ruimte voor

tot meer inzicht in de normjaartaak bij medewerkers en

maar die volgens de wet flexibiliteit en zekerheid recht

heeft erin geresulteerd dat er bij de start van het school-

onderwijsassistenten. Daarnaast proberen we voor onze

een eenvoudiger verwerking door directeuren.

hebben op een vaste aanstelling;

jaar 2017-2018 voldoende kwalitatief goede nieuwe

eigen aanwas zorg te dragen door middel van het oplei-

collega’s geplaatst konden worden. Door de fusie met de

den (van zij-instromers) en binden-boeien-vasthouden van

Registratie Individueel keuzebudget

PCSL per 1 januari ging het binnen het PO voor het eerst

leraren in opleiding, de LIO-ers.

Voor het VO is een Regeling Individueel Keuzebudget

Dit is in het college van bestuur en met de directeuren

opgesteld. Deze regeling is in december goedgekeurd

besproken. Per medewerker is gekeken of en welke actie

door de GMR en bekend gemaakt in de organisatie.

nodig is.

om een gezamenlijke werving voor 17 scholen.
Voor het PO zijn we in overleg met de partners en de

•

onbevoegd zijn en een vaste aanstelling hebben.

Explosieve stijging vacatures

beheerder van de Vervangingspool. De instroom van

Het aantal tussentijdse vacatures in schooljaar 2017-

nieuwe vervangers in de pool stagneert. Dit is in lijn met

Formatie

Functieboek

2018 is met name in het PO explosief gestegen. Was het

eerdere verwachtingen over het afnemende aanbod van

De meeste scholen zijn in schooljaar 2017-2018 binnen de

Voor het bestuursbureau (cao VO) is een traject gestart

voorheen ongebruikelijk dat een leerkracht gedurende

leerkrachten op de arbeidsmarkt. De PO-scholen experi-

toegekende streefformatie gebleven. De extra formatie

om een functieboek voor het bestuursbureau samen te

een schooljaar van werkgever wisselde, nu komt dat heel

menteren in ‘proeftuintjes’, waarbij een nieuwe (vaak

die de paar andere scholen krijgen, lijkt echter nog binnen

stellen met alle actuele functiebeschrijvingen en waarde-

regelmatig voor. Hierdoor zijn veel vaker nieuwe leerkrach-

startende) leerkracht een deel van de tijd de plek inneemt

de reeds voorziene ruimte voor frictieformatie te vallen.

ring van de functies op het bestuursbureau.

ten nodig. We zien een stijging met een factor vier. Dit

van de vaste leerkracht. Het vinden van leerkrachten voor

De inzet van personeel voor de laatste vijf maanden van

komt naast de vervangingsvraag, die onveranderd groot

een ‘eigen’ klas lukt vaak wel. De vaste leerkracht wordt

2017 valt binnen het formatieplan.

Adviesrol hrm

is. Het invullen van de ontstane vraag wordt in zowel het

dan voor een deel ingezet voor vervanging binnen de

Het formatieproces voor schooljaar 2018-2019 is al

De adviesrol van de afdeling heeft een betere invulling

PO als VO steeds lastiger.

eigen school of groep van scholen. Voor nood zijn er in

begonnen. De handleidingen Formatietraject PO en VO

gekregen door onder andere de inzet in diverse overleg-

Daarnaast zijn in 2017 ook op het bestuursbureau een

het PO met externe bureaus een aantal raamovereen-

zijn herzien en verbeterd. Ook het Bestuursformatieplan

gen.

relatief groot aantal vacatures ingevuld.

komsten gesloten met prijsafspraken voor de inhuur van

wordt verder geprofessionaliseerd.

personeel. De kosten en kwaliteit steken echter negatief
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af ten opzichte van eigen werving. Daarom maken we

Voor het vaststellen van de streefformatie in het PO wordt

hier zo min mogelijk gebruik van.

gewerkt aan een opzet met een deel flexibele formatie.
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Kerngegevens personeel
Overzicht PO
Aantal FTE

Aantal werknemers

Man

Vrouw

Totaal

Leeuwerik

23,0

Leeuwerik

2

30

32

Bernardus

10,8

Bernardus

1

16

17

Westwoud

8,8

Westwoud

1

15

16

Schakel

13,3

Schakel

4

16

20

Klaverweide

10,9

Klaverweide

2

14

16

Klankbord

14,9

Klankbord

4

18

22

Tweemaster

17,0

Tweemaster

4

20

24

Joseph

40,5

Joseph

7

51

Pacelli

11,0

Pacelli

2

Singel

17,5

Singel

Leidse Houtschool

10,7

Springplank

Verzuimpercentage
Verzuimpercentage

5,44

Leeuwerik

1,68

Bernardus

6,00

Westwoud

3,24

Schakel

6,49

58

Klaverweide

11,29

16

18

Klankbord

6,29

3

22

25

Tweemaster

5,33

Leidse Houtschool

1

17

18

18,1

Springplank

2

24

26

Joseph

3,54

Joppensz

11,4

Joppensz

3

14

17

Pacelli

9,29

Zijlwijk

18,3

Zijlwijk

2

24

26

Singel

5,47

Zwaluw

9,1

Zwaluw

1

15

16

Leidse Houtschool

6,55

Daltonschool

6,5

Daltonschool

1

8

9

Sleutelbloem

4,5

Sleutelbloem

1

5

6

Springplank

4,99

41

325

366

Joppensz

2,29

Zijlwijk

4,84

Zwaluw

7,88

Daltonschool

10,10

Sleutelbloem

10,36

Meldingsfrequentie

0,82

Verzuimduur

16,85

Totaal

246,3

Totaal

Werknemers

DIR

OP

OOP

Totaal

0-24 jaar

0

18

4

22

25-34 jaar

0

86

1

87

35-44 jaar

3

91

1

95

45-54 jaar

6

73

4

83

55-64 jaar

9

65

7

81

65+

0

0

1

1

18

333

18

366

Totaal
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Overzicht
Visser ’t Hooft Lyceum
Aantal FTE

Overzicht
Bonaventuracollege
Aantal werknemers

Man

Vrouw

Totaal

Aantal FTE

Aantal werknemers

Man

Vrouw

Totaal

Locatie Kagerstraat

94,0

Locatie Kagerstraat

68

60

128

Burggravenlaan

78,3

Burggravenlaan

50

57

107

Locatie Leiderdorp

36,3

Locatie Leiderdorp

22

31

53

Marienpoelstraat

81,0

Marienpoelstraat

41

67

108

Locatie Rijnsburg

24,1

Locatie Rijnsburg

14

18

32

Boerhaavelaan

44,0

Boerhaavelaan

28

35

63

Locatie Zuid-West

0,5

Locatie Zuid-West

1

1

2

Roelofarendsveen

25,0

Roelofarendsveen

18

19

37

105

110

215

137

178

315

Totaal

154,9

Totaal

Totaal

228,3

Totaal

Werknemers

DIR

OP

OOP

Totaal

Werknemers

DIR

OP

OOP

Totaal

0-24 jaar

0

6

0

6

0-24 jaar

0

5

1

6

25-34 jaar

0

48

4

52

25-34 jaar

0

68

5

73

35-44 jaar

0

48

5

53

35-44 jaar

0

56

3

59

45-54 jaar

1

32

11

44

45-54 jaar

2

62

20

84

55-64 jaar

1

36

16

53

55-64 jaar

3

64

18

85

65+

0

5

2

7

65+

0

5

3

8

Totaal

2

175

38

215

Totaal

5

260

50

315

Verzuimpercentage
Verzuimpercentage

5,69

Locatie Kagerstraat

4,98

Locatie Leiderdorp

6,77

Locatie Rijnsburg
Locatie Zuid-West
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Verzuimpercentage
Verzuimpercentage

5,79

Burggravenlaan

4,97

Marienpoelstraat

5,56

6,80

Boerhaavelaan

4,98

1,10

Roelofarendsveen

10,14

Meldingsfrequentie

1,35

Verzuimduur

7,50

Meldingsfrequentie

1,3

Verzuimduur

9,46
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Bovenschools
personeel en bestuursbureau SCOL
Aantal werknemers

Aantal FTE
Bestuursbureau

Man

Vrouw

Totaal

Bestuursbureau

33,3

PO

6,1

PO

2

6

8

VO

27,3

VO

19

20

39

Stakingen

blijkt dat 85% van de ondervraagden vindt dat de

In het PO hebben veel leerkrachten twee dagen

strategische doelen van de school beter gerealiseerd

gestaakt. Alle scholen waren deze dagen gesloten voor

worden met een team met een diversiteit van specialisten,

leerlingen. Op advies van de PO Raad en in aansluiting

dan een lerarenteam met allrounders. Er is dus een groot

op de grote meerderheid van de werkgevers in het PO,

draagvlak voor een van de doelstellingen van de functie-

heeft SCOL ervoor gekozen om op de eerste stakingsdag

mix, wat aansluit bij het beleid dat SCOL heeft gekozen.

geen salaris in te houden. Op de tweede stakingsdag is
dit wel gedaan, wederom in aansluiting op de meerder-

Redenen voor achterblijven zijn onder andere het niet

heid van de werkgevers. Deze acties zijn in het onderwijs

kunnen behalen van een post-hbo/master naast het werk

ongebruikelijk. Omdat ze nog niet hebben geleid tot het

(afbreken Lerarenbeurs), de bereidheid extra taken te

beoogde resultaat, zijn nieuwe acties in 2018 dan ook niet

verrichten voor een relatief geringe vergoeding en de

uitgesloten.

relatief grotere uitstroom van LB-functionarissen, die niet
altijd direct vervangbaar zijn.

Functiemix PO
Werknemers

PO

VO

Totaal

0-24 jaar

0

1

1

25-34 jaar

1

1

2

35-44 jaar

0

14

14

45-54 jaar
55-64 jaar
65+

2

12

10

4

14

10

1

4

3

Bij de invoering van de functiemix PO heeft SCOL ervoor

Gesprekkencyclus

gekozen zich te richten op het bestuursniveau en

In het PO is de gesprekkencyclus herzien. De directe

besloten dat we deze invoeren op grond van behoefte

aanleiding waren de vereisten in de cao PO, maar ook

en kwaliteit en niet op grond van verplichting. Daarbij is

het verstrijken van de tijd maakte nieuw beleid nood-

ook besloten dat iedere senior leerkracht een lesgevende

zakelijk. Een permanente zorg voor kwaliteit vraagt om

taak moet hebben. Aan het functiehandboek heeft SCOL

een structurele gesprekscyclus. In de cyclus wordt

slechts één functie toegevoegd, dat is de functie senior

gesproken over functioneren en motivatie, over

leerkracht LB. In 2014 is hier de functie senior leerkracht

persoonlijk welbevinden en resultaten. Niet omdat dit

LC aan toegevoegd. Dit is een functie met stichtingbrede

moet, maar omdat we dat belangrijk vinden om te zorgen

taken, die we zelf hebben laten waarderen omdat er nog

voor ‘gewoon goed onderwijs’.

geen voorbeeld beschikbaar was. Er is gekozen voor een

In het PO is in enkele werksessies met de directeuren

positionering als specialistische functie van alle senior

gewerkt aan het Hoe, Wat en Waarom. De titel van het

leerkracht functies. Het uitgangspunt van SCOL is een

huidige strategisch beleidsplan is Leren van en met elkaar,

transparant systeem met de juiste persoon op de juiste

waarbij we het beste voor ieder kind willen bereiken. Dit is

plek, hetgeen ook is vertaald in het mobiliteits-

het fundament voor de gesprekkencyclus.

beleid.
De cao PO vereist een beproefd observatie-instrument.

Verzuimpercentage
Verzuimpercentage

PO

VO

11,53

6,60

Meldingsfrequentie

0,92

0,61

Verzuimduur

4,50

3,24
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Het functiemixpercentage in het PO laat een heel

SCOL heeft hier gekozen voor WMK, waarvan ook voor

geleidelijke groei zien. Het aandeel leraren in schaal LB is

de kwaliteitscyclus al gebruik wordt gemaakt. De gesprek-

licht gestegen van 24,2 procent in 2014, naar 25,5 procent

kencyclus geldt voor alle leerkrachten (LA, LB en LC),

in 2015 en naar 26% in 2016. De afgesproken doelstelling

maar ook voor andere functies. Binnen SCOL worden de

van 40% is echter nog niet behaald. Voor SCOL geldt dat

cao-eisen voor het werken in de klas aangevuld met eisen

we in 2017 verder zijn gestegen en op 27,3%, zonder de

op het gebied van samenwerken met collega’s en ouders

pc-scholen is dit 28,98%. De cijfers van SCOL lopen licht

en met schoolspecifieke eisen.

voor op het landelijk gemiddelde. Het LB-percentage

De visie op het onderscheid tussen start-, basis- en

neemt langzaam toe. SCOL blijft inzetten op uitbreiding

vakbekwaam binnen SCOL is in essentie bepaald en

van de functie senior leerkracht.

wordt verder ontwikkeld binnen de professionele leergemeenschap van directeuren. Zij komen hiertoe in 2018

In het eerste kwartaal van 2016 is een online vragenlijst

minimaal twee keer samen. Daarnaast werken zij, waar

uitgezet onder scholen in het basisonderwijs. De vragenlijst

gewenst, in duo’s samen.

is ingevuld door ruim 200 respondenten. Uit de respons
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D Huisvesting
Ons huisvestingsbeleid heeft tot doel de 27 gebouwen en hun inrichting af te stemmen op het moderne
onderwijs dat de school wil geven. Goede huisvesting heeft een positieve invloed op het welbevinden
van de medewerkers en vermindert ziekteverzuim. Daarnaast is goed huisvestingsbeleid van belang
voor het financiële resultaat.

Huisvestingsbeleid

Bouwactiviteiten

Verbetering binnenklimaat

Nieuwbouw

In alle gebouwen die voorlopig geen nieuwbouw krijgen,

Van drie nieuwbouwprojecten in het PO is de uitvoering

worden ventilatiesystemen aangebracht voor het

gestart: de Pacelli, de drie samen te voegen scholen in

verbeteren van het binnenklimaat. In 2017 zijn ventilatie-

Zoeterwoude Dorp en de nieuwbouw van de Dalton-

systemen aangebracht in basisschool de Schakel en

school Leiden/Sleutelbloem die samen met de openbare

Bonaventuracollege Schoolbaan. Het zijn ingewikkeld uit

Teldersschool wordt gehuisvest in één nieuw gebouw aan

te voeren en zeer kostbare projecten. SCOL vindt het

het Kiljanpad in Leiden.

echter belangrijk om te zorgen voor een gezonde
werkomgeving voor medewerkers en leerlingen.
Besparen op energie
In het kader van duurzaam onderhouden van de gebouwen
zijn overal de energiemeters vervangen door slimme
meters die op afstand uit te lezen zijn. Afwijkingen per dag
of per school zijn hiermee inzichtelijk en kunnen aanleiding
zijn om regelingen bij te stellen of gebruik met de
directeuren te bespreken. Doelstelling is vooral om
zorgvuldig met energiegebruik om te gaan. Er is een
tweede school voorzien van een groot aantal zonnepanelen waarmee voor een aanzienlijk deel in de
elektriciteitsvraag voorzien kan worden.
Alle scholen die volledige nieuwbouw krijgen worden
zonder gasaansluiting gebouwd. Hooguit is er een kleine
aansluiting voor de praktijklokalen, maar verwarming
gebeurt zonder gas.

Het ontwerp van de nieuw te bouwen vmbo-school van
Bonaventuracollege en Visser ’t Hooft Lyceum is in grote
lijnen klaar. Tijdens de bouwactiviteiten vindt het onderwijs
plaats in het gebouw waar voorheen het Visser ’t Hooft
Lyceum Zuid-West gevestigd was. Vanwege de groei van
de organisatie en de vele (ge)bouwprojecten is de
afdeling in 2017 uitgebreid met 0,8 fte.

Jaarverslag 2017 | 32

33 | Jaarverslag 2017

4 Financiën

4 Financiën

Geld doet ertoe
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.

SCOL balans totaal per 31 december 2017
31 december 2017
31 december 2016
		
€
€

31 december 2017
31 december 2016
		
€
€

ACTIVA

PASSIVA

Materiële vaste activa

Eigen vermogen

Gebouwen en terreinen

1.149.490		

763.301

Inventaris en apparatuur

4.370.449		

4.755.608

Overige materiële vaste activa

1.533.242		

566.192

Algemene reserve

7.835.477		

4.997.638

Bestemmingsreserves

1.902.076		

2.562.933

		 9.737.553		7.560.571

		 7.053.181		6.085.101
Financiële vaste activa
Effecten
Leningen en waarborgsommen

Voorzieningen
1.012.309		1.084.896
162.635		

104.435

		 1.174.944		1.189.331

Personeelsvoorzieningen

2.275.117		

2.045.696

Overige voorzieningen

2.528.854		

2.601.105

		 4.803.971		4.646.801

Voorraden
Voorraden

145		

Langlopende schulden

455

		 145		455

Leningen o/g

Vorderingen

		 593.438		636.475

593.438		

636.475

Debiteuren

467.822		

425.558

Ministerie van OCW

918.634		

1.070.430

Overige overheden (gemeenten)

817.208		

689.411

Ministerie van OCW

Overige vorderingen

39.422		

168.479

Overige overheden (gemeenten)

Overlopende activa

825.331		

756.353

Crediteuren

1.589.418		971.928

Voorziening oninbare vorderingen

-44.000		

-50.540

Loonheffing en premies

2.150.735		

		

3.024.417		

Kortlopende schulden

3.059.691

75.558		

75.558

370.925		

249.581

2.130.100

Omzetbelasting

138.610		136.994

Liquide middelen 			

Pensioenpremies

614.372		520.264

Kassen

Overige kortlopende schulden

585.840		

1.897.288

4.353.226		

3.917.613

Banken

11.599		14.714
13.749.360		

12.393.881

Overlopende passiva

		 13.760.959		12.408.595

		 9.878.684		9.899.326

Totaal Activa		
25.013.646 		
22.743.173

Totaal Passiva		
25.013.646		22.743.173
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Kengetallen
Aan de hand van de jaarrekening kan een aantal kengetallen en ratio's worden berekend die verder inzicht kunnen geven in
de gevolgen van het gevoerde beleid over het boekjaar en waardoor het beeld uit de jaarrekening kan worden verduidelijkt.

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.

SCOL totaal Exploitatierekening 2017
Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€

€

€

61.002.124

58.988.957

57.392.040

672.236

455.911

825.834

6.504.949

5.517.133

5.636.609

68.179.309

64.962.001

63.854.483

52.776.760

52.035.002

51.021.891

Afschrijvingen

1.397.387

1.448.706

1.636.465

Huisvestingslasten

4.673.451

5.151.897

5.100.509

Overige instellingslasten

4.282.055

3.887.121

4.462.944

Leermiddelen

2.927.843

2.770.243

2.688.686

Totaal lasten

66.057.496

65.292.969

64.910.495

Rentebaten en dividenden

31.675

61.100

71.532

Koersresultaten

61.634

15.000

65.138

0

0

-1.616

-38.140

-40.000

-42.000

55.169

36.100

93.054

2.176.982

-294.868

-962.958

Baten
Rijksbijdragen OCW
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten

SOLVABILITEIT 2

Totaal baten

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

Lasten

SOLVABILITEIT

RENTABILITEIT

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

(Resultaat /
totale baten 100%)

LIQUIDITEIT

WEERSTANDSVERMOGEN

(Vlottende activa /
kortlopende schulden)

(totale reserves /
totale baten 100%)

Personele lasten

Financiële baten en lasten
Financiële baten

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

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

Resultaat

2017

2016

Streefwaarde

Liquiditeit

1,70

1,56

>1

Solvabiliteit

0,39

0,33

> 0,3

Solvabiliteit 2

0,58

0,54

> 0,4

Rentabiliteit

3,19%

-1,50%

0%

Weerstandsvermogen

14,26%

11,82%

>10%
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SCOL PO - Exploitatierekening 2017

SCOL VO - Exploitatierekening 2017

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

Realisatie
2017

Begroting
2017

Realisatie
2016

€

€

€

€

€

€

37.860.323

36.934.000

34.903.460

218.637

139.500

203.916

2.756.227

2.152.850

2.102.054

40.835.187

39.226.350

37.209.430

30.811.451

30.335.812

29.877.229

790.239

782.500

801.528

Baten
Rijksbijdragen OCW

Baten
21.528.458

20.627.957

21.057.799

Overige overheidsbijdragen en subsidies

406.100

316.411

513.618

Overige overheidsbijdragen en subsidies

Overige baten

561.445

407.283

519.447

Overige baten

22.496.003

21.351.651

22.090.864

Totaal baten

Lasten
Personele lasten

Rijksbijdragen OCW

Totaal baten

Lasten
17.403.341

17.469.890

17.179.731

572.361

625.506

802.689

Huisvestingslasten

1.646.226

1.836.047

2.264.518

Huisvestingslasten

2.858.957

3.150.350

2.666.089

Overige instellingslasten

1.260.102

1.124.471

1.078.977

Overige instellingslasten

2.947.758

2.816.150

2.857.764

Leermiddelen

591.008

507.243

565.623

Leermiddelen

2.328.746

2.257.000

2.117.091

Totaal lasten

21.473.038

21.563.157

21.891.538

Totaal lasten

39.737.151

39.341.812

38.319.701

11.932

15.500

15.000

Afschrijvingen

Personele lasten
Afschrijvingen

Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Financiële baten

Rentebaten en dividenden

16.358

21.600

22.667

Financiële lasten
Rentelasten banken
Totaal financiële baten en lasten

Resultaat
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Rentebaten en dividenden
Financiële lasten

0

0

-1.616

Rente leningen

-38.140

-40.000

-42.000

16.358

21.600

21.051

Totaal financiële baten en lasten

-26.208

-24.500

-27.000

1.039.323

- 189.906

220.377

1.071.828

-139.962

-1.137.271

Resultaat
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Nevenfuncties college van bestuur

Rooster van aftreden raad van toezicht SCOL

Mevrouw K. van Oort MSM,
- Voorzitter Samenwerkingsverband Leiden (SWVVO 28.01) tot 1 sept. 2017,
voorzitter tot 21 augustus		onbezoldigd
		
- Voorzitter bestuur Praktijkonderwijs Waterland, onbezoldigd
		
- Voorzitter Ledenadviesraad van de VO-Raad tot 1 sept 2017, onbezoldigd
		
- Voorzitter Stichting Talenten van Franciscus tot 1 sept. 2017, onbezoldigd
		
- Lid bestuur Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling tot 1 sept. 2017,
			onbezoldigd

Naam

Functie

Startdatum

Datum van aftreden

Voorzitter

01 - 08 - 2012

01 - 08 - 2020

Vicevoorzitter

01 - 07 - 2007

01 - 07 - 2018

De heer L. Deurloo, MME

Lid

01 - 04 - 2012

01 - 04 - 2020

F.W. Hoekstra MEL,
- Voorzitter Samenwerkingsverband Leiden (SWVVO 28.01), vanaf 1 sept. 2017,
voorzitter vanaf 21 augustus		onbezoldigd
		
- Secretaris Stichting Leidse Infrastructuur Bundeling, vanaf 1 sept. 2017,
			onbezoldigd
		
- Lid algemeen bestuur VO-Raad tot 1 nov. 2017, onbezoldigd
		
- Voorzitter bestuur SWVVO Zuidoost-Friesland tot 1 aug. 2017, onbezoldigd
		
- Raadslid Gemeente Steenwijkerland tot 19 sept. 2017, bezoldigd
		
- Voorzitter Stichting Talenten van Franciscus vanaf 1 sept. 2017, onbezoldigd

De heer R. van Leeuwen RA

Lid

05 - 10 - 2016

05 - 10 - 2020

De heer F. van Oosten

Lid

01 - 01 - 2017

01 - 01 - 2021

De heer mr. drs. J.H.Bos
Mevrouw drs. K.M. Heeneman

Drs. H.H. van Alphen, lid
- Lid bestuur Stichting Talenten van Franciscus, onbezoldigd
		
- Lid bestuur De Digitale Sleutel (Leiden), onbezoldigd
		
- Lid bestuur Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, onbezoldigd
		
- Lid bestuur PPO regio Leiden, onbezoldigd
		
- Lid klankbordgroep Betaplatform Zuid-Holland, onbezoldigd
		
- Lid werkgroep Professionalisering van de Schoolorganisatie VO Raad,
			onbezoldigd
		
- Voorzitter raad van toezicht CPOB, bezoldigd
		
- Lid hoofdbestuur KBOV, onbezoldigd

Nevenfuncties raad van toezicht
De heer mr. drs. J.H. Bos, voorzitter
Hoofdfunctie, bezoldigd
Directeur MoveNext - Media design BV
Directeur Sinds 1883 - uitgevers

-

Lid raad van toezicht Vereniging KRO-NCRV, bezoldigd
Lid raad van toezicht Vereniging NCRV, bezoldigd
Lid raad van toezicht Nederlands Kamerkoor, onbezoldigd
Voorzitter Stichting Cognitief Talent, onbezoldigd
Voorzitter Stichting Stadspodia Fonds Leiden, onbezoldigd
Lid raad van toezicht Stichting Kazemat A te Maastricht, onbezoldigd
Lid raad van toezicht Stichting Kiljanpad, onbezoldigd

- Voorzitter kerkbestuur Hervormde Gemeente, Woubrugge, onbezoldigd
- Voorzitter VVE Nova Antonius, Ter Aar, onbezoldigd
Hoofdfunctie, bezoldigd
- Lid commissie van beroep eindexamens St. Michaël College, Zaandam,
Directeur/eigenaar Deurleo Bestuur en Advies		onbezoldigd
- Lid interne bezwarencommissie personeel St. Michaël College, Zaandam, 		
		onbezoldigd
- Lid werkveldcommissie Hogeschool Toegepaste Filosofie in Utrecht, onbezoldigd
De heer L. Deurloo

De heer R. van Leeuwen RA

-

Lid Stichting Talenten van Franciscus, onbezoldigd
Lid auditcommissie MBO Rijnland, bezoldigd

-

Secretaris Stichting Talenten van Franciscus, onbezoldigd

-

Praeses Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Leiden, onbezoldigd
Voorzitter Chr. Muziekvereniging Kunst en Genoegen, onbezoldigd
Voorzitter raad van toezicht Gezondheids Centrum Merenwijk, onbezoldigd
Lid raad van toezicht van B plus C, onbezoldigd

Hoofdfunctie, bezoldigd
Directeur HIG Ontwikkeling BV
Zelfstandig Financieel Bedrijfsadviseur Claassen,
Molenbeek & Partners
Mevrouw drs. K.M. Heeneman
Hoofdfunctie, bezoldigd
HR Manager Cardea
De heer F. van Oosten
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De Schakel
Van Alphenplein 6
2353 BX Leiderdorp
T 071 - 5890988
E deschakel@scoleiden.nl
www.deschakelleiderdorp.nl

Situatie op 31 december 2017

PO
Bernardus

De Singel

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

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

St. Joseph

Tweemaster

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

Hoofdvestiging: Broekplein 1, 2318 TJ Leiden
T 071 - 5220239
Nevenvestiging: Regenboogpad 5, 2317 XK Leiden
T 071 - 5210975
E tweemaster@scoleiden.nl
www.tweemasterleiden.nl

’t Klankbord

Westwoud

A. Kleynstraat 6
2331 DV Leiden
T 071 - 5314950
E t-klankbord@scoleiden.nl
www.t-klankbord.nl

Veldzichtstraat 17
2381 BT Zoeterwoude
T 071 - 5801505
E westwoud@scoleiden.nl
www.bswestwoud.nl

Klaverweide
Westeindseweg 1E
2381 EA Zoeterwoude
T 071 - 5801070
E klaverweide@scoleiden.nl
www.bs-klaverweide.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
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Per 1 januari 2017 de scholen van PCSL

De Leidse Houtschool
Adriaan Pauwstraat 1
2334 CG Leiden
T 071 - 5190808
E info@leidsehoutschool.nl
www.leidsehoutschool.nl

Basisschool Joppensz
Van Vollenhovenkade 15
2313 GG Leiden
T 071 - 5130958
E basisschool@joppenszleiden.nl
www.joppensz.pcsleiden.nl
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De Sleutelbloem
Kennedylaan 1
2324 ER Leiden
T 071 - 5763314
E directeur@daltonschoolleiden.nl
www.sleutelbloem.pcsleiden.nl

Daltonschool Leiden

Bonaventuracollege Schoolbaan
Schoolbaan 1
2371 VJ Roelofarendsveen
T 071 - 3316000
E schoolbaan@bonaventuracollege.nl
www.schoolbaan.bonaventuracollege.nl

Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Leiden

Boshuizerkade 119
2321 TZ Leiden
T 071 - 5722141
E directeur@daltonschoolleiden.nl
www.daltonschoolleiden.pcsleiden.nl

Hoofdvestiging: Kagerstraat 1, 2334 CP Leiden
T 071 - 5171661
Nevenvestiging: Antonie Duycklaan 10H, 2334 CD Leiden
T 071 - 5191210
E info@ld.vhl.nl
www.vhl.nl/leiden

De Springplank

Visser ’t Hooft Lyceum Locatie Leiderdorp

Bonaireplein 4
2315 HG Leiden
T 071 - 5221110
E mail@springplank.pcsl.nl
www. springplank.pcsleiden.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 r.heijmans@dezwaluwleiden.nl

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

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

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

Bestuursbureau
Mariënpoelstraat 4

Bonaventuracollege Mariënpoelstraat
Mariënpoelstraat 6
2334 CZ Leiden
T 071 - 5173631
E marienpoelstraat@bonaventuracollege.nl
www.marienpoelstraat.bonaventuracollege.nl
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2334 CZ Leiden
Postbus 4049
2301 RA Leiden
T 071 - 5175551
E info@scoleiden.nl
www.scoleiden.nl
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Colofon
OPDRACHTGEVER
College van bestuur
Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

PROJECTCOÖRDINATIE EN EINDREDACTIE
Jacqueline Walstra

CONCEPT, ONTWERP EN PRODUCTIE
Switch Reclamebureau bv, Mijdrecht

FOTOGRAFIE
Marc de Haan, Dimmy Olijerhoek Fotografie, Hielco Kuipers en Edwin Weers Fotografie.
Daarnaast zijn we dank verschuldigd aan de fotografen op de VO-scholen van SCOL
voor hun bijdrage aan het beeld.
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www.scoleiden.nl

Bezoekadres

Postadres

Mariënpoelstraat 4

Postbus 4049

T 071 - 517 55 51

2334 CZ Leiden

2301 RA Leiden

E info@scoleiden.nl
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