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Voorwoord  
 

De Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) is per 1 januari 2013 ontstaan uit 

een fusie van de Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs te Delft en omstreken en de Vereniging 

voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Delft en omstreken.  

Het voorliggende jaarverslag 2016 is dus het vierde jaarverslag van onze stichting. 

 

De jaarrekening laat een negatief nettoresultaat zien van € 1.013.724,-.  Het resultaat is daarmee € 

314.480,- negatiever dan begroot (- € 699.244,-).Het resultaat is vooral beïnvloed door oplopende 

kosten voor ziektevervanging, de noodzakelijke opbouw van een voorziening in het kader van het 

leeftijdsbewust personeelsbeleid en overschrijdingen op enkele budgetten t.w. de nieuw- en oudbouw 

van de locatie Molenhuispad en de deelbudgetten secties en ict.  

 

In het jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de meetbare en merkbare resultaten van de sectoren 

PO en VO. Na vier jaar fusie is de structuur behoorlijk op orde en de bemensing op sterkte. De aandacht 

is vooral gericht op de voortdurende kwalitatieve verbetering van verschillende processen waaronder 

het administratieve. De onderwijsresultaten zien er over het algemeen goed uit. Alle scholen in het PO 

en leerwegen in het VO hebben een basisarrangement.  

Het bestuur is trots op de prestaties van het afgelopen jaar en dankt alle medewerkers voor hun 
bijdrage. Iedereen heeft in de eigen functie en rol bijgedragen aan het onderwijs van de aan ons 
toevertrouwde leerlingen. 

 

Drs. J.S. Zijlstra, bestuurder  
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1. Organisatie 
De Stichting Christelijk Onderwijs Delft en omstreken (SCO Delft e.o.) beheert 8 basisscholen en 1 
school voor voortgezet onderwijs. De stichting heeft ten doel: het (doen) bevorderen en verzorgen van 

christelijk primair (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en al hetgeen met het vorenstaande verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft tevens 

ten doel het (doen) verzorgen van voor-, na- en tussenschoolse opvang, alsmede peuter- en 

kleuteropvang.  

 

1.1 Visie en missie 
Een school is een maatschappelijke organisatie en heeft derhalve een maatschappelijke opdracht. Die 
opdracht houdt in dat onze organisatie kinderen en jongeren laat leren, bijdraagt aan hun vorming en 
ontwikkeling tot autonome en sociale mensen. Volwassenen die goed voorbereid hun plek kunnen 
innemen in het vervolgonderwijs en de maatschappij. De afzonderlijke scholen hebben elk op hun 
beurt daartoe een maximale bijdrage te leveren. SCO Delft e.o. interpreteert die maatschappelijke 
opdracht binnen de eigen visie. Kort samengevat betekent dit dat SCO Delft e.o. wil staan voor 
bereikbaar en kwalitatief goed christelijk onderwijs. Dit is verder uitgewerkt in het strategisch 
document 2015 – 2019 “De toekomst leren”. 

 

1.2 Bestuur en toezicht 
Het intern toezicht en bestuur is ingericht volgens de principes van ‘good governance’ en in 
overeenstemming met de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. Dit betekent dat bestuur en toezicht 
gescheiden zijn door het model van een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). 

De RvT heeft de werkgeversrol richting het CvB en beoordeelt het functioneren van het CvB. Daarnaast 
heeft de RvT de taak toezicht te houden op het presteren van de organisatie en de algemene gang van 
zaken. In een reglement van bestuur en toezicht zijn de onderscheiden rollen, taken en 
verantwoordelijkheden vastgelegd. 
 
De RvT bestaat uit de volgende leden (per 31-12-2016): 
- de heer drs. A. (Alex) Crezée, voorzitter 
- de heer drs. P.G.M.C. (Peter) van Alphen, lid 
- mevrouw S.A. (Sandra) Koppert, lid (tot 1 augustus 2016) 
- mevrouw A.G. (Anita) van der Veen, lid 
- mevrouw dr. J. (Joke) Snippe MBA MSc , lid 
- mevrouw mr. G.M. (Geertje) Schilperoort – van der Weijde, lid 
- mevrouw mr. A. M. A. H.  (Anneriet) van Rijn – Kruijsen, lid 
 
Het CvB bestaat uit: 
- de heer drs. J.S. (Jogchum) Zijlstra 
-de heer W. (Wim) Schut (tot 31-12-2016) 
 
Het CvB bestuurt de stichting en is de werkgever voor alle medewerkers binnen de stichting. Het CvB 
is verantwoordelijk voor het presteren van de organisatie en haar scholen. Het CvB stelt in overleg met 
de algemene directie het strategisch beleid vast en faciliteert en stimuleert de scholen. SCO Delft e.o. 
is lid van de PO-Raad, de VO-Raad en Verus. SCO Delft onderschrijft de Code Goed Bestuur van de PO-
Raad en voldoet aan de bepalingen van deze code evenals aan de lidmaatschapseisen van de VO-raad. 

Het CvB en de directies worden ondersteund door een bestuursbureau. De heer Ph. (Flip) van Hoven, 
directeur Bestuursbureau, geeft leiding aan het bestuursbureau.  
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1.3 Code Goed Bestuur 

Het CvB volgt de Code Goed Bestuur PO en wijkt daar niet van af. De naleving van de code wordt één 

keer per jaar door het CvB en de RvT geëvalueerd. 

 
1.4 Intern risicobeheersings- en controlesysteem 

SCO Delft e.o. werkt met een vaste Plan-Do-Check-Act-cyclus. Alle basisscholen werken op basis van 
een schoolplan. Dit schoolplan is gebaseerd op het beleidsplan voor de sector PO. Het beleidsplan 
beslaat de periode 2015 – 2019. Het beleidsplan voor de sector VO beslaat de periode 2012 – 2016. 
Voor de periode 2017 – 2021 is een nieuw beleidsplan vastgesteld. Het strategisch document voor de 
stichting als geheel beslaat de periode 2015 – 2019. 

 
Alle geledingen werken vervolgens met jaarplannen. In de loop van het jaar zijn er vaste 
voortgangsgesprekken van het bestuur met de algemeen  directeuren. Tenslotte maken alle 
schooldirecteuren PO, locatiemanagers en teamleiders VO een jaarverslag, dat zowel in het team als 
met eigen algemeen directeur wordt besproken. In het najaar worden schooljaarverslagen onderwijs 
en personeel gemaakt en door de algemene directie besproken met het CvB. 
 
Het CvB en de RvT werken met een jaaragenda, waar de beleidsterreinen identiteit, onderwijs, 
personeel en huisvesting zijn opgenomen. 
 
De financiën worden gevolgd op basis van 4 kwartaalrapportages (Q1 t/m Q4). Het CvB bespreekt de 
kwartaalrapportages met de betrokken budgethouders. De kwartaalrapportages op stichtings- en 
sectorniveau, alsmede de conceptbegroting en de conceptjaarrekening worden besproken met de 
GMR PO de MR VO en de auditcommissie van de RvT. Deze commissie rapporteert aan de RvT. 
 
Jaarlijks bespreekt het CvB in november (Q3) een uitgebreide risicorapportage met de RvT. In de 
continuïteitsparagraaf  en in het hoofdstuk over risicobeheer (h.7) gaan we verder in op de risico’s.   

 

1.5 Maatschappelijke opdracht en verantwoording 

SCO Delft e.o. is zich terdege bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Er dienen zich 
heldere, bij tijd en wijle pregnante vragen aan vanuit de samenleving, waarop niet zelden een 
antwoord verwacht wordt vanuit het onderwijs. Het CvB is zich bewust van deze verantwoordelijkheid 

Raad van Toezicht 

College van Bestuur 

Primair 

Onderwijs 

Voortgezet 

Onderwijs 

Bestuursbureau 

Maatschappelijke 
Raad 
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én van de optelsom aan maatschappelijke verwachtingen. Het nemen van de verantwoordelijkheid en 
het voldoen aan verwachtingen doen we vanuit het besef dat het verzorgen van onderwijs onze 
kerntaak is. Dat impliceert ook dat we ons richten op de condities waaronder goed onderwijs kan 
worden verzorgd. We doen dat door steeds vaker en intensiever samen te werken met ouders. Ouders 
willen dat en vragen er ook om. Ze willen zich tegenwoordig niet meer beperken tot de hand- en 
spandiensten in de dagelijkse praktijk. Ouders willen juist meedenken over de ontwikkeling van hun 
kinderen en de ontwikkeling van beleid van de school. We spreken daarom van educatief 
partnerschap. Vanuit dit perspectief zien we ouders, leerlingen en personeel als onze primaire 
stakeholders.  

  
SCO Delft e.o. werkt ook van harte samen met andere organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld. We denken daarbij aan opvangorganisaties, woningcorporaties, organisaties uit de 
jeugdzorg, de bibliotheek en sportverenigingen. We betrekken ook het bedrijfsleven bij ons onderwijs. 
We zien deze organisaties en bedrijven daarom als onze secundaire stakeholders. Met dit jaarverslag 
legt het CvB verantwoording af aan de rijksoverheid en haar stakeholders. 
 
Ten slotte kent de stichting een Maatschappelijk Raad, bestaande uit 6 vertegenwoordigers van allerlei 
maatschappelijke geledingen. Twee keer per jaar bespreken RvT en CvB met deze Maatschappelijke 
Raad relevante ontwikkelingen. 
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2. Beleidsontwikkelingen 
 

2.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk gaan we in op de interne stand van zaken. Dat kan uiteraard vanuit verschillende 
perspectieven en op verschillende niveaus maar we hebben evenals in 2015 er voor gekozen om het 
te doen aan de hand van de beoogde meerwaarden zoals die destijds (1 -1 -2013) bij de besturenfusie 
zijn geschetst.  

 

2.2 Standen van zaken 

a. Het versterken van de christelijke identiteit 
Het versterken van de christelijke identiteit zien we allereerst als een sterkere bewustwording wat 
betreft de vraag waartoe we christelijk onderwijs zijn en kunnen zijn. Hier wordt vooral met behulp 
van trainingsdagen en reflectiegesprekken aan gewerkt. Het accent ligt op bewustwording bij met 
name nieuwe collega’s en leidinggevenden. Waarom geef je les op of leiding in een christelijke school? 
En hoe dan? We merken dat het steeds vaker onderwerp van gesprek is tussen collega’s. Dat heeft een 
positieve kant: er kan rustig en professioneel over levensbeschouwelijke opvattingen en keuzes en de 
relatie tot het onderwijs gesproken worden. We merken echter ook dat voor een grote groep collega’s 
geldt dat ze welwillend staan tegenover de christelijk levensbeschouwing maar zich er persoonlijk niet 
direct door gedreven of geïnspireerd voelen. Aan medewerkers stellen we niet de eis van persoonlijk 
geloof of lidmaatschap van een kerk. We verwachten wel overtuigde betrokkenheid op de 
doelstellingen van de stichting en de afzonderlijke scholen. Voor de komende jaren is daarom meer 
duidelijkheid over en betrokkenheid op de vraag waartoe we christelijke school kunnen zijn, gewenst. 
Mede met het oog hierop zal in het voorjaar van 2017, na voorbereiding in 2016, door een groep 
docenten worden deelgenomen aan de landelijke pilot (Verus) “Zin in Onderwijs”. In sc Delfland zijn 
de collega’s samen met die van de samenwerkingspartner, het Grotius College, begonnen aan een 
identiteitstraject. In het PO is het gesprek gestart over de rol van de directeuren i.r.t. de 
levensbeschouwelijke identiteit. Ook hebben CvB en algemene directie in december 2016 een 
studiedag gewijd aan dit onderwerp. Ten slotte hebben CvB en RvT in november een avond gesproken 
over het thema van de levensbeschouwelijke identiteit. 
 
b. Het versterken van doorgaande lijnen vanuit onderwijs en zorg 
Bij de start van de fusie is mede op basis van externe inzichten al aangegeven dat we voor deze 
inhoudelijke meerwaarde de nodige tijd dienen te nemen. De versterking is dan ook vooralsnog 
gezocht in het bij elkaar brengen van de juiste mensen, het doen van relevant onderzoek 
(voorspellende waarde-adviezen) en het creëren van betere organisatorische voorwaarden. In het VO 
is er nu per sector (havo/vwo, mavo, beroepsgerichte leerwegen) één teamleider en een teamleider 
speciaal voor het Technasium wat de communicatie met het PO vergemakkelijkt. Inhoudelijk wordt er 
een verbinding gelegd tussen PO en VO met behulp van de ontwikkeling van Wetenschap en 
Technologie in het PO en heeft een gezamenlijke werkgroep zich gebogen over de zgn. “professionele 
ruimte”. Daarnaast is een groep docenten uit PO en VO in september 2016 gestart met een 
gezamenlijke training onderwijskundig leiderschap. Ten slotte is door de komst van een algemeen 
directeur PO in juni van 2016 het contact tussen de sectoren PO en VO ook op directieniveau versterkt. 
Wat betreft de zorg profiteren we van de inhoudelijke, de communicatieve en administratieve 
verbeteringen die de samenwerkingsverbanden passend onderwijs aanbrengen. Uiteraard leveren we 
daar zelf een bijdrage aan. Er is een lichte groei wat betreft de doorstroom van onze eigen PO-scholen 
naar het CLD.  
 
c. Een sterkere positionering in het veld 
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Het is nog moeilijk in te schatten of de beoogde meerwaarde op de middellange en langere termijn 
(betere garanties voor de positie van het christelijk onderwijs) ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. 
Wel is al merkbaar dat SCO Delft e.o. een stevige positie heeft verworven in het gemeentelijk en 
regionaal krachtenveld. In de onderhandelingen met de gemeente Delft over de gebouwen, de 
initiatieven wat betreft het PO in Delft (Tanthof, IKC Max Havelaar, community-school), de rol en 
positie in de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en de verzoeken en uitnodigingen uit 
onderwijs en bedrijfsleven is merkbaar dat SCO Delft e.o.  gezien wordt als een serieuze en invloedrijke 
partner. Dat geeft vertrouwen. Vanaf 1 januari 2016 maakt de basisschool De Ark Schipluiden deel uit 
van de stichting. Daarmee is de positie van SCO Delft e.o. ook in de gemeente Midden-Delfland verder 
versterkt. 
Ook de rol van het CvB en de algemeen directeuren in verschillende besturen en commissies ( 
commissies Verus, besturen samenwerkingsverbanden passend Onderwijs, bestuur Perspectief, Raad 
van Advies InHolland, landelijke en regionale overlegorganen Technasium e.d.) draagt bij aan grotere 
bekendheid en sterkere positionering van de stichting. De doelstelling voor de komende jaren is het 
intensiveren en  uitbreiden van de contacten. 

d. Het vergroten van het beleidsvoerend vermogen
Omdat de wet “Goed Onderwijs, Goed Bestuur” voorschrijft dat er een scheiding dient te zijn tussen

bestuur en toezicht houden in het funderend onderwijs is bij de fusie gekozen voor het RvT/CvB-model.

De stichting is gestart met twee bestuurders. Na de pensionering van het lid van het CvB is besloten

verder te gaan met één bestuurder en is in de ontstane vacature een algemeen directeur PO benoemd.

De verschillende aandachtsgebieden van planning en control zijn op orde. Het strategisch document is

in feite het sluitstuk van de beleidsplanning en control. Ook de financiële planning en control is op

orde. We beschikken over een kwalitatief volwaardige begroting, een meerjarenbegroting, een

liquiditeitsbegroting, een meerjarenonderhoudsplan, kwartaalrapportages en een jaarrekening. Ten

slotte raakt ook de planning en control van de kwaliteitszorg op orde. Er is voor elke sector een

onderwijsjaarverslag, op stichtingsniveau een sociaal jaarverslag en een jaarlijkse risicorapportage.

Het bestuur ziet de verdere versterking in een verhoging van de kwaliteit van de gesprekken over de
verschillende verslagen en de inhoudelijke samenhang tussen de verschillende financiële documenten.
Vanaf september 2016 voert het CvB naast het bilaterale overleg ook structureel overleg met de
gezamenlijke algemene directie over sectoroverstijgende onderwerpen wat de samenhang en de
kracht op beleidsniveau versterkt. De concrete onderwerpen zijn: voorkomen van ziekteverzuim,
maatwerk in personeelsbeleid, arbeidsmarktproblematiek, professionalisering, casuïstiek en strategie.

e. Versterking van het werkgeverschap
De beoogde meerwaarde op dit domein was de vergroting van de mogelijkheid tot het actueel
personeelsbeleid. In de afgelopen jaren zijn er de nodige resultaten geboekt. In beide sectoren is het
functiebeleid expliciet verbonden met kwaliteitsbeleid. De komende jaren zal de uitvoering (o.a. met
behulp van de gesprekscyclus) extra aandacht blijven vragen.
In beide sectoren is de structuur van de leiding onderzocht en met enkele wijzigingen opnieuw
vastgesteld.
De professionaliseringsactiviteiten van beide sectoren zijn ondergebracht in een gezamenlijke
huisacademie; de voornaamste verantwoordelijken uit beide sectoren hebben daartoe overleg.
Evenals in het VO kent ook de sector PO vanaf september 2016 een collectief professionaliseringsplan.
In beide sectoren is de professionalisering de afgelopen jaren deels gefinancierd uit projectgelden.
Deze projecten eindigen in 2017. Dat vraagt de aandacht.
De formaties zijn gebaseerd op normenkaders.
In beide sectoren is de cao, inclusief de aanpassingen, geïmplementeerd. Daar waar de cao’s gelijk zijn
of sterk op elkaar lijken, vindt gelijkstelling of afstemming plaats. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
regeling “duurzame inzetbaarheid”.
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De stichting heeft werkgelegenheidsbeleid. De wijze waarop er binnen het kader van de wet Werk en 
Zekerheid met individuele ontslagen moet worden omgegaan is – waar de verschillende cao’s het 
mogelijk maken - op elkaar afgestemd. Voor het PO betekent deze wet de nodige problemen m.b.t. 
vervangingen. Daarop is beleid ontwikkeld. 
Op het domein van het ziekteverzuimbeleid is een gezamenlijke visie ontwikkeld en in de praktijk 
uitgevoerd. Daarnaast zullen CvB en algemene directie in 2017 een gezamenlijke training volgen m.b.t. 
het voorkomen van ziekteverzuim. 
 
f. Het efficiënter inrichten van de ondersteunende processen 
Door het samenvoegen van de ondersteunende diensten zijn er verschillende resultaten geboekt. De 
bemensing, expertise, directie en structuur van het bestuursbureau zijn op orde. Verschillende 
geautomatiseerde financiële en administratieve processen zijn succesvol geïmplementeerd. Enkele 
afspraken op het financiële terrein, zoals de budgethoudersregeling en de procuratieregeling, zijn 
opnieuw besproken en worden (voorjaar 2017) definitief geactualiseerd. 
Verder vindt er gezamenlijke inkoop plaats. De leerlingenadministratie van het PO vindt plaats op de 
afzonderlijke scholen. Het VO kent een centrale administratie. De afdeling is niet alleen fysiek maar 
ook qua aansturing ondergebracht in het bestuursbureau. Eind 2016 is in een visienota over de 
toekomst van het bestuurbureau de gewenste structuur per 2021 vastgelegd. Langs de weg van de 
natuurlijke momenten zal deze structuur de komende jaren worden gerealiseerd. Dit betekent o.a. dat 
de leerlingenadmiistratie VO zal worden ondergebracht in het VO zelf. 
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2.3 Onderwijs 
 

2.3.1 Sector Primair Onderwijs 

2.3.1.1.Inleiding 

Dit hoofdstuk is een samenvatting van de jaarverslagen die door elke school worden gemaakt. Op basis 

van het schoolplan maakt elke school een jaarplan en aan het eind van het schooljaar een jaarverslag. 

Delen van de jaarverslagen zijn enerzijds verwerkt in het jaarverslag personeel en anderzijds in dit 

onderwijskundig jaarverslag.  

2.3.1.2..Onderwijskwaliteit 

a. Opbrengsten voor Taal en Rekenen 

Voor taal en rekenen rapporteren de scholen over de volgende opbrengsten: 

Technisch lezen groep 3 en 4 

Rekenen en wiskunde groep 4 & 6 

Begrijpend lezen groep 6 

Eindtoets groep 8 

Van deze opbrengsten wordt een analyse aangeleverd en de verbeteracties die op grond daarvan 

genomen worden voor het volgende schooljaar. Op basis van deze gegevens vormt het bestuur zich 

een oordeel over de onderwijskwaliteit. De school zelf analyseert alle opbrengstgegevens, dus bv. ook 

Spelling en Woordenschat. Als de cijfers daar aanleiding toe geven, worden ook deze gegevens met 

het bestuur besproken.  

Eindopbrengsten op Stichtingsniveau* 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Ark Delft 537,8 539,1 530,7 536,1 533,5 

Ark Schipluiden 539 540,5 538,8 540,9 536,8 

Bron 536,8 535,8 532,9 537,5 536,5 

Horizon  527,3 523,3 523,3 534 534,6 

Max Havelaar 536,6 537,6 535,3 539,4 537 

Mozaïek 538 540,5 538 538,6 534,8 

Rembrandt 532,6 533,3 534,1 534,7 530,8 

Talent 539,6 541,3 539,6 539,4 538,7 

 

*De scholen worden beoordeeld op hun eigen schoolgewicht 

Naar aanleiding van de eindopbrengsten is aan de Ark Delft en aan de Rembrandtschool gevraagd om 

de opbrengsten diepgaand te analyseren. De Ark Delft heeft hiervoor ondersteuning gehad vanuit het 

onderzoeksteam van de PO-raad. Op basis van de adviezen is het plan van aanpak voor de Ark 

aangescherpt. De Rembrandtschool had op basis van de samenstelling van groep 8 een lagere 

eindopbrengst verwacht. Gemiddeld genomen zaten er in deze groep meer kinderen die extra 

ondersteuning nodig hadden. De Rembrandtschool verwacht dat de lagere eindopbrengst éénmalig is. 

b. Leerlingenzorg 
Het platform Intern Begeleiders (IB) deelt kennis en expertise over leerlingenzorg. Het opstellen van 

en werken met groepsplannen (werken op drie niveaus) en het opstellen van een 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 20 juni 2017



 

16 
 

ontwikkelingsperspectief heeft in 2015-2016 blijvend de aandacht gehad in teamscholing. Intern 

begeleiders en directeuren participeren in de netwerken en scholing van het samenwerkingsverband 

PPO Delflanden. Juni 2016 is het evaluatierapport van PPO Delflanden vastgesteld door het algemeen 

bestuur van PPO. Aan de intern begeleiders van SCO Delft is gevraagd een advies uit te brengen over 

dit rapport: hoe is passend onderwijs in onze stichting vormgegeven, welke verbeterpunten zijn er 

binnen onze stichting? In het najaar van 2016 zijn rapport en adviezen besproken met de directeuren 

van de basisscholen. Conclusies vinden hun weg in de nieuwe jaarplannen.  

Aantal arrangementen per school:  

Mozaïek:     4 

Max Havelaar:   1 

Bron:    2 

Horizon:    1 

Ark Schipluiden:   5 

Talent:     3 

Rembrandt:    2 

Ark Delft:    2 

 

c. Meerbegaafdenbeleid 
Op een aantal scholen is er een plusklas. Het directieberaad heeft in juni 2016 afgesproken om het 

aanbod voor meerbegaafden op de scholen te inventariseren en waar mogelijk op elkaar af te 

stemmen. Jaarlijks volgen leerlingen uit groep acht extra programma’s op het CLD. 

  

d.Doorverwijzingen VO op Stichtingsniveau 

In 2015 is voor het eerst geïnventariseerd hoe de doorstroming naar ons eigen VO is. We zien dit als 

een nulmeting. Het gemiddelde percentage is laag te noemen, alhoewel het verschilt per school. In 

2015-2016 is een expertgroep po-vo gestart om de doorstroming positief te beïnvloeden. De 

expertgroep is dit schooljaar verkennend aan de slag gegaan en heeft eerste voorstellen geformuleerd 

voor het onderwijskundig rapport en het ontwikkelen van een kijkwijzer po-vo om goed zicht te krijgen 

op het niveau van en de werkwijze rondom studievaardigheden van leerlingen. In 2016-2017 zullen 

voorstellen verder uitgewerkt worden.  

 

  2015 2016 

  lln CLD % lln CLD % 

Het Talent 22 12 55% 32 18 56% 

De Ark Delft 14 7 50% 15 7 47% 

De Ark Schipluiden       17 12 71% 

De Bron 39 25 64% 34 13 38% 

De Horizon 40 5 13% 26 3 12% 

De Max Havelaar 35 13 37% 45 27 60% 

Het Mozaïek 47 24 51% 32 7 22% 

De Rembrandtschool  24 9 38% 27 14 52% 

  221 95 43% 228 101 44% 
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e.Verwijzingen SBO/SO 
 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

6 13 13 7 10 

 

Het aantal verwijzingen is al jaren erg laag. Het landelijk gemiddelde is 2%. Onze scholen verwijzen 

nauwelijks. Dat betekent dat onze teams in staat zijn passend onderwijs aan een brede doelgroep 

leerlingen te bieden. Daar mogen we enerzijds trots op zijn. Anderzijds is het van belang zorgvuldige 

aandacht te hebben voor de draagkracht per leerkracht en per groep. Bij de Rembrandtschool lijkt het 

minder doorverwijzen naar het sbo in eerdere jaren van invloed te zijn op de eindresultaten van groep 

8. Uit de scholen komen tevens signalen dat de samenwerking met ouders niet eenvoudig is als het 

gaat om doorverwijzing naar het sbo. Deze aandachtspunten zijn meegenomen in de evaluatie passend 

onderwijs (najaar 2016).  

 

f. Samen Leren 
Met Inholland en het PCPO Westland voeren we het project Samen Leren uit. We werken aan vier 

thema’s: Omgaan met verschillen (gedifferentieerde instructie), Pedagogisch handelen (waaronder 

pesten), Ouderbetrokkenheid en Begeleiding beginnende leerkrachten. De opbrengsten van dit project 

worden geïmplementeerd in het curriculum van de Pabo en de basisscholen. Dit heeft in 2015-2016 

geleid tot het opstellen van een inductieprogramma voor startende leerkrachten; dit programma zal 

najaar 2016 van start gaan.  

g.Tevredenheidsmetingen 
Er zijn dit jaar geen tevredenheidsonderzoeken op stichtingsniveau gedaan. We doen dit altijd het jaar 

voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode. De volgende metingen staan dus weer gepland voor 

2018. Individuele scholen zetten af en toe wel vragenlijsten uit van het kwaliteitszorgsysteem 

Integraal. In de afzonderlijke jaarverslagen van de scholen is niet bij iedere school systematisch 

opgenomen welke onderzoeken uitgevoerd zijn en wat de resultaten waren. Dit is een verbeterpunt 

voor het onderwijskundig jaarverslag van volgend jaar.  

In 2014-2015 zijn door het lid college van bestuur gesprekken op de scholen gevoerd naar aanleiding 

van de enquête mei 2015. In deze gesprekken bleek dat meer aanwezigheid van het bestuur op de 

scholen op prijs gesteld zou worden; tevens is goede terugkoppeling van de uitkomsten van het 

directieberaad van belang.  

In 2015-2016 is besloten om over te stappen op een nieuw sturingsmodel in de organisatie met 1 

bestuurder en voor de sector PO een algemeen directeur. De algemeen directeur is leidinggevende 

van de directeuren en eindverantwoordelijk voor de sector PO. De algemeen directeur is benoemd per 

1 juni 2016. Namens het bestuur zal de algemeen directeur zichtbaar op de scholen aanwezig zijn.  

h. Inspectieoordeel 
Alle scholen hebben een basisarrangement. De eindopbrengsten van de Horizon waren dit jaar hoger 

dan de norm voor deze school. Een resultaat waarvoor team en directeur een groot compliment 

verdienen.  

In 2016 hebben het Talent en de Ark Delft een inspectiebezoek gehad. Beide scholen behouden hun 

basisarrangement. De inspectie heeft bij deze scholen aandacht gevraagd voor de groepsplannen en 

het differentiëren. Beide scholen hebben dit opgenomen in de teamscholing.  
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i. Digitale leermiddelen 
Uit de jaarverslagen en voortgangsgesprekken blijkt dat alle scholen aan de slag zijn gegaan met de 

invoering van digitale leermiddelen. Elke school kiest daar zijn eigen weg in, waardoor er weer kansen 

ontstaan om van elkaar te leren. Op alle scholen is een wifi netwerk en werken de leerlingen met 

devices. De gemene deler is dat digitale leermiddelen worden ingezet voor de verwerkingsopdrachten. 

Het voordeel daarvan is dat digitale leermiddelen adaptief zijn en directe feedback geven. Tevens heeft 

de leerkracht een beter overzicht van de vorderingen van zowel de individuele leerling als de hele 

groep. Dit biedt kansen voor goede persoonlijke begeleiding. 

 

De inzet van ICT in het onderwijs leidt tot onderwijskundige vragen en er zullen financiële keuzes 

gemaakt moeten worden voor de toekomst. College van Bestuur heeft juni 2016 de algemeen 

directeuren PO en VO en het bestuursbureau daarom gevraagd om een onderwijskundige en materiële 

visie te ontwikkelen op ICT in het onderwijs. Deze visie wordt in schooljaar 2016-2017 opgesteld. 

 

j. 10 Engels 
Alle scholen bereiden VVTO (Vroeg vreemde talen onderwijs) voor of hebben dat al (gedeeltelijk) 

ingevoerd. De Ark en de Bron zijn gecertificeerd als Early Bird school.  Aandachtspunt is de doorstroom 

naar het VO. Binnen SCO Delft is dit onderwerp van onderzoek in schooljaar 2016-2017. 

k. Wetenschap & Technologie 
SCO Delft wil zich in de regio Delft profileren met Wetenschap & Technologie. We willen daarmee een 

doorgaande leerlijn realiseren met ons VO. Het gaat hierbij vooral om de didactiek van Onderzoekend 

en ontwerpend Leren (O&O). 

Vanuit het bestuurlijk netwerk Wetenschap & Technologie ontvangt de stichting een subsidie om O&O-

leren op de scholen te vergroten. Januari 2016 is er een studiedag voor alle medewerkers van de 

stichting georganiseerd. Vervolgens hebben alle scholen proeftuinen opgezet. Januari 2017 worden de 

resultaten van de proeftuinen op een tweede gezamenlijke studiedag gepresenteerd.  

SCO Delft, schoolbestuur Octant en Hogeschool In Holland vormen samen een netwerk om een 

schoolprofiel ‘wetenschap & techniek’ te onderzoeken.  

l. Huisacademie – lerende cultuur  
Wij willen sterk inzetten op een lerende cultuur op alle scholen. Professionele leraren blijven zich 

voortdurend ontwikkelen. Binnen de stichting hebben wij een Huisacademie met een PO en een VO 

kamer. In het PO zijn wij in 2015-216 gestart om alle scholingsactiviteiten in één 

professionaliseringsplan onder te brengen. Tevens is er een nieuwe functie ontstaan: manager 

Huisacademie. Daarmee is er deskundigheid beschikbaar in de stichting om professionalisering stevig 

neer te zetten. Aan het eind van het schooljaar is het eerste concept professionaliseringsplan 

besproken in het directieberaad. Dit leidde direct tot uitwisseling en uitnodiging om deel te nemen 

aan scholing op de afzonderlijke scholen. In het taakbeleid wordt rekening gehouden met 80 uur tijd 

voor professionalisering voor een fulltime leerkracht. Scholen zetten dit in voor teamscholing en voor 

individuele scholing.  

Scholing wordt door deelnemers na afloop geëvalueerd door middel van een kort evaluatieformulier. 

Tot nu toe voeren we nog geen po-brede evaluatie uit op de resultaten van scholing. Nu het eerste 

collectieve professionaliseringsplan is opgesteld, zal evaluatie de basis vormen voor het plan voor 

schooljaar 2017-2018.  
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2.3.1.3.Bijzondere ontwikkelingen in het PO 
 

De Ark Schipluiden 

Per 1 januari 2016 is De Ark Schipluiden onderdeel geworden van onze stichting. Leerlingen, ouders, 

team en directeur zijn van harte welkom geheten in onze stichting. De Ark heeft een bijzonder 

onderwijsconcept. Leerlingen werken in units. Het team van De Ark heeft laten zien dat een relatief 

kleine school vorm weet te geven aan onderwijsvernieuwing die past bij de leerlingen van deze tijd.  

IKC Max Havelaar en Communityschool De Horizon 

Beide scholen zijn in zekere zin proeftuinen van een brede landelijke ontwikkeling: vorming van 

integrale kindcentra. Beide ontwikkelingen zijn van strategisch belang voor onze stichting. We werken 

bij beide scholen nieuwe samenwerkingsconcepten uit. Bij de Max Havelaar  intensieve samenwerking 

met kinderdagopvang en buitenschoolse opvang tot een sluitend dagarrangement. Bij de 

Communityschool intensieve samenwerking met wijkpartners die gericht zijn op preventie, 

ondersteuning en begeleiding van gezinnen. Beide scholen hebben in 2015-2016 verdere stappen 

gezet in deze ontwikkeling. Bij de Communityschool heeft dit juni 2016 geresulteerd in de 

ondertekening van een intentieverklaring. Voor de Max Havelaar is er helderheid gekomen over 

financiering van het gebouw, waarmee de plannen ook feitelijk gerealiseerd kunnen worden.  

Opbrengsten, passend onderwijs en innovatie 

We zetten in onze organisatie in op opbrengstgericht werken, passend onderwijs en innovatie. Dat 

vraagt op de scholen om stuurmanskunst:  

o sturen op de opbrengsten door het implementeren van groepsplannen en training van 

medewerkers op differentiëren; 

o vormgeven aan passend onderwijs in de dagelijkse praktijk;  

o onderzoeken en invoeren van nieuwe onderwijsconcepten: onderzoekend & ontwerpend 

leren, thematisch onderwijs, experimenteren met dagindeling.  

Het vraagt tijd, aandacht, wijsheid en inventiviteit om deze bewegingen gelijktijdig vorm te geven op 

de scholen. 

 2.3.1.4.Terugblik en vooruitblik  
Uit de schoolverslagen over 2015-2016 en de gesprekken mogen we concluderen dat de organisatie 

trots mag zijn op: 

o Basisarrangement voor alle scholen. In het bijzonder de groei die De Horizon door heeft 

gemaakt. Team en directeur van De Horizon zijn hier blij mee, maar ze zijn nog lang niet 

tevreden. Daaruit spreekt duidelijk dat ze niet achterover willen leunen na behalen van het 

basisarrangement, maar dat ze een actieve houding hebben om te onderzoeken hoe het voor 

de kinderen nog beter kan  

o Lerende cultuur: in alle gesprekken valt op dat het voor het directieberaad po praktijk is 

geworden om mogelijke verbetering en vernieuwing te onderzoeken. Dat is een grote 

kwaliteit. Teams worden betrokken bij veranderingen in de organisatie en uitgedaagd zelf op 

onderzoek uit te gaan.  

o Diversiteit van de scholen: de 8 basisscholen van SCO Delft hebben een eigen profiel. Er is 

een rode draad tussen de scholen doordat er netwerken tussen de scholen zijn (directeuren, 

ib-ers, leerteams, gezamenlijke scholing), door samen onderdeel uit te maken van dezelfde 
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stichting en door de levensbeschouwelijke identiteit. Op de scholen wordt daar echter op 

maat voor kinderen en ouders invulling aan gegeven.  

 

De aandachtspunten: 

o Ruimte voor vernieuwing en innovatie naast het ‘werk van alledag’ en de ervaren ‘eisen van 

de inspectie’; scholen worstelen daarmee, oefenen in analyses en groepsplannen. Op alle 

scholen is er aandacht voor het invoeren van onderzoekend en ontwerpend leren, voor 

wetenschap & technologie, voor de omslag naar een meer digitale samenleving. De 

bewustwording is er, de kunst is nu om een benodigde omslag ook meer beleidsmatig 

(inhoudelijk, financieel, planmatig) vorm te gaan geven.  

o De inhoudelijke doelen die wij willen bereiken beter koppelen aan de jaarcyclus per school 

en op stichtingsniveau: koppeling tussen onderwijskundige evaluatie jaar 1, plan voor jaar 2, 

benodigde ontwikkeling van medewerkers (professionaliseringsplan) + gesprekscyclus en de 

begroting.   

o Bijzondere ontwikkelingen op de scholen: 

 Situatie van de Rembrandstschool in relatie tot de ontwikkelingen in de Tanthof en 

De Ark. Voor de Rembrandtschool zal een plan van aanpak worden opgesteld dat er 

toe moet leiden dat het profiel verbetert en het leerlingenaantal stijgt.  

 Communityschool De Horizon: er is een betere focus nodig op de basis van de 

Communityschool, namelijk onderwijs. In het voortraject is veel aandacht besteed 

aan randvoorwaarden in de wijk; van belang is dat partners in de wijk goed zicht 

hebben op de opgave van de Communityschool en dat wijkaanbod ondersteunend 

wordt aan onderwijs i.p.v. dat de school allerlei extra wijktaken op zich neemt. 

Inmiddels is er opdracht gegeven om een resultaatgericht plan van aanpak te 

schrijven.  

 De Ark en de Bron: de directeuren van beide scholen hebben de opdracht gekregen 

een visie te ontwikkelen voor een nieuwe school. De leerkrachten vormen leerteams 

rondom een aantal onderzoeksvragen voor de nieuwe school.  

 IKC Max Havelaar: het proces is in 2015-2016 langzamer verlopen dan gepland. Voor 

de zomer is de agenda voor het volgende schooljaar aangescherpt en zijn duidelijke 

afspraken gemaakt over de stuurgroep en het managementteam. In het volgende 

schooljaar zal IKC Max Havelaar echt een feit moeten worden.  

o Directieberaad PO: na haar start op 1 juni heeft de nieuwe algemeen directeur individuele 

gesprekken gevoerd met de directeuren en zijn ze bijeen gekomen in het directieberaad. Het 

directieberaad heeft aangegeven graag met een duidelijke agenda te willen werken. Verder 

wil het directieberaad graag tijd reserveren om inhoudelijk en diepgaand met thema’s aan de 

slag te gaan. Dit is inmiddels vertaald naar een ‘werkagenda PO’. Het directieberaad is 

daarmee een krachtig platform om beleid voor de sector PO te ontwikkelen en vervolgens te 

implementeren op de scholen.  
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2.3.2  Sector Voortgezet Onderwijs 
 

2.3.2.1 Inleiding 

Deze paragraaf is een samenvatting van het onderwijskundig jaarverslag van het CLD. Veel gegevens 
zijn terug te vinden op de openbare sites van de inspectie, DUO en Vensters voor verantwoording.  

Jaarlijks wordt in een uitgebreid jaarverslag teruggekeken op het afgelopen schooljaar en op basis 
daarvan worden correcties aangebracht op het lopende schoolplan. Voor het CLD beslaat het 
schoolplan de jaren 2016 – 2020. De ambities, zoals geformuleerd in het schoolplan worden in grote 
lijnen gehaald. De resultaten m.b.t. de kwalitatieve doelstellingen stemmen tot tevredenheid. Ook de 
inhoudelijke ontwikkelingen  m.b.t. technologie en techniek stemmen tot tevredenheid.  
 

2.3.2.2 Onderwijs 

Op de mavo is Technologie en Toepassing ingevoerd. Het Technasium is geïmplementeerd in 
havo/vwo. De eerste lichting Havo-leerlingen heeft inmiddels examengedaan in het vak Onderzoeken 
& Ontwerpen. In 2017 volgt de eerste lichting VW0. Ook de doelstelling om de keuzes voor een N-
profiel of de sector Techniek 20% hoger te laten zijn dan het landelijk gemiddelde is inmiddels gehaald. 
In de beroepsgerichte leerwegen zijn de nieuwe programma’s ingevoerd. In augustus 2016 kon worden 
gestart met een eerste klas gymnasium om de groei van het gymnasium te bevorderen. 

 

2.3.2.3 Inspectieoordeel 

De toezichtkaart van de inspectie geeft aan dat alle leerwegen een basisarrangement hebben. Het 
schoolplan geeft als doelstelling dat alle indicatoren op of boven het landelijk gemiddelde staan. In het 
nieuwe inspectietoezicht wordt gekeken naar vier indicatoren: de onderwijspositie t.o.v. het advies 
po, de onderbouwsnelheid, het bovenbouwsucces en het examencijfer. De leerwegen mavo, havo en 
vwo scoorden op alle vier indicatoren boven de norm. In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
zaten de examencijfers onder de norm en de overige indicatoren boven de norm. 

 

2.3.2.4 Examenresultaten 

bbl kbl mavo havo vwo 

     

100% 98% 95% 92% 97% 

 
Ook de beide leerlingen die binnen de beroepsgerichte leerwegen de zgn. leerwerktrajecten volgden, 
zijn geslaagd. Uitstekende scores waar we trots op zijn. 
 

2.3.2.5 Resultaten rekentoets 

De resultaten van de rekentoets 2015 – 2016 zijn voor mavo, havo en vwo zijn zonder meer goed. De 
beroepsgerichte leerwegen blijven nog wat achter hoewel de getroffen maatregelen (extra 
rekenonderwijsi) vruchten begint af te werpen. 

Leerweg Aantal leerlingen Percentage geslaagd 

   

bbl 10 90% 

kbl 47 83% 

mavo 106 100% 

havo 160 100% 

vwo 113 100% 
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2.3.2.6 Onderwijstijd 

Enkele leerjaren zijn onder de gestelde norm gebleven. Nieuwe wetgeving geeft aan dat er gerekend 
mag worden met een gemiddelde over de hele schoolloopbaan. Daarnaast is het niet altijd duidelijk 
geweest wat er onder onderwijstijd mag worden gerekend en wat niet. Vanuit deze perspectieven is 
er geen probleem. Toch blijft lesuitval een constant punt van aandacht. 

De verplichtingen zijn voor de niet-examenjaren 1000 uur en voor de examenjaren 700 uur. Ten 
opzichte van deze verplichtingen was de realisatie 2015 – 2016 als volgt ( in %). 
 

Leerjaar Realisatie Leerjaar Realisatie 

havo/vwo  mavo  

    

HV1 96 M1 en MH1 94 

HV2 96 M2 94 

H3/V3 96 H2  95 

H4 96 M3 101 

V4 (ath. en gymn.) 95 M4 111 

H5 107   

V5 (ath. en gymn.) 100   

V6 (ath. en gymn.) 112   

    

bbl en kbl    

    

Lj.1  104   

Lj.2 105   

Lj.3 bbl (gem) 108   

Lj.3 kbl (gem) 110   

Lj.4 bbl (gem) 108   

Lj.4 kbl (gem) 111   

 
Noot: in de beroepsgerichte leerwegen is het gemiddelde genomen van de verschillende afdelingen. 
Alle afdelingen zaten boven de norm. 

 

2.3.2.7 Tevredenheidsmetingen 

Er zijn tevredenheidsenquêtes uitgevoerd onder de ouders van brugklasleerlingen en de 
brugklasleerlingen zelf, de ouders van de leerlingen van klas 3 en deze leerlingen zelf en leerlingen van 
de eindexamenklassen. Op www.schoolvo.nl kunnen de resultaten op 24 indicatoren worden bekeken. 
Hier stellen we vast dat de resultaten over het geheel genomen goed en positief zijn. Daarnaast 
constateren we een zekere enquête-moeheid. De respons daalt de laatste jaren. Er zal naar nieuwe 
c.q. aanvullende manieren worden gezocht om de tevredenheid onder ouders en leerlingen te meten. 
 
In het voorjaar van 2016 is op alle locaties een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Op alle locaties 
heeft meer dan 70% de enquête ingevuld. De uitkomsten waren daardoor representatief te noemen. 
Over het algemeen oordeelt men op alle locaties positief. Opvallend waren de volgende punten: op 
alle locaties verdienen de ICT-faciliteiten de nodige aandacht, op vrijwel alle onderdelen scoort de 
Obrechtstraat lager dan de beide andere locaties (Molenhuispad en Juniusstraat) en op de locatie 
Juniusstraat is de ervaring met ongewenst (verbaal) gedrag vrij massaal. 
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2.3.2.8 Leerlingenzorg 

Het CLD is op drie niveaus betrokken bij de ontwikkeling van het samenwerkingsverband dat op 1 
augustus 2014 formeel van start is gegaan: bestuurlijk – directie – zorgcoördinatie. In het verslagjaar 
zijn de ondersteuningsplannen voor de afzonderlijke locaties uitgevoerd (te vinden op de website). De 
plannen vertonen samenhang met die van de andere scholen in Delft. De inzet was om de bestaande 
situatie in Delft te continueren. Er lijkt inderdaad geen sprake te zijn van een extra toeloop van 
leerlingen uit het speciaal onderwijs naar het CLD. Op elke locatie is er nu een zorgcoördinator en 
externe ambulante begeleiding. Op de locatie Molenhuispad (havo/vwo) is per augustus 2016 gestart 
met een zgn. structuurklas. Ca 15 autistische leerlingen krijgen hier gedurende max. 2 jaar speciale 
begeleiding zodat ze daarna kunnen instromen in het reguliere onderwijs. 

Het aantal leerlingen met een zorgarrangement is ten opzichte van 2015 met 21 leerlingen gegroeid. 
Naast de leerlingen uit de structuurklas is er dus sprake van een behoorlijke groei met name op de 
mavo. 

 
Aantal leerlingen het een zorgarrangement per 1-10-2016. Tussen haakjes de aantallen per 1/10/2015) 
 

CLD (alle locaties havo/vwo mavo/havo bbl/kbl 

    

36 (15) 22 (12) 9 (1) 5 (2) 

 
 

2.3.2.9 Doorlopende leerlijn PO-VO 

De bestaande projecten “leren door doen” en modules voor getalenteerde leerlingen zijn 
gecontinueerd. Op directieniveau is er contact geweest en informatie uitgewisseld evenals tussen de 
directeuren van het PO en de teamleiders van de brugklassen. Daarnaast is in 2015 een structurele 
expertgroep van leiding en docenten uit PO en VO aan de slag gegaan om de inhoudelijke doorstroom 
te verbeteren.  
 

2.3.2.10 Voortgang samenwerking met het Grotius College 

In het verslagjaar waren er negen bijeenkomsten van directie en CvB. Naast de noodzakelijke nadruk 
op organisatie, financiën en beheer is er veel en vaak gesproken over de nieuwbouw en de toekomst 
van sc Delfland. In december 2016 is de nieuwbouw betrokken. De afgesproken koers is om zoveel 
mogelijk alle interne concurrentie weg te nemen. Dat betekent harmonisatie als het gaat om 
mogelijkheden voor aanmeldingen, keuzes en tabellen. Inmiddels is de praktijk dat met alle ouders van 
zich aanmeldende leerlingen wordt overlegd over de inschrijving. Het resultaat is een zeer 
evenwichtige verdeling. Daarnaast is per augustus 2016 in overleg met het bestuur van het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs afgesproken dat de Lwoo- licentie van het Grotius College 
overgaat op sc Delfland. 
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2.4 Sociaal jaarverslag 
 

2.4.1. Personeelsbeleid (algemeen) 
Bestuur en directie hechten aan goed werkgeverschap en onderkennen de wens van de 

medewerkers om duidelijk en concreet te zijn. Daarnaast breiden de wettelijke verplichtingen voor 

werkgevers zich steeds verder uit. Ook vanuit juridisch oogpunt is het daarom noodzakelijk om hier 

zorgvuldig aandacht aan te besteden. De vraag wat rechten en plichten zijn en op welke wijze dat 

vastgelegd moet worden is daarom een voortdurend onderwerp van gesprek geweest, vaak naar 

aanleiding van een casus. In verreweg de meeste gevallen gaat het goed en is het goed gegaan maar 

verbeteringen zijn mogelijk vooral waar het gaat om correcte dossiervorming. Dat betreft 

bijvoorbeeld afspraken over het halen van bevoegdheden of rondom ziekteverzuim. Een terugkerend 

punt van aandacht is het vinden van de balans tussen de noodzakelijke duidelijkheid en een 

overdaad aan bureaucratie.  

2.4.2 Hoofdlijnen 

Op het domein Personeelsbeleid is in 2016 zowel voor PO als voor VO een groot aantal doelstellingen 
geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. In het interne Sociaal Jaarverslag heeft het CvB gerapporteerd over 

de ontwikkelingen op het gebied van personeel. We noemen hier de hoofdlijnen.  

a. Alle scholen/sectoren/locaties beschikken over een passend functiebouwwerk en er is sprake 

van een goed functionerende gesprekscyclus, inclusief de hieraan verbonden 

ontwikkelafspraken en beoordelingen. Over het algemeen kan worden opgemerkt dat e.e.a. 

goed verloopt. In delen van de organisatie kan de kwaliteit van de gesprekken echter nog wel 

verbeterd worden. 

b. De functies zijn geconcretiseerd in hele of grotere parttime banen. Er wordt zoveel mogelijk 

geprobeerd kleine parttime banen tegen te gaan. Hoewel dit in de praktijk moeilijk te 

realiseren valt, blijkt toch uit gedetailleerde analyse dat in het VO de hele kleine parttime 

banen (< o,3 fte) zijn verdwenen. 

c. Er is sprake van duidelijke scholingsplannen waarin een goede balans bestaat tussen de wensen 

en talenten van de individuele medewerker en de belangen van de organisatie. Vanaf 

september 2016 beschikt ook de sector PO over een collectief professionaliseringsplan. Er is 

verbetering merkbaar. De scholingsplannen zijn gerichter en komen meer in balans tussen 

wensen en belangen. 

d. Het werving- en selectiebeleid is erop gericht dat we de komende jaren voldoende 

gekwalificeerd personeel in huis hebben. Daartoe maken we optimaal gebruik van specifieke 

projecten en contacten (van opleidingsschool, via Lerarenbeurs en risicoregio’s tot UWV). In 

het PO zijn, als gevolg van dalende leerlingenaantallen, geen nieuwe leerkrachten 

aangenomen. In het VO is er bewust en met succes naar gestreefd om zoveel mogelijk ervaren 

docenten te benoemen in de vacatures. Het lukt steeds beter om het aantal onbevoegde 

docenten in het VO te laten dalen. Er is veel en gerichte aandacht voor vanuit de directie. In 

het PO zijn alle leerkrachten bevoegd. 

e. Het PO is inmiddels ook een stabiele en ervaren opleidingsschool. De opleidingsschool is in 2015 

opnieuw geaccrediteerd voor 6 jaar en dus beoordeeld als voldoende. 

f. De CLD-academie is geïmplementeerd. Deze doelstelling is bereikt. In het collectief 

professionaliseringsplan wordt e.e.a. besproken. Vanaf het najaar 2016 is intensiever 

samengewerkt tussen de verantwoordelijken in PO en VO om te komen tot een geïntegreerde 

huisacademie. 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 20 juni 2017



 

25 
 

g. Er is een managementontwikkeltraject voor toekomstige leidinggevenden. Zowel in het PO als 

in het VO wordt er op dit punt structureel samengewerkt met andere besturen en scholen in 

zgn. kweekvijvers. Gezien de leeftijd van een aantal leidinggevenden, zowel in het PO als in het 

VO, wordt gericht gekeken naar nieuw talent onder de medewerkers. In het VO zijn inmiddels 

enkele jongere, startende teamleiders benoemd. Ook is er een training onderwijskundig 

leiderschap gestart voor docenten uit het PO en VO samen. 

h. ARBO en personeelszorg worden continu ontwikkeld en verbeterd. Er is een ontwikkeling 

ingezet naar het gebruik maken van één Arbodienst. Dat is nog niet gerealiseerd. Het CLD is 

binnen het samenwerkingsverband van de PCVO scholen in Zuid-Holland (Perspectief)  

contractueel nog verbonden aan een gezamenlijke Arbodienst. Training in verzuimgesprekken 

voor leidinggevenden is in voorbereiding. Het beleid om ziekteverzuim tegen te gaan, is 

geharmoniseerd. Verdere versterking van de gesprekcyclus beschouwen we ook als een vorm 

van verbetering van de personeelszorg. 

2.4.3. Professionaliseringsagenda 
Het doel is dat alle medewerkers formeel zijn gekwalificeerd voor hun werk en structureel werken 

aan zowel hun instrumentele als normatieve professionalisering passend bij de visie van de stichting 
en het beleid van de school of het team waarin ze werken. 

Het resultaat op dit punt is zichtbaar gemaakt in het hoofdstuk evaluatie van het collectief 

professionaliseringsplan VO. Volgend jaar zal dit op dezelfde wijze plaatsvinden in de sector PO.  

Samenvatting PO 
Leerkrachten:  

- Individuele en gezamenlijke trainingen op schoolniveau i.r.t. schoolplan; 

- Bovenschools: trainingen binnen het kader van het project Eigen Leren Centraal: time-

management en werkdruk, rekenen, ICT/werken met digiborden, differentiëren en 

individualiseren; 

- Studiedag Wetenschap en Technologie 

- Opleiding beeldcoaches 

- Vervolgcursus interne coaches 

 

Leidinggevenden 

- Leergang Leiding geven aan onderzoekende scholen; 

- Uitvoering Taakbeleid (Cupella); 

- Deelname aan professionele leergemeenschappen (samen met Inholland en PPO Westland): 

begeleidingsprogramma startende leerkrachten, pedagogisch handelen, ouderbetrokkenheid 

en opbrengstgericht werken 

- Studiedag visievorming; 

 

Samenvatting VO 
Docenten ( + gedeeltelijk: ondersteuners) 

- Startersprogramma; 

- Vakinhoudelijke scholingen op sectie- en individueel niveau; 

- Specifiek onderwerpen: rekenen, gedrag in de klas, groepscultuur, maatwerk voortvloeiend 

uit de gesprekscyclus, videotraining coaches, intervisie coaches, uitbreiding kennis adhd/add, 

bhv-bijscholing, technasium-onderwijs,  

- Tweedaagse Mavo als gevolg van probleemanalyse en verbeterplan; 

- Zorgcoördinatie 
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Leidinggevenden: 

- Training verzuimgesprekken 

- Opstellen POP (mede met het oog op het schoolleidersregister) 

- Visievorming 

- Maatwerk voortvloeiend uit de gesprekscyclus 

2.4.4 Kengetallen Totaal SCO Delft e.o. 

a. Aantal fte’s 

 

Aantal fte’s (peildatum: 31/12/2016)   

  
  PO VO Totaal 

 
Bestuursbureau 

 
Totaal 

fte’s totaal  133,2 193,4 326,6 16,6                  343,2 

fte’s directie  9,1 3,0 12,1 4,0 16,1 

fte’s OP  112,8 159,4 272,2 0,0 272,2 

fte’s OOP  11,3 31,0 42,3 12,6 54,9 

 

b. Aantal medewerkers  

Aantal medewerkers  (peildatum: 31/12/2016)   

  
  PO VO Totaal 

 
Bestuursbureau 

 
Totaal 

totaal  195 246 441 21 462 

directie  10 3 13 4 17 

OP  160 201 361 0 361 

OOP  25 42 67 17 84 

 

c. Aantal medewerkers vast/tijdelijk 

Aantal vast/tijdelijk (peildatum: 31/12/2016) 

vast  412 

tijdelijk 50 

totaal 462 

 

d. leeftijdsopbouw PO 

Leeftijdsopbouw PO (peildatum: 31/12/2016) 

  
  Man Vrouw Totaal 

< 24 1 6 7 

25 – 34 4 34 38 

35 – 44 4 45 49 

45 – 54 3 46 49 

55 – 64 8 42 50 

> 65 0 2 2 

Totaal  20 175 195 
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e. Leeftijdsopbouw VO 

Leeftijdsopbouw VO (peildatum: 31/12/2016) 

  
  Man Vrouw Totaal 

< 24 3 4 7 

25 – 34 23 30 53 

35 – 44 31 19 50 

45 – 54 22 45 67 

55 – 64 38 28 66 

> 65 3 0 3 

Totaal  120 126 246 

 

f. Leeftijdsopbouw Bestuursbureau 

Leeftijdsopbouw Bestuursbureau (peildatum: 31/12/2016) 

  
  Man Vrouw Totaal 

< 24 1 0 1 

25 – 34 0 0 0 

35 – 44 0 1 1 

45 – 54 2 7 9 

55 – 64 5 3 8 

> 65 1 1 2 

Totaal  9 12 21 

 

2.4.5. Overige relevante kengetallen 
 

2.4.5.1. Ziekteverzuim  
 

Verzuimpercentage 

School 2015-2016 2014-2015 2015 landelijk 2013-2014 

     

SCO 4,6 4,5 4,9 5,4 

     

Het Talent 6,5 7,0  0,9 

Het Mozaïek 2,5 4,5  2,7 

De Max Havelaarschool 8,2 4,2  2,9 

De Horizon 8,0 9,3  11,6 

De Rembrandtschool 3,4 1,8  4,0 

De Ark Delft 0,6 4,5  0,4 

De Bron 4,1 5,8  5,1 

De Ark Schipluiden *     
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Molenhuispad OP 3,6 3,1 4,9 
4,8 

Molenhuispad OOP 6,3 5,9 5,2 

Obrechtstraat OP 4,6 2,6 4,9 
6,2 

Obrechtstraat OOP 8,6 10,9 5,2 

Juniusstraat OP 4,4 4,2 4,9 
7,4 

Juniusstraat OOP 12,9 1,6 5,2 

 

* De Ark Schipluiden is per 1 januari 2016 onderdeel van de stichting. 

 

Verzuimfrequentie 

School 2015-2016 2014-2015 2015 landelijk 2013-2014 

     

SCO 1,3 1,2  1,1 

     

Het Talent 1,6 1,2  1,0 

Het Mozaïek 1,2 0,6  0,7 

De Max Havelaarschool 1,2 1,0  1,0 

De Horizon 1,0 1,2  1,4 

De Rembrandtschool 0,7 0,9  0,4 

De Ark Delft 0,3 0,3  1,1 

De Bron 1,2 1,1  1,2 

De Ark Schipluiden *     

     

Molenhuispad OP 1,6 1,5 1,6 
1,2 

Molenhuispad OOP 0,9 1,4 1,3 

Obrechtstraat OP 1,8 1,7 1,6 
1,4 

Obrechtstraat OOP 0,6 0,6 1,3 

Juniusstraat OP 1,5 1,7 1,6 
1,5 

Juniusstraat OOP 3,9 1,0 1,3 

 

* De Ark Schipluiden is per 1 januari 2016 onderdeel van de stichting. 

 

Gemiddelde verzuimduur 

School 2015-2016 2014-2015 2015 landelijk 2013-2014 

     

SCO 9,0 9,8  15,4 

     

Het Talent 9,9 14,2  12,7 

Het Mozaïek 5,3 18,1  1,9 

De Max Havelaarschool 16,1 9,9  10,1 

De Horizon 18,8 20,0  26,5 

De Rembrandtschool 11,7 5,1  42,4 
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De Ark Delft 6,8 33,0  4,1 

De Bron 8,2 12,0  11,3 

De Ark Schipluiden *     

     

Molenhuispad OP 5,1 6,1 12 
10,5 

Molenhuispad OOP 14,9 11,9 15 

Obrechtstraat OP 4,3 4,4 12 
17,0 

Obrechtstraat OOP 16,9 40,2 15 

Juniusstraat OP 4,3 7,8 12 
26,6 

Juniusstraat OOP 3,0 3,6 15 

 

* De Ark Schipluiden is per 1 januari 2016 onderdeel van de stichting 

Opmerkingen: 

- Percentages kunnen, zoals altijd vertekend werken en zijn afhankelijk van de formatieve 

omvang van een locatie. 

- De cijfers zijn in vergelijking met landelijke cijfers niet verontrustend. Uit de recente cijfers 

(doorlopend in het schooljaar 2016 – 2017) blijkt dat er een relatief hoog aantal langdurig 

zieken is. Het is te vroeg om te concluderen dat er sprake is van een structureel probleem 

hoewel landelijke gegevens over de gevolgen van werkdruk dit wel veronderstellen. Uit 

andere documenten blijkt dat er zich echter wel een financieel probleem ontwikkelt als 

gevolg van de oplopende vervangingskosten. (Zie daarvoor: Q3- rapportage, de formatie-

realisatie en de risicorapportage) 

 

2.4.5.2. In dienst/uit dienst 
De peildatum voor dit overzicht is 1-10-2016. Tussen haakjes staan de getallen van het vorige 

verslagjaar. 

 

Sector In dienst Uit dienst Einde contract FPU/pensioen Eigen 

verzoek 

      

PO   2 ( 2)   8 (13) 0 1 6 

VO 29 (12) 21 (23) 4 8 9 

Bestuursbureau   1 ( 2)   0 ( 2)    

      

Totaal 32 29 4 9 15 

 

Opmerking: 

- Op grond van de exitgesprekken mogen we concluderen dat vrijwel niemand uit onvrede de 

school verlaat. Het gaat om verhuizingen en het aangaan van een nieuwe benoeming elders 

zonder dat er sprake is van een conflict of onmin met uitzondering van 1 vertrekker uit het 

VO.  
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2.4.5.3. Bevoegd/onbevoegd (VO) 
In de onderstaande tabel wordt onder het aantal docenten verstaan de docenten die daadwerkelijk 

op deze locatie lesgeven. Teamleiders die wel een bevoegdheid hebben maar geen les geven zijn dus 

niet meegeteld, teamleiders die wel lesgeven uiteraard wel. Docenten die lesgeven op 2 locaties 

worden alleen meegeteld op de thuislocatie. Ook hier is de peildatum 1-10-2016 om inzicht te 

hebben in de feitelijke situatie.  

1-10-2014 Aantal docenten Bevoegd Onbevoegd Waarvan 

studerend 

     

Molenhuispad 126 121   5    5 

Obrechtstraat   41   31 10    7 

Juniusstraat   27   22   5    5 

     

Totaal 194 174 20 17 

 

1-10-2015 Aantal docenten Bevoegd Onbevoegd Waarvan 

studerend 

     

Molenhuispad 128 123   5   5 

Obrechtstraat   38   30   8   7 

Juniusstraat   21   18   3   2 

     

Totaal 187 171 16 14 

 

1-10-2016 Aantal docenten Bevoegd Onbevoegd Waarvan 

studerend 

     

Molenhuispad 139 133   6   6 

Obrechtstraat   34   29   5   4 

Juniusstraat   24   22   2   0 

     

Totaal 197 184 13 10 

 

Uit deze tabel blijkt dat het aantal onbevoegden op het CLD afneemt. Van de 13 onbevoegden 

studeren er 10. De overige 3 collega’s zijn al lang in dienst van het CLD en op grond van persoonlijke 

omstandigheden niet meer in staat om een bevoegdheid te halen. Het betreft collega’s waarvan de 

directie en het CvB hebben vastgesteld dat het om bekwame docenten gaat. Deze collega’s zijn 

vrijgesteld van het halen van een bevoegdheid op voorwaarde dat ze hun vakinhoudelijke kennis en 

hun pedagogische en didactische kennis jaarlijks met behulp van aantoonbare nascholing op peil 

houden. 

Binnen het kader van de wet en de cao krijgen onbevoegde docenten de gelegenheid en de 

ondersteuning om hun bevoegdheid te halen. Voor het lopende schooljaar (2016 – 2017) betekent 
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dit dat 3 van de 10 onbevoegde docenten zullen moeten afstuderen om te voorkomen dat de 

tijdelijke contracten moeten worden beëindigd.  

 

2.4.5.4. Overzicht medewerkers parttime en fulltime (wtf >0,8) 
 

  Molenhuispad Hof van Delft sc Delfland Totaal alle locaties 

  wtf > 0,8 wtf ≤ 0,8 wtf > 0,8 wtf ≤ 0,8 wtf > 0,8 wtf ≤ 0,8 wtf > 0,8 wtf ≤ 0,8 

1-8-2016 * 78 81 23 26 21 11 117 116 

1-8-2015 ** 69 90 20 26 21 11 107 124 

1-8-2014 *** 68 87 23 28 24 11 109 125 

 

*       vijf medewerkers met wtf > 0,8 op twee locaties en twee met wtf ≤ 0,8 op twee locaties. Ze 
tellen bij allebei de locaties mee.  Bij het totaal van alle locaties tellen ze één keer mee. 

**     drie medewerkers met wtf > 0,8 op twee locaties en drie met wtf ≤ 0,8 op twee locaties. Ze 
tellen bij allebei de locaties mee.  Bij het totaal van alle locaties tellen ze één keer mee.  

***   zes medewerkers met wtf > 0,8 op twee locaties en één met wtf ≤ 0,8 op twee locaties. Ze 
tellen bij allebei de locaties mee.  Bij het totaal van alle locaties tellen ze één keer mee. 
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2.4.6. Functiemix 
De functiemix is een landelijk afgesproken instrument om leerkrachten en docenten in hogere 

schalen te kunnen plaatsen. De overheid kent daartoe een geoormerkt budget toe. Dat budget is 

landelijk ontoereikend gebleken zodat er om te beginnen in het VO inmiddels nieuwe afspraken zijn 

gemaakt. 

In onze organisatie hanteren we de functiemix als een kwalitatief instrument. Dat wil zeggen dat 

leerkrachten en docenten niet op grond van bijvoorbeeld leeftijd of bevoegdheid in een hogere 

schaal geplaatst kunnen worden maar op grond van gedemonstreerde kwaliteit.  

2.4.6.1. Functiemix PO 
Op basis van het convenant leerkracht uit 2010 zijn de volgende percentages vastgesteld voor het 

bepalen van de functiemix: 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Schoolniveau % LB 6 12 18 24 30 

Bestuursniveau % LB 8 16 24 32 40 

 

2014 was het laatste jaar, dus dat betekent dat het percentage op schoolniveau 70% LA-leerkrachten 

en 30% LB-leerkrachten dient te zijn. Op bestuursniveau gaat het om 60% LA-leerkrachten en 40% 

LB-leerkrachten. 

De werkelijke percentages bij onze basisscholen zijn per 1 oktober 2016: 

School FTE totaal OP FTE LA % LA FTE LB % LB 

Het Talent 12,9127 9,7428 75,45 3,1699 24,55 

Het Mozaïek 16,8364 13,4884 80,11 3,3480 19,89 

De Max Havelaarschool 22,0801 15,6189 70,74 6,4612 29,26 

De Horizon 23,0932 17,6004 76,21 5,4928 23,79 

De Rembrandtschool 13,3174 9,0994 68,33 4,2180 31,67 

De Ark Delft 6,3703 5,9328 93,13 0,4375 6,87 

De Bron 14,2251 9,1655 64,43 5,0596 35,57 

De Ark Schipluiden 6,1679 5,2494 85,11 0,9185 14,89 

      

Bestuursniveau PO 114,0031 85,8976 75,35 29,1055 25,53 
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Om voor de scholen te komen op 30% is er per school de volgende “LB-ruimte” in wtf: 

School Ruimte 

Het Talent 0,7037 

Het Mozaïek 1,7022 

De Max Havelaarschool 0,1634 

De Horizon 1,4341 

De Rembrandtschool - 

De Ark Delft 1,4735 

De Bron - 

De Ark Schipluiden 0,9320 

  

Bestuursniveau PO (40%) 16,4962 

 

De werkwijze rondom en vanuit de functiemix is in het vorige verslagjaar geactualiseerd en in lijn 

gebracht met het VO. Dat wil zeggen dat de pedagogische en didactische kwaliteit in de klas de basis 

is voor beoordeling en eventuele bevordering naar een hogere functieschaal. De gesprekscyclus en 

het beoordelingsbeleid zijn daartoe aangepast. Net als in het VO wordt nu jaarlijks bij de 

formatierealisatie (oktober) de ruimte vastgesteld waarna leerkrachten kunnen solliciteren op een 

hogere functie. Een uitgebrachte benoeming gaat in per 1 januari.  

 

2.4.6.2. Functiemix VO 
Datum % LB %LC %LD 

1-10-2012 35,7 43,6 20,8 

1-10-2013 36,0 43,7 20,3 

1-10-2014 27,4  51,3  21,4  

1-10-2015 26,1 (22) 49,6 (52) 24,3 (26) 

1-10-2016 30,2 (22) 47,4 (52) 22,4 (26) 

 

In 2009 is het functie(mix)beleid in het CLD vastgesteld. Dit beleid berust van meet af aan op twee 

belangrijke pijlers: 

 De functiemix wordt kwalitatief ingevoerd en gehanteerd;  

 De LC-functie is de kwalitatieve norm. Idealiter voldoet elke docent ten minste aan deze 

functiebeschrijving. 

Conform landelijke afspraken is in juni 2015 een zgn. maatwerkmix afgesproken met de PMR. 

Landelijk bleek de oorspronkelijke landelijke doelstelling niet haalbaar. Met behulp van een 

rekentool kon een maatwerkmix voor de individuele school worden bepaald. De maatwerkmix staat 

tussen haakjes. 
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In overeenstemming met het CLD-beleid komen docenten pas onder bepaalde kwalitatieve 

voorwaarden in aanmerking voor een hogere docentenfunctie. Het feit dat er op het CLD veel jonge 

en relatief onervaren docenten zijn is de belangrijkste oorzaak van het feit dat de werkelijke mix nog 

(beperkt) achterblijft bij de maatwerkmix. Dat geldt met name voor de groei van LB naar LC.  

In het schooljaar 2014 – 2015 heeft een evaluatie geleid tot enkele nieuwe afspraken over de 

uitvoering van de gesprekkencyclus en tot vernieuwd beleid m.b.t. de functiemix. Drie 

ontwikkelingen maakten deze wijzigingen noodzakelijk: 

 De interne evaluatie van de gesprekscyclus inclusief de beoordelingen; 

 Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd; 

 Het vervallen van het entreerecht. 

Naast de maatwerkmix zijn met instemming van de PMR zijn de volgende wijzigingen vastgesteld: 

 Het verwachtingengesprek (voor oudere docenten) is vervallen; 

 De beoordelingsuitkomst “excellent” levert nu voor elke docent(e) een gratificatie op. De 

extra trede voor docenten die nog niet in de eindtrede zaten is vervallen; 

 Er zijn nieuwe criteria opgesteld waaraan sollicitanten voor een LD-functie moeten voldoen. 

Vanaf 2016 wordt de beschikbare ruimte niet langer in het voorjaar vastgesteld maar bij de 

formatierealisatie (oktober) waarna docenten kunnen solliciteren op een hogere functie. Een 

uitgebrachte benoeming gaat dan in per 1 januari. 

Deze procedurele wijziging verklaart waarom het percentage LC- en LD- docenten lager is dan het 

voorafgaande jaar en het percentage LB-docenten hoger. Rond de zomervakantie zijn relatief veel 

collega’s met een LC- of LD-functie met pensioen gegaan en de mede daardoor beschikbaar gekomen 

ruimte is nog niet ingevuld. 

2.4.7 Bijzondere omstandigheden 

- Het tijdelijk contract van 2 collega’s is beëindigd omdat ze niet voldeden aan de afgesproken 

verplichtingen over het afstuderen; 

- Met 1 collega loopt een langdurig (juridisch) traject om de re-integratie te bevorderen of het (vaste) 

contract te beëindigen; 

 

 

2.5 Huisvesting 
 
2.5.1 Bouwprojecten 

In 2016 is SCO Delft twee nieuwe gebouwen rijker geworden. Bij de locatie Molenhuispad is er 3500m2 

aangebouwd waardoor tegelijkertijd de locatie Colijnlaan verlaten kon worden. Beide is met de start 
van het nieuwe schooljaar gerealiseerd. Voor de uitbreiding bij de locatie Molenhuispad was  SCO Delft 

bouwheer. In nauwe samenwerking met de gemeente Delft, ICS en aannemer Blanksma is er een mooi 
nieuw deel neergezet. 

Sc Delfland heeft in december 2016 een nieuw gebouw mogen betrekken. In dit project was de 
gemeente Delft bouwheer. De leerlingen van het VMBO hebben een uitdagend nieuwe leeromgeving 
gekregen. 
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2.5.2 Groot onderhoud lasten bestuur 

De uitbreiding van het Molenhuispad heeft ervoor gezorgd dat er ook in de oudbouw aanpassingen 
gedaan moesten worden. Deels hing dit samen met het realiseren van een aansluiting van de oudbouw 

met de nieuwbouw   op alle verdiepingen . Zo zijn er op iedere verdieping extra kantoorruimtes 

gerealiseerd en is de mediatheek verplaatst. Daarnaast zijn een aantal lokalen bij de oudbouw 
gerenoveerd omdat er ook een herschikking van het gebruik van lokalen heeft plaatsgevonden. 

Bij de Obrechtstraat zijn er zowel diverse lokalen als een gangpartij opgeknapt met nieuwe vloeren en 

schilderwerk. Er is in 2016 ook besloten toch geen uitbreiding te gaan doen met twee extra 
noodlokalen, aangezien het leerlingaantal daar voorlopig nog niet om vraagt. In 2017 moet er wel 

uitgezocht worden wat er nodig is om de vier bestaande noodlokalen op een permanente 
bouwvergunning over te gaan krijgen. De huidige tijdelijke vergunning loopt in mei 2018 af. 

Bij Basisschool de Bron zijn er diverse lokalen opgeknapt in lijn met de lokalen die het jaar ervoor zijn 

aangepakt. Het betreft hier met name schilderwerk. Zowel in de lokalen als in de directiekamer is de 

verlichting vervangen.  

Bij de Horizon locatie Poptahof is geconstateerd dat er op diverse plaatsen in de school hobbels in het 

linoleum zijn ontstaan. De eerste al vrij snel na de oplevering van het gebouw. Aannemer Blanksma is 

aansprakelijk gesteld voor het repareren van deze vloeren. Hierover zal in 2017 meer bekend zijn hoe 
dit afgehandeld gaat worden. 

Bij het Mozaïek heeft er op beide locaties vervanging plaatsgevonden van zonwering.  

 

2.5.3 Groot onderhoud lasten gemeente 

Alhoewel het groot onderhoud al per 1 januari 2015 overgegaan is naar het schoolbestuur hadden wij 
als SCO Delft nog wel een tegoed uit het OHP 2013 staan om de verlichting in Basisschool de Bron te 
vervangen. Gelijktijdig met het opknappen van de lokalen is de verlichting vervangen. Dit is inmiddels 
ook afgerekend met de gemeente Delft. 

 

2.5.4 Toekomstige ontwikkelingen huisvesting 

De Max Havelaarschool ontwikkelt zich verder tot een Integraal Kind Centrum (IKC). Het gebouw aan 
de Verwersdijk is per 1 januari 2017 overgedragen aan SCO Delft. In samenwerking met de Stichting 
Rijswijkse Kinderopvang is er voor de Verwersdijk (en het totale kindcentrum) een indelingsplan 
opgesteld en zal begin 2017 onder begeleiding van ICS worden uitgewerkt met een architect. De 
planning is dat de verbouwing in de zomer van 2017 plaats zal vinden. 

Qua toekomstige huisvesting van de Ark en de Bron (situatie Tanthof) zal in de loop van 2017 een plan 

opgesteld worden in overleg met de gemeente Delft en de twee andere schoolbesturen binnen de 

sector PO die in Delft actief zijn. 

2.5.5 Overdracht gebouwen 
 
Aan het einde van 2016 zijn er verschillende schoolgebouwen geheel of gedeeltelijk overgedragen aan 
SCO Delft. Dit betrof schoolgebouwen waarin wij al jaren huizen, maar juridisch nog niet was geregeld 
zoals nu de standaard is bij de gemeente Delft. Daarnaast heeft er wel ook een overdracht 
plaatsgevonden van een geheel nieuw gebouw, te weten Verwersdijk 19. Dit is het gebouw dat achter 
de Max Havelaarschool staat en waar nu de kinderopvang gehuisvest is. In 2017 zullen beide gebouwen 
met elkaar worden verbonden door midddel van  een corridor en zullen er op de eerste verdieping van 
dat gebouw drie onderwijslokalen worden gerealiseerd. Daarmee voldoet de gemeente aan haar 
verplichting met betrekking tot de ruimtebehoefte van de Max Havelaarschool. 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 20 juni 2017



 

36 
 

 
2.5.6 Verhuizing bestuursbureau 
 
Halverwege 2016 is het bestuursbureau verhuisd naar de Vulcanusweg. Deze verhuizing werd 
noodzakelijk omdat er op de voormalige locatie aan de Buitenwatersloot woningen zullen worden 
gebouwd. Er is een huurcontract gesloten voor vijf jaar. 
 

3. Klachten 
 

Onder klachten verstaan we hier de officieel ingediende klachten bij de (algemene) directie of het CvB 

conform de reglementen. Daarnaast zijn er uiteraard klachten in de vorm van telefoontjes, e-mails of 

gesprekken op het schoolplein of een ouderavond die met de leerkracht, directeur, teamleider, mentor 

of docent worden afgehandeld. Deze klachten leiden niet tot een formele klacht in de zin van het 

reglement. 

 

Primair onderwijs 

In het verslagjaar zijn geen officiële klachten ingediend in het primair onderwijs.  

Wel heeft er op één van de basisscholen een ingrijpend incident plaatsgevonden. Een buitenschools 

incident tussen twee leerlingen heeft zich verplaatst naar de school. O.a. met behulp van externe 

deskundigen is gesproken met de betrokken ouders en andere ouders van de betreffende groep. 

Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat beide kinderen van school zijn gegaan en elk op een andere 

school van de stichting zijn geplaatst. 

Voortgezet onderwijs 

Havo/vwo, 5 klachten 

● 1 klacht i.v.m. toetscijfer en herkansing 

● 1 klacht i.v.m. overgang  

● 1 klacht i.v.m. afstroom 

● 2 klachten m.b.t. begeleiding naar een andere school 

 

Mavo, 2 klachten 

 ● 1 klacht m.b.t. bevordering 

● 1 klacht m.b.t. een SE-cijfer 

 

Beroepsgerichte leerwegen: geen klachten 

 

Alle klachten zijn tot tevredenheid afgehandeld. In geen enkel geval is de klacht in beroep voorgelegd 

aan het CvB  
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4. Bedrijfsvoering 
 

De facilitaire dienstverlening van SCO Delft e.o. is in handen van het bestuursbureau. Het 

bestuursbureau is ervoor verantwoordelijk de organisatie te ondersteunen op de volgende gebieden 

van bedrijfsvoering en dienstverlening: 

 Het voeren van een financiële administratie; 

 Het voeren van een personeels- en salarisadministratie; 

 Het voeren van de onderwijsadministratie t.b.v. de sector VO;  

 Beleidsondersteuning verlenen op de gebieden van huisvesting, beheer, public relations, 

onderwijs en zaken op het gebied van personeel en financiën; 

 Secretariële ondersteuning van de RvT en het CvB.  

 

Per 1 januari 2016 is De Ark Schipluiden deel uit gaan maken van SCO Delft e.o. De administratie 

van de Ark Schipluiden werd verzorgd door het administratiekantoor Dyade en is per 1 januari 

2016 overgedragen aan het bestuursbureau. De administratieve overgang is inmiddels naar 

tevredenheid verlopen. 

 

Het bestuursbureau is in mei 2016 verhuisd naar een kantoorpand aan de Vulcanusweg in Delft. 

Het pand aan de Vulcanusweg wordt voor een periode van 5 jaar gehuurd en voldoet aan alle eisen 

die gesteld kunnen worden aan een goede werkomgeving voor het bestuursbureau. 

 

Naast individuele trainingen is er voor verdere professionalisering van het bestuursbureau in 2015 

gestart met een communicatietraining voor alle medewerkers. In 2016 heeft een vervolg training 

plaatsgevonden. 

 

Het afgelopen jaar heeft het bestuursbureau veel tijd en energie moeten stoppen in het bijschaven 

van de diverse processen waardoor de dienstverlening nog verder geoptimaliseerd kon worden.  

Bij de afdeling personeel is een start gemaakt met het werken met ‘’workflows”. Hierdoor worden 

bij de mutatieprocessen steeds meer gebruik gemaakt van digitalisering. Dit werkt efficiënter en 

nauwkeuriger. 

 

Het begrotingsproces is complex en kwetsbaar en nog teveel afhankelijk van één persoon. Op dit 

moment wordt onderzocht of er een integrale oplossing gevonden kan worden waardoor de 

beheersbaarheid kan worden vergroot en waarmee de administratieve processen nog verder 

verbeterd kunnen worden. 
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5. Verslag medezeggenschap 
 

5.1 Jaarverslag GMR PO 

 
De GMR SCO Delft e.o. is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van en voor de 7 
basisscholen van de Stichting Christelijk Onderwijs Delft.  De GMR overlegt samen met het bestuur van 
de stichting over Bovenschoolse zaken die alle ouders, alle leerlingen en alle personeelsleden aangaan. 
De GMR bestaat in principe uit 15 leden, van alle scholen een vertegenwoordiger uit de 
personeelsgeleding, en een vertegenwoordiger vanuit de ouders. Er is vanuit de ouders van één van 
de scholen een onafhankelijk voorzitter benoemd. 

 

Leden GMR:  

School Personeel Ouder 

Max Havelaarschool Ilonka Vis tot halverwege 2016 Hidde Duivenvoorden  

De Ark Gerrie Vink Erik de Klein  

Rembrandtschool Wendelien Plomp René van Steen 

Het Talent Els Bultena / Evke van Schelt Marco Zuidam 

De Horizon Fleur Raaijmakers vacature 

De Bron Simone Groeveveld / Dominique van 

Diepen 

Jack Deurlo / Jovanka van de Pol 

Het Mozaïek Inge Hoving (secretaris) Hans van der Giessen 

 Hermyn Bonnema (voorzitter) 

 

Taakverdeling GMR 

Voorzitter:  Hermyn Bonnema 
Secretaris:  Inge Hoving  
 

Vergaderingen 

De GMR SCO Delft vergadert in principe maandelijks, in 2016 heeft de GMR 8 keer vergaderd. 

Voorafgaand aan de vergaderingen heeft vooroverleg plaatsgevonden tussen voorzitter en secretaris 

van de GMR met de algemeen directeur PO.  De vergadering in maart was een gezamenlijke MR/GMR 

themabijeenkomst ‘onderwijs 2032’. In april hebben leden van de GMR en de MR-en PO een training 

(G)MR en invloed gevolgd. In het schooljaar 2016-2017 is de GMR gestart met een brainstorm over 

onderwerpen die de GMR graag aan de orde wil laten komen. Deze werkwijze maakt de GMR meer 

pro-actief. Dit jaar is een andere procedure gevolgd bij de bespreking van de begroting 2017. Het tijdig 

voorbespreken met een commissie en mee laten denken over de meerjarenbegroting wordt als prettig 

ervaren. 
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Onderwerpen in 2016 

 Begroting 2016 

 Procedure taakbeleid (instemming) 

 Formatie PO 

 Werktijdfactor (instemming) 

 Directiestatuten 

 Beleidsplan werkgelegenheid 

 Integriteitscode 

 Formatieprognose sector PO 2016-2017 (instemming) 

 Professionaliseringsplan (instemming) 

 Formatieverantwoording sector PO 2016-2017 (instemming) 

 Begroting 2017 

 Verder is de GMR geïnformeerd over de volgende onderwerpen: IKC, Community school, 

Tanthofscholen, Q1, Q2, Q3, onderwijskundig jaarverslag, risicorapportage. 

 

5.2 Jaarverslag MR VO 
 
Algemeen: 

De gebruikelijke documenten waar de MR zich jaarlijks mee bezighoudt, met instemmings- of 
adviesrecht, zijn weer de revue gepasseerd. De diverse jaarverslagen, de jaarrekening, de 
formatieverantwoording, de vakantieregeling, de formatieprognose, de schoolgids en de leerling 
prognoses werden behandeld. 

 
Maar ook zaken die alleen dit of komend schooljaar of de toekomst op wat langere termijn betreffen, 
passeerden. Bijvoorbeeld: 
 
 
Voor wat betreft de begroting zijn we verheugd dat we nog steeds vier maal een tussenrapportage 
ontvangen (Q 1 t/m 3) zodat we het traject vanaf het begin van het jaar kunnen volgen. Daarna volgt 
het jaarverslag (zijnde de Q4). 
 
Ook dit jaar heeft een goede gewoonte zich voortgezet. Na elke (P)-MR-vergadering vond overleg 
plaats met de voorzitter van de CvB. Hierbij komen vragen aan bod die de MR heeft over de 
aangeleverde stukken en worden zaken besproken die nog de MR gaan passeren. We ervaren dit 
overleg als zeer plezierig en constructief. 
Een andere goede gewoonte is het regelmatige contact met de RvT. Ook dit jaar schoven mevrouw 
Anneriet van Rijn en de heer Alex Crezée een keer bij een vergadering aan. Gezien de nieuwe 
regelgeving zullen we elkaar voortaan minstens twee keer per jaar zien. 
 
Samenstelling:  

Namens het personeel zaten in de MR tot 1 augustus 2016: 

Robert Dekker (voorzitter), Ronald Wannet (secr), Toos Meijer (vvz), Frits de Bruin, Josha Moerman, 
Hilde La Rivière (pm), Jaap Rombouts, Reinier Broekhuizen en Anita Smits. 
 
Na 1 augustus hebben Anita Smits, Jaap Rombouts en Toos Meijer hun taken neergelegd. Zij zijn 
vervangen door Wim Vis, Gonny ter Wolde en Marieke van den Bosch. Marieke van den Bosch heeft 
het voorzitterschap overgenomen. 
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Namens de ouders zaten tot 1 augustus 2016 in de MR: Luuk Platschorre,  Diana Moester en Simon 
Terpstra. 
 
De leerlingen worden afwisselend vertegenwoordigd, afhankelijk van hun rooster en toetsperiodes. 
Het zijn dus niet altijd dezelfde leerlingen. Zij worden per vergadering voorbereid door Marieke van 
den Bosch en Renger Dijkstra. 
 
 
 
Behandelde onderwerpen: 

 

 zittingstermijn en zetelverdeling en scholing van de MR; 

 wijziging organisatiestructuur SCO-Delfland 

 functiemix 2016 

 voortgang nieuwbouw meerdere locaties 

 Bestuursverslag Jaarrekening 2015 

 jaarrekening 2015 

 Accountantsverslag 2015 

 herziene overgangsnormen 

 uren-registratie en andere lopende zaken bij het OOP 

 Kwartaalrapportage Q1, 2, 3 en 4, inclusief de risicorapportage; 

 schoolplan 

 voordracht RvT 

 collectief professionaliseringsplan 2015-2016 

 formatieverantwoording 2015-2016 

 Begroting SCO Delft e.o.; 

 Jaarverslag Personeel 2015-2016 

 Regeling bestuur en directie december 2015 

 Invoering functie adjunct-directeur 

 Beleidsplan werkgelegenheid 

 Wijziging MR-reglement (memo) 

 Besluit schoolvakanties en  organisatiedagen 

 Werkkostenregeling 

 Integriteitscode SCO Delft e.o. 
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6. Financiële paragraaf 
 

6.1 Doelstellingen financieel beleid 

SCO Delft e.o. streeft naar een efficiënte en doelmatige inzet van middelen, binnen normatieve kaders. 
Gestreefd wordt naar een beleidsmatige inzet van middelen op stichtingsniveau, waarbij de financiële 
risico’s in kaart zijn gebracht. Wij verwachten van de diverse budgethouders begrotingsdiscipline en 
streven naar maximale inzet van middelen voor de primaire onderwijstaken. Met behulp van 
kengetallen, meerjarige begrotingen en risicoanalyses wordt er op aangestuurd de organisatie op 
structurele basis financieel gezond te houden. 
 

6.2 Verdeling van de middelen over de verschillende organisatieonderdelen en beleid 
t.a.v. omvang en functie van vrij besteedbaar vermogen 

In de begroting vindt de verdeling van de middelen over de verschillende organisatie onderdelen 
plaats. Dit wordt verdeeld in deelbegrotingen van de sectoren PO en VO en het bestuursbureau. Er 
worden kwartaalrapportages opgesteld t.b.v. de RvT, het CvB en de diverse scholen. Bij deze 
rapportages wordt een (risico)analyse gevoegd van de belangrijkste begrotingsverschillen. 

 
Tevens vindt er periodiek een beoordeling plaats van het aantal ingezette fte’s en de ontwikkeling van 
de loonkosten. Deze analyses maken onderdeel uit van de PDCA-cyclus en zijn erop gericht om zo snel 
mogelijk beleidsmatig te kunnen ingrijpen wanneer de situatie hierom vraagt. 

 
Het CvB heeft als stelregel dat er in principe gewerkt wordt met een sluitende begroting. Incidentele 
en niet verwachte middelen worden gereserveerd tot er beleid voor is ontwikkeld. Wanneer dit niet 
lukt tijdens het lopende boekjaar, worden deze middelen doorgeschoven naar een volgende begroting. 
 
Het CvB heeft het standpunt dat de gewenste omvang van het eigen vermogen gerelateerd moet zijn 
aan het risicoprofiel van de organisatie. Er wordt gewerkt aan een adequaat systeem van risicoanalyse 
en -management. De bedoeling is de belangrijkste risico’s in beeld te krijgen en aan de hand van een 
vastgesteld risicoprofiel een omvang van het eigen vermogen als gewenste buffer te bepalen.  
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6.3 Kengetallen (de jaren 2011 – 2012 betreffen samengestelde cijfers van de 

rechtsvoorgangers) 
Bedragen * € 1.000 

 

 

 

  

Kengetallen SCO Delft e.o. 2016 2015 2014 2013 2012 2011

totale baten 29.795 28.936 30.113 28.811 27.548 25.508

totale lasten 30.808 29.361 29.557 28.699 27.373 25.500

exploitatieresultaat -1.014 -425 555 112 175 8

Eigen vermogen 3.872 4.667 5.092 4.587 4.475 6.306

Totaal vermogen 8.460 12.887 10.427 11.218 10.448 11.780

Solvabiliteitsratio 45,76% 36,21% 48,84% 40,89% 42,82% 53,53%

Liquiditeit 131,23% 80,00% 93,65% 116,24% 124,18% 136,88%

Rentabiliteit -11,98% -3,30% 5,32% 0,39% 0,64% 0,03%

Weerstandsvermogen 13,24% 16,13% 16,91% 15,92% 16,24% 24,72%

Kapitalisatiefactor 28,87% 44,54% 34,63% 38,94% 37,93% 46,18%

Rijksbijdrage / totale baten 92,91% 92,05% 87,99% 91,68% 92,04% 92,78%

Personele lasten / totale lasten 77,70% 77,06% 76,83% 79,48% 78,14% 78,47%

Materiele lasten / totale lasten 22,30% 22,94% 23,17% 20,52% 21,86% 21,53%

leerlingen per 1 oktober

VO 2.401 2.357 2.402 2.367 2.275 2.241

Vavo 13 8 7 9 5 11

Instroom hogere jaars VO 65 41 49 40 60 53

Instroom 1ste jaars VO 454 430 453 501 432 481

leerlingen per 1 oktober

PO* 1.934 1.906 1.905 1.948 1.875 1.898

* per 1-1-2016 is de Ark Schipluiden opgenomen binnen onze stichting middels een bestuursoverdracht.

Het aantal leerlingen van De Ark Schipluiden bedroeg op 1-10-2016 122 leerlingen.

slaagpercentages Vmbo 97 96 88 91 97 97

slaagpercentages Havo 92 96 96 91 88 92

slaagpercentages Vwo 97 95 94 94 89 95

Personele bezetting

OP 272 261 268 265 262 257

OOP 55 50 53 49 49 48

Directie 16 14 10 12 12 12

Totaal fte 343 325 331 326 323 317

Totaal man 149 138 138 138 126 138

Totaal vrouw 313 300 309 324 309 286

Totaal personen 462 438 447 462 435 424

Ziekteverzuim VO 5,27% 3,50% 5,39% 5,15% 5,10% 5,10%

Ziekteverzuim PO 7,31% 5,70% 5,63% 5,94% 5,64% 5,18%

Onbevoegde docenten VO 11 16 20 24 30 33

Onbevoegde docenten PO geen geen geen geen geen geen

Solvabiliteit Eigen vermogen / Totaal vermogen

Liquiditeit Vlottende activa / schulden korte termijn

Rentabiliteit Winst / Totaal vermogen

Weerstandsvermogen Eigen vermogen / Totale baten inclusief financiële baten

Kapitalisatiefactor Totaal kapitaal exclusief gebouwen / totale baten
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6.4 Analyse jaarrekening 2016 

 

Analyse SCOD Totaal begroting t.o.v. realisatie 

Bij het opstellen van de begroting 2016, is er voor SCO Delft e.o. uitgegaan van een uiteindelijk tekort 
van € 699.244 ( 699k). In werkelijkheid blijkt uit de jaarrekening 2016 dat het resultaat € 1.013.723         
(1014k)negatief is uitgevallen. De afwijking, het te verklaren verschil, bedraagt derhalve € 314.479 
(314K). De belangrijkste oorzaken hiervan is in de onderliggende tabel te verklaren naar de sectoren.  

 

 

 

 

Afwijkingen t.o.v. de begroting 

Sector VO (incl. bestuursbureau) 299k negatiever (toelichting zie 6.4.1)  

Sector PO      15k negatiever (toelichting zie 6.4.2) 

SCOD     314k negatiever 

Zie voor de toelichting op de afwijkingen bestuursbureau 6.4.3 

 
De verschillen op stichtingsniveau is een resultante van de diverse organisatie onderdelen. Bij de 

diverse organisatie onderdelen wordt nader ingegaan op de oorzaken van de verschillen. 
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6.4.1 Analyse verschil sector VO (incl. bestuursbureau) 
 

 

 
 

6.4.1.1 Nadere toelichting op de belangrijkste verschillen Sector VO: 
 

6.4.1.2 Rijk (3.1 Rijk) 

De Rijksbijdragen vallen € 126.826 (127k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Hogere lumpsum      72k 

b) Vergoeding structuurklas     38k 

c) Extra subsidie i.v.m. asielzoekers/nieuwkomers   21k 

d) Bijdrage t.b.v. L.W.O.O.      37k 

e) Bijdrage Promotiebeurs      24k 

f) Diverse kleinere verschillen     -36k 

Totaal:         156k 
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6.4.1.3 Overige overheidsbijdragen en –subsidies (3.2) 

De overige overheidsbijdragen vallen €18.736  (18k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken 
zijn: 

a) Hogere bijdrage huur sportvelden    22k 

b) Vrijval reserve Haaglanden     17k 

c) Zorgcoördinatie     -21k 

Totaal:         18k 

 

6.4.1.4 Baten werk in opdracht van derden  (3.4) 

N.v.t. 

6.4.1.5 Overige baten  (3.5) 

De overige baten vallen € 178.015 (178k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Detachering      13k 

a) Niet begrote bijdrage SOB    32k( baten=lasten zie toel. 2.4) 

b) Goede doelen      29k (baten=lasten zie toel. 2.4) 

c) Ouderbijdragen     19k 

d) Werkweken      52k (baten=lasten zie toel. 2.4) 

e) Overige baten      33k 

Totaal:        178K 

 

6.4.1.6 Personele lasten (4.1 Personeel) 

De personele lasten vallen € 658.574  (658k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Salariskosten      463k *) 

b) Teamvorming/professionalisering   -69k**) 

c) Kosten ERD/WAO       37k 

d) Extra dotatie voorzieningen    190k***) 

e) Diverse kleinere verschillen      37k 

Totaal:        658k 

*)  De grootste verschillen worden veroorzaakt door hogere vervangingskosten (ziektevervanging en 
vervanging zwangerschaps- en ouderschapsverlof). 

**) De uitgaven teamvorming/professionalisering  blijven achter bij de begroting. 

***) Extra dotatie voorzieningen van 190k waarvan 159k voor de nieuw gevormde voorziening 

Leeftijdsbewust Personeel Beleid.  

 

 

6.4.1.7  Afschrijvingen (4.2 Afschrijvingen) 

De afschrijvingslasten vallen € 47.718  (47k) lager uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken hiervan 

is dat de voorziene investeringen later in de tijd zijn geëffectueerd. 

 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 20 juni 2017



 

46 
 

6.4.1.8  Huisvesting (4.3 Huisvesting) 

De huisvestingslasten vallen € 41.220 (41k) lager uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) lagere huurkosten         9k 

b) Hogere huisvestingslasten bestuursbureau (zie 6.4.3.5) 100k 

c) Hogere kosten klein onderhoud    -22k 

d) Lagere kosten energie/water       27k 

e) Hogere kosten bouwaanpassing Molenhuispad  -110k *) 

f) Lagere kosten bouwaanpassing Obrechtstraat   139k **) 

g) Lagere  demarcatiekosten SC Delfland    101k***) 

h) Diverse kleinere verschillen        -3k 

Totaal:       -41k 

*) De overschrijding van de bouwaanpassing nieuwbouw bedraagt plm. 60k en de overschrijding 
van de bouwaanpassing oudbouw bedraagt plm. 50k. 

**) De bouw van 2 noodlokalen aan de Obrechtstraat is niet doorgegaan. 

***) De demarcatiekosten zijn 101k lager uitgevallen, een deel van de kosten vallen in het 

boekjaar 2017. 

 

 

6.4.1.9  Overige lasten (4.4 Overige lasten) 

 

De overige lasten vallen € 146.918  (147k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Hogere kosten administratie en beheer   24k 

b) Lagere ov. Lasten bestuursbureau (zie 6.4.3.6) -32k 

c) Doorbelasting SC Delfland    -53k 

d) Lasten SOB       32k (baten=lasten zie toel. 1.3) 

e) Kleine inventaris      22k 

f) Diverse vakken      47k 

g) ICT        21k 

h) Public Relations     -26k 

i) Begeleiding leerlingen     45k 

j) Goede doelen      27k (baten=lasten zie toel. 1.4) 

k) Werkweken      33k (baten=lasten zie toel. 1.4) 

l) Overige lasten        7k  

Totaal:       147k 
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6.4.1.10  Toelichting op financiële baten en lasten (5.1, 5.3 en 5.5) 

De financiële baten en lasten  vallen € 64.163 (64k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken 
zijn: 

Hogere Rentebaten     10k 

Koerswinst verkoop     50k 

Lagere Rentelasten       4k 

Totaal:       64k 

 

6.4.2 Analyse verschil sector PO 
Primair Onderwijs 

 

 

6.4.2.1 Nadere toelichting op de belangrijkste verschillen Sector PO: 
 

6.4.2.2 Rijk (3.1 Rijk) 

De Rijksbijdragen vallen € 468.419 (468k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Extra subsidie i.v.m. asielzoekers/nieuwkomers      50k 

b) Groeitelling PO        144k 

c) Bijdrage project Samen Leren      400k (zie ook 2.4) *) 

d) Interne doorbelasting project samen leren   -142k (zie ook opm. 2.1)**) 

e) Diverse kleinere verschillen        16k 

Totaal:           468k 
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*) Bijdrage project samen leren valt weg bij 4.4 overige lasten en zijn per saldo praktisch budgettair 

neutraal. 

**) De interne doorbelasting (zie d) van het project samen leren was bij de begroting opgenomen bij 
Rijksbijdragen en is uiteindelijk verwerkt bij de personele lasten (als baten). 

 

6.4.2.3 Overige overheidsbijdragen en –subsidies (3.2) 

De overige overheidsbijdragen vallen € 81.760  (82k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste 

oorzaken zijn: 

a) Extra bijdrage PPO Delflanden    68k (zie ook toelichting 2.4) 

b) Diverse kleinere verschillen    14k 

Totaal:        82k 

 

 

6.4.2.4 Baten werk in opdracht van derden  (3.4) 

De overige overheidsbijdragen vallen € 4.000 (k) lager uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Netwerk wetenschap en technologie   -4k 

Totaal:       -4k 

 

 

6.4.2.5 Overige baten  (3.5) 

De overige baten vallen € 69.160 (69k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Medegebruik      -16k 

b) Ouderbijdragen        5k 

c) Vergoedingen overblijf       38k 

d) Fonds 1818       20k 

e) Diverse kleinere verschillen            22k 

Totaal:         69K 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 20 juni 2017



 

49 
 

6.4.2.6 Personele lasten (4.1 Personeel) 

De personele lasten vallen € 109.407 (109k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Salariskosten       115K *) 

b) Poolers        195k *) 

c) Vervangingskosten        98k*)  

d) Uitkeringen zwangerschap     -117k*) 

e) Diverse uitkeringen      -30k*)  

f) Inhuur personeel        13k*) 

g) Interne doorbelasting project samen leren   -105k (zie ook opm. 1.1)**) 

h) Teamvorming/professionalisering     -39k***) 

i) Project IKC        -42k 

j) Kosten ERD/WAO        17k 

k) Extra dotatie voorzieningen       20k 

l) Diverse kleinere verschillen      -16k 

Totaal:         109k 

*)  De grootste verschillen  bij de opmerkingen a t/m f worden veroorzaakt door hogere 

vervangingskosten (ziektevervanging en vervanging zwangerschaps- en ouderschapsverlof). 

**) De interne doorbelasting (zie g) van het project samen leren was bij de begroting opgenomen bij 
Rijksbijdragen en is uiteindelijk verwerkt bij de personele lasten (als baten). 

***) De uitgaven teamvorming/professionalisering (zie h) blijven fors achter bij de begroting. 

 

6.4.2.7  Afschrijvingen (4.2 Afschrijvingen) 

De afschrijvingslasten vallen € 7.425 (7k) lager uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken hiervan is 
dat de voorziene investeringen later in de tijd zijn geëffectueerd. 

 

6.4.2.8  Huisvesting (4.3 Huisvesting) 

De huisvestingslasten vallen € 25.019 (25k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Hogere huurkosten         5k 

b) Hogere kosten klein onderhoud     36k 

c) Lagere kosten energie/water     -24k 

d) Hogere heffingskosten       13k 

e) Diverse kleinere verschillen       -5k  

Totaal:         25k 
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6.4.2.9  Overige lasten (4.4 Overige lasten) 

De overige lasten vallen € 567.668 (568k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) advieskosten     14k 

b) reproductiekosten    21k 

c) leermiddelen     39k 

d) ICT      58k x) 

e) Public Relations    -17k 

f) Schoolfonds/ouderraad   33k 

g) Leerling activiteiten    15k 

h) Project Samen Leren    405k (zie ook opm. 1.1) 

Totaal       568k 

         

x)  Er lijkt een tendens gaande dat de ICT-kosten substantieel hoger worden in de organisatie. 

 

 

6.4.2.10  Toelichting op financiële baten en lasten (5.1, 5.3 en 5.5) 

De financiële baten en lasten  vallen € 64.163 (64k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken 
zijn: 

Hogere Rentebaten     10k 

Koerswinst verkoop     50k 

Lagere Rentelasten       4k 

Totaal:       64k 

 

6.4.3 Analyse verschil Bestuursbureau 
 

Bestuursbureau 

 

Bestuursb. Bestuursb. Bestuursb.

Categorie 01 omschrijving Omschrijving Realisatie Jaarbegroting verschil

3. Baten 3.1 Rijksbijdragen 8.000 -8.000

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 0

3.3 College-, cursus-, les en examengelden 0

3.4 Baten werk in opdracht van derden 0

3.5 Overige baten 0

3. Baten Totale Baten 0 8.000 -8.000

Categorie 01 omschrijving Omschrijving

4. Lasten 4.1 Personele lasten -62.483 -63.506 1.023

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 15.403 17.700 -2.297

4.3 Huisvestingslasten 103.166 3.000 100.166

4.4 Overige lasten -58.176 -26.250 -31.926

4. Lasten Totale Lasten -2.090 -69.056 66.966

Totaal 2.090 77.056 -74.966
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6.4.3.1 Nadere toelichting op de belangrijkste verschillen Bestuursbureau: 
 

6.4.3.2 Rijk (3.1 Rijk) 

De Rijksbijdragen vallen € 8.000 (8k) lager uit dan begroot, de belangrijkste oorzaak is: 

a) Lagere afdracht project samen leren    8k (is verantwoord bij 2.1) 

 
 

6.4.3.3 Personele lasten (4.1 Personeel) 

De personele lasten vallen € 1.023 (1k) lager uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Salariskosten        40k 

b) Interne doorbelasting project samen leren     -8k (zie ook opm. 1.1) 

c) Teamvorming/professionalisering      -5k***) 

d) Diverse kleinere verschillen     -26k 

Totaal:            1k 

 

6.4.3.4 Afschrijvingen (4.2 Afschrijvingen) 

De afschrijvingslasten vallen € 2.297 (2k) lager uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken hiervan is 
dat de voorziene investeringen later in de tijd zijn geëffectueerd. 

 

6.4.3.5 Huisvesting (4.3 Huisvesting) 

De huisvestingslasten vallen € 100.166 (100k) hoger uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) Hogere huurkosten        39k*) 

b) Hogere kosten klein onderhoud         4k*) 

c) Hogere kosten energie/water            3k*) 

d) Hogere schoonmaakkosten           9k*) 

e) Overige huisvestingslasten       45k**) 

Totaal:        100k 

*) Totale huisvestingslasten Vulcanusweg 55k zijn financieel verantwoord bij het bestuursbureau 

i.p.v. bij het VO-bovenschools. De huisvestingslasten van de Buitenwatersloot werden voorheen 
verrekend via de begroting bovenschools i.v.m. verrekening van de huurbijdrage van de 

gemeente Delft.  

**) Het geschikt maken van het pand Vulcanusweg 45k. 

 

6.4.3.6 Overige lasten (4.4 Overige lasten) 

De overige lasten vallen € 31.926 (32k) lager uit dan begroot, de belangrijkste oorzaken zijn: 

a) lagere kosten Merces      17k 

b) Hogere afdrachten      15k  

Totaal:        32k 
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6.5 Belangrijkste afwijkingen en conclusies 

 

 

 

 

6.6 Treasury statuut en –beleid en beleggingsportefeuille 

In het treasury statuut is een beschrijving opgenomen over de doelstelling, het risicobeheer, het 
relatiebeheer, de verdeling van de verantwoordelijkheden en verdeling van de bevoegdheden. 

Het statuut voldoet aan de richtlijnen van het Ministerie. De feitelijke uitvoering van de 
beleggingsportefeuille is in handen gegeven van Rabobank Nederland. 
In 2016 was op basis van het gemiddeld geïnvesteerd vermogen, het rendement van de 
beleggingsportefeuille 2,8%. De waarde van de portefeuille bedroeg per 31 december 2016 € 
3.284.104. Op de balans is de waarde weergegeven van de aankoopwaarde of lagere marktwaarde van 
€ 3.235.921. Het verschil aan waarde wordt pas gerealiseerd bij verkoop van de portefeuille.  
 

 
 

Samenvatting van de belangrijste afwijkingen t.o.v. de begroting

Hogere baten Sector VO opm Sector PO opm Bestuursbureau opm Totaal

Rijksbijdragen 127 194 g) -8 313

Overige subsidies 56 82 h) 138

Overige baten 64 69 133

Rente/koerswinsten 64 f) 64 f) 128

Totaal hogere baten 311 409 -8 712

Hogere lasten

Personele kosten 463 a) 193 a) 1 657

Dotatie pers. Voorzieningen 190 b) 20 210

Afschrijvingskosten -45 c) -7 -2 -54

Bouwaanpassingen/huisvestingslasten -140 d) 25 100 i) -15

Overige lasten 87 e) 163 e) -32 218

555 394 67 1016

Kleinere verschillen -20 30

Totaal afwijking -224 -15 -75 -314

a) De grootste verschillen worden veroorzaakt door hogere vervangingskosten (wegens ziekte, zwangerschap en ouderschapsverlof)

b) Extra toevoeging aan personele voorzieningen waaronder 159k voor de nieuwe voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid.

c) Voorziene investeringen hebben later plaatsgevonden

d) Hogere kosten bouwaanpassingen locatie Molenhuispad 110k, lagere bouwkosten Obrechtstraat door het niet realiseren van 

  2 noodlokalen 139k  en lagere demarcatiekosten SC Delfland 101k (een deel van deze kosten worden gerealiseerd in 2017).

e) In beide sectoren worden de overige lasten, bij diverse posten overschreden, de mogelijke oorzaken zijn dat deze posten te laag 

    zijn begroot of dat de begrotingsdiscipline te wensen overlaat.

f)  Binnen de beleggingsportefeuille zijn er veel mutaties opgetreden en door verkoop zijn er koerswinsten gerealiseerd.

g) Extra middelen groeitelling 144k en asielzoekers/nieuwkomers 50k.

h) Extra bijdrage PPO Delflanden.

i) Het bestuursbureau is verhuisd naar de Vulcanusweg in mei 2016. Vanaf dit moment worden de huisvestingslasten rechtstreeks 

    doorbelast aan het bestuursbureau  Daarnaast is voor 45k geïnvesteerd in het geschikt maken van dit pand voor het gewenste gebruik.
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6.7 Gemeente Delft verantwoording Onderwijs achterstanden beleid (OAB) gelden 
 

 
Invullen door 
Gemeente 

   

Ingekomen datum:   

Registratienummer:   

   

 
Gegevens van de 
aanvrager 

   

Naam instelling: 
Stichting Christelijk Onderwijs 
te Delft 

 

Adres: Postbus 2924  

Postcode en plaats: 2601 CX Delft  

Contactpersoon: Drs. J.S. Zijlstra  

Telefoonnummer: 015-2154880  

E-mailadres: info@scodelft.nl  

Bank- of 
gironummer: 

NL36RABO0172498872 tnv 
SCO Delft  

 

   

 
Omschrijving 
waarvoor 
subsidie wordt 
aangevraagd 
(oud geld) 

   

De Horizon: Taal €  29.335,00 

 Ouderbetrokkenheid €  10.000,00 

 Schakelklassen €  90.000,00 

   

Het Mozaïek:  Taal €  11.400,00 

 Ouderbetrokkenheid €    1.000,00 

 Doorgaande lijn €    1.000,00 

   

Rembrandtschool: Taal €    3.765,00 

 Ouderbetrokkenheid €    2.000,00 

 Doorgaande lijn €    4.000,00 

 Schakelklassen €   10.000,00 

   

   

   

   

Totaal 
subsidiebedrag: 
5/12 x € 162.500) 
 

 € 67.708,33 
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Omschrijving 
waarvoor 
subsidie wordt 
aangevraagd 
(nieuw geld) 

   

De Horizon: 
Dubbele bezetting (aantal 
groepen)1 

€   45.000,00 

 
Verlengde leertijd (aantal 
groepen)2 

€   15.840,00 

 Vooraf informatie €     2.964,71 

 Thuisactiviteiten €     6.635,29 

 Afstemming €     2.964,71 

 Participatie €     2.294,12 

   

De Rembrandtschool: 
Dubbele bezetting (aantal 
groepen) 

€   11.250,00 

 Thuisactiviteiten €     1.058,82 

   

   

Het Mozaïek: Thuisactiviteiten €     7.058,82 

   

Totaal 
subsidiebedrag: 
5/12 x € 95.066,47) 

 €    39.611,03 

   

 
 

   

   

   

   

   

   

   

 
Ondertekening 

   

Plaats en datum:  
Delft, 11 februari 
2016 

  

Naam en voorletters: 
W.J. Schut 

  

Functie: 
Lid college van 
bestuur 
SCO Delft e.o. 

  

Handtekening: 
 
 
 

  

   

                                                             
1 Norm = € 22.500,- x 50% voor 4 dagdelen per week (groep 1 en 2) 
2 Norm = 110 uur per jaar x € 36,- = € 3960,- per groep (groep 3 en 4) 
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Invullen door 
Gemeente 

  

Ingekomen datum:  

Registratienummer:  

  

 
Gegevens van 
de aanvrager 

  

Naam instelling: Stichting Christelijk Onderwijs te Delft e.o. 

Adres: Postbus 2924 

Postcode en plaats: 2601 CX Delft 

Contactpersoon: J. Rook 

Telefoonnummer: 015-2154880 

E-mailadres: info@scodelft.nl 

Bank- of gironummer: NL36RABO0172498872 
 

 

  

 
Omschrijving 
waarvoor 
subsidie is 
verleend 

 
 
 
 

Horizon Taal 
Ouderbetrokkenheid 
Schakelklassen   

29.335 
10.000 
90.000       

    

Dubbele bezetting 
verlengde leertijd 
Ouderbijeenkomsten 
Huisbezoeken 

45.000 
15.840 
10.000 
   4.858 

Totaal        € 205.033      
    

Rembrandt Taal 
Ouderbetrokkenheid 
Doorgaande Lijn 
Schakelklassen   

   3.765 
   2.000 
   4.000 
     10.000 

   

Dubbele bezetting 
Thuisactiviteiten 

          11.250                                  
            
1.058               

Totaal         €  32.073 
    

Mozaïek Taal 
Ouderbetrokkenheid 
Doorgaande Lijn 
        

11.400 
1.000 
1.000 

    Thuisactiviteiten 7.058  

Totaal      €    20.458 
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De ontvangen subsidie over de periode augustus t/m december 2015 staan op pagina 53 en 54, en de 

subsidies over geheel kalenderjaar 2016 zijn vermeld op pagina 55 en 56. 

De beschikte middelen zijn conform de ingediende begroting besteed in 2015 en 2016 en inhoudelijk 

aan de Gemeente Delft verantwoord conform de afgesproken werkwijze. 

De inkomsten van de Gemeente Delft zijn terug te vinden bij 3.2 overige overheidsbijdragen en 

subsidies. De uitgaven zijn voor een groot deel geboekt onder 4.1 personele lasten en voor een klein 

deel op de andere 4 rubrieken.   

 
 
 
 

 
Bijlagen 

  

1. Overzicht schakelklassen 
2. Dubbele bezetting 
3. verlengde leertijd 

 

  

 
Ondertekening 

  

Plaats en datum: 13-4-2017 
Delft,  

 

Naam en voorletters: 
J. Rook 

 

Functie: 
Directeur Primair Onderwijs SCO Delft e.o. 

 

Handtekening: 
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7. Continuïteitsparagraaf 
 

7.1 Inleiding 

Het doel van de continuïteitsparagraaf is te komen tot een tijdige signalering van situaties die vragen 
om maatregelen, waardoor voorkomen kan worden dat in een te laat stadium de noodzaak van 

ingrijpen helder wordt. 

Met de meerjarenraming 2017 – 2020 wordt inzicht verkregen in de financiële ontwikkelingen van de 

komende jaren en wordt bepaald welke risico’s zich voordoen, zodat het CvB hier tijdig en adequaat 
op kan anticiperen. 

De meerjarenramingen zijn opgesteld aan de hand van de laatste concrete gegevens en waar deze niet 

voorhanden zijn met een “best guess”. 

Het CvB constateert dat de vermogenspositie van SCO Delft e.o. de afgelopen jaren is afgenomen. Dat 
is enerzijds veroorzaakt door de exploitatietekorten van het VO en PO van de afgelopen jaren en 
anderzijds de stelselwijziging die er toe geleid heeft dat geactiveerde verbouwingen zijn afgeboekt op 
het eigen vermogen.  
De meerjarenramingen laten voor de komende jaren een klein tekort zien. Het spreekt vanzelf dat het 
bestuur met doorzetting en wellicht intensivering van de genomen maatregelen stuurt op een jaarlijks, 
klein positief resultaat.  
Daarom heeft het bestuur een aantal maatregelen genomen om de vermogenspositie de komende 
jaren weer te versterken: 

1. Het CvB intensiveert het PR-beleid in het algemeen en voor het PO in het bijzonder. Daarbij 
wordt ook aandacht besteed aan de interne PR met als doelstelling de doorstroming van de 
eigen basisscholen naar het VO te bevorderen; 

2. Het CvB bespoedigt het overleg met de andere schoolbesturen en de gemeente om een 
oplossing te vinden voor de kleine locaties in het Tanthof; 

3. Het CvB stuurt op een reductie van de boventalligheid in het VO door middel van natuurlijk 
verloop over een periode van drie jaar. Dit om kwalitatieve redenen en omdat het natuurlijk 
verloop in 2016 het grootst is; 

4. Het CvB stuurt op een reductie van de boventalligheid in het PO dat er toe leidt dat er vanaf 
schooljaar 2017-2018 een sluitende formatiebegroting is; 

5. Basisschool De Ark uit Schipluiden is middels een bestuursoverdracht per 1 januari 2016 
toegetreden tot SCO Delft e.o.  In het voortraject tot de overdracht zijn de financiële risico’s 
onder andere met betrekking tot boventalligheid in kaart gebracht. Voor de boventalligheid 
zijn afspraken gemaakt om deze binnen drie jaar terug te dringen tot een financieel gezond 
niveau; 

6. Het CvB stelt tot nader order voor de hele organisatie een investeringsstop in. Alleen 
vervangingsinvesteringen zijn toegestaan, uitgezonderd de investeringen die nodig zijn voor 
de inrichting van nieuwe locaties. Investeringen inzake IKC-vorming/Community School zijn 
gebaseerd op een business case die de financiering van de investering onderbouwt.  
 

7.2 Meerjarenramingen 2017-2020 

 
7.2.1 Meerjarige leerlingenprognose 

Het proces van een meerjarenraming start bij een meerjarige leerlingenprognose. Er zijn prognoses 

voorhanden van de gemeente Delft, van Verus en van andere organisaties, maar vaak lopen deze 
prognoses behoorlijk uiteen. 
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Daarom zijn wij na de fusie van de sectoren PO en VO gestart met een door het bestuursbureau 
ontwikkeld prognosemodel. Inmiddels heeft het CvB het besluit genomen om de integrale 
verantwoordelijkheid van de diverse directeuren ook meer tot uitdrukking te brengen op het gebied 
van de leerlingenprognoses. Daarnaast wordt steeds duidelijker dat het kennen van de eigen school 
en de directe omgeving hiervan, de beste basis biedt om tot een goede prognose te komen. 
Dit houdt in dat de directeuren twee maal per jaar een eigen prognose aanleveren. De eerste ten 
behoeve van de begroting en de tweede voor de formatieplanning.  
 
De begroting 2017 en de meerjarenraming 2017 – 2020 zijn gebaseerd op een interne prognose van 

de leerlingaantallen. De genoemde aantallen zijn van de 1 oktober telling T-1. De cijfers van de 

interne prognose komen van de verantwoordelijke directeuren binnen de sectoren PO en VO. 

Hiermee wordt verdere uitvoering gegeven aan het beleid van het CvB om de integrale 

verantwoordelijkheid van de directeuren, ook op dit punt tot uitdrukking te laten komen. 

Geconstateerd kan worden dat de uitkomsten per 1 oktober 2016 voor beide sectoren positiever zijn 

uitgevallen dan vorig jaar voorzien was, deze ontwikkeling zet zich door in de volgende jaren. 

Ontwikkeling aantal leerlingen sector PO 

 

NB. Vanaf 2016 inclusief de leerlingaantallen van de Ark Schipluiden. 

 

Vanaf 2011 heeft zich in het primair onderwijs een daling ingezet van de leerlingaantallen. Deze 

trend wordt in 2015 doorbroken en lijkt zich in positieve zin door te zetten tot 2017 om zich daarna 

te stabiliseren. 

Ontwikkeling aantal leerlingen sector VO 

 

 

In het voortgezet onderwijs geeft de prognose na jaren van groei in 2015 een daling aan. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de daling van het leerlingenaantal bij de beroepsgerichte leerwegen. 

Vanaf 2016 wordt stabilisatie tot lichte groei van het aantal leerlingen verwacht. 

NB. Aantallen bij de sector VO exclusief ‘’vavo” leerlingen. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Jaar: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal sector PO 1.898 1.875 1.826 1.775 1.782 1.940 2.004 1.995 1.999

Jaar: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totaal sector VO 2239 2270 2359 2393 2350 2.387 2.380 2.395 2422
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Ontwikkeling aantal leerlingen SCO Delft e.o. 

 

 
 

Bovenstaande tabel geeft aan dat er een positieve ontwikkeling is van het aantal leerlingen bij SCO 
Delft e.o. 

 

7.2.2 Algemene uitgangspunten bij de MJR 2017-2020 

Naast de meerjarige leerlingenprognose, zijn de volgende uitgangspunten gekozen. De vastgestelde 

begroting 2017 is het vertrekpunt van de MJR: 

1. De Rijksbijdrage is aan de hand van de verwachte leerlingenaantallen aangepast. 

2. De Rijksbijdragen zijn aangepast op grond van de relevante financiële mutaties, zoals deze 

worden gepubliceerd door de VO- en PO Raad (zie ook toelichting bij 2.2). 

3. Rijksbijdragen waarvan een afloopdatum bekend is worden vanaf dat moment stopgezet. 

4. Gemeentelijke bijdragen waarvan een afloopdatum bekend is, worden vanaf dat moment 

stopgezet. 

5. Van een aantal subsidies is niet duidelijk op deze al of niet meerjarig doorlopen. In overleg 

met het bestuur is per geval een inschatting gemaakt of deze al dan niet stopgezet 

moeten worden. 

6. De afschrijvingslasten zijn op grond van een meerjarig investeringsplan in de verschillende 

jaarbegrotingen verwerkt. 

7. De personele lasten zijn gefixeerd op de bedragen van de jaarbegroting 2017 en zijn 

evenredig aangepast aan een stijging of daling van het leerlingaantal. 

8. De kosten van onderhoud gebouwen is gebaseerd op een jaarlijkse gelijkblijvende dotatie 

aan de voorziening onderhoud. De werkelijke uitgaven worden jaarlijks ten laste van deze 

voorziening gebracht.  

9. De overige lasten zijn gefixeerd op de bedragen van de begroting 2017. 

10. De Bovenschoolse begrotingen evenals de begroting van het Bestuursbureau zijn 

gefixeerd op de getallen van de begroting 2017. 

 

7.2.3 De onzekerheden binnen de MJR 2017-2020 

 

1. De gehanteerde leerlingenprognose. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waardoor 

de prognose in negatieve of positieve zin kan gaan afwijken.  

2. De Rijksoverheid. Vooral de batenkant van de MJR wordt grotendeels bepaald door de 

Rijksinkomsten. Ervaring leert dat, mede door politieke besluitvorming, geldstromen in 

positieve of negatieve zin gaan afwijken. Regelgeving is op macroniveau bekend, maar 

wordt pas in de loop van de MJR-periode deels uitgewerkt in regelgeving. Op 

Jaar: 2016 2017 2018 2019

Totaal sector VO 2.387 2.380 2.395 2.422

Totaal sector PO 1.940 2.004 1.995 1.999

Totaal SCO Delft e.o. 4.327 4.384 4.390 4.421
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schoolniveau kunnen hierdoor verschillen gaan ontstaan met de aannames waarmee 

gewerkt wordt. 

3. Bijdragen van de gemeentes. Vooral de sector PO is voor een aanzienlijk deel van de 

begroting, afhankelijk van financiële regelingen van de gemeentes. De afgelopen jaren 

zijn deze bijdragen fors afgenomen, niet duidelijk is hoe zich dit de komende jaren verder 

gaat ontwikkelen. 

4. De loonkostenontwikkeling is onduidelijk en ook de volledige dekking hiervan in de 

Rijksbijdragen, is niet altijd vanzelfsprekend meer. 

 

7.2.4 De meerjarenramingen 

 

Onderstaand treft u een aantal meerjarenramingen aan van de organisatie SCO Delft e.o. en de 
diverse sectoren. 

7.2.4.1 De meerjarenramingen SCO Delft e.o. 

 

 

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat er sprake is van positieve exploitatieresultaten, die langzaam 
oplopen. De toelichting op de verschillen t.o.v. de begroting 2017 worden in de volgende paragrafen, 

bij de sectoren PO en VO nader toegelicht. 

 

 

 

 

 

Meerjarenraming SCO Delft e.o. Bedragen x €1.000
Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

3.1 Rijksbijdragen 27.679 27.718 28.195 28.526

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 757 757 757 757

3.3 College-, cursus-, les en examengelden 48 48 48 48

3.5 Overige baten 714 549 549 549

5. Resultaat Financiële baten en lasten 55 55 55 55

Totaal Baten 29.252 29.126 29.604 29.935

4.1 Personele lasten 24.147 23.816 23.862 23.991

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 697 791 703 718

4.3 Huisvestingslasten 1.694 1.694 1.694 1.694

4.4 Overige lasten 2.803 2.601 2.801 2.796

Totaal lasten 29.342 28.902 29.059 29.199

Subtotaal saldo Baten en lasten -90 225 545 735

Taakstellende bezuiniging sector PO 100

Saldo Baten en lasten 10 225 545 735
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7.2.4.2 De meerjarenramingen sector PO 

 

 

De meerjarenraming van de sector PO vertoont een trend van een langzaam stijgend 

exploitatiesaldo. 

Toelichting bij de grotere verschillen: 

3.1 De rijksbijdragen  

 De Rijksbijdragen zijn gecorrigeerd met de te verwachte ontwikkeling van de 

leerlingaantallen. 

 De Rijksbijdragen zijn gecorrigeerd met de ontwikkelingen bekostiging Primair Onderwijs van 

de PO raad (versie oktober 2016). 

 

4.1 Personele lasten 

 De personeelslasten zijn gecorrigeerd met de te verwachte ontwikkeling van de 

leerlingaantallen. 

 Uitgangspunt bij de berekeningen is een structurele bezuiniging van 4 FTE t.o.v. de personele 

lasten per 1 januari 2018. 

4.2 Afschrijvingslasten materiële vaste activa 

 De afschrijvingslasten zijn gecorrigeerd op basis van de ingediende meerjarige 

investeringsplannen en het verloop van de lopende afschrijvingslasten. 

 

 

 

 

Meerjarenraming sector PO Bedragen x €1.000

Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

3.1 Rijksbijdragen 9.818 9.980 9.978 9.998

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 566 566 566 566

3.5 Overige baten 360 360 360 360

Totaal Baten 10.744 10.905 10.904 10.924

4.1 Personele lasten 9.002 8.901 8.887 8.896

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 318 342 286 253

4.3 Huisvestingslasten 555 555 555 555

4.4 Overige lasten 1.060 1.060 1.060 1.060

Totaal lasten 10.934 10.857 10.787 10.763

Subtotaal saldo Baten en lasten -190 48 117 160

Taakstellende bezuiniging sector PO 100

Saldo Baten en lasten -90 48 117 160
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7.2.4.3 De meerjarenramingen sector VO 

 

 

De meerjarenraming van de sector VO verloopt met een snel stijgend voordelig exploitatiesaldo. 

 

Toelichting bij de grotere verschillen: 

3.1 De rijksbijdragen  

 De Rijksbijdragen zijn gecorrigeerd met de te verwachte ontwikkeling van de 

leerlingaantallen. 

 De Rijksbijdragen zijn gecorrigeerd met verwachte relevante financiële mutaties van de VO 

raad (versie 14 oktober 2016). 

 Belangrijke extra baten worden veroorzaakt door het snel toenemende bekostigde aantal 

LWOO leerlingen. 

3.5 Overige baten 

 De afname van de overige baten wordt veroorzaakt door de beëindiging van de 

detacheringen bij sc Delfland, omdat dit personeel door de verwachte groei van deze locatie 

hier ingezet moet gaan worden. 

4.1 Personele lasten 

 De personeelslasten zijn gecorrigeerd met de te verwachte ontwikkeling van de 

leerlingaantallen (zie 4.2). 

 Toename personele inzet bij sc Delfland. 

4.2 Afschrijvingslasten materiële vaste activa 

 De afschrijvingslasten zijn gecorrigeerd op basis van de ingediende meerjarige 

investeringsplannen en het verloop van de lopende afschrijvingslasten. 

 

Meerjarenraming sector VO Bedragen x €1.000

Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

3.1 Rijksbijdragen 16.672 16.821 17.098 17.400

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 166 166 166 166

3.3 College-, cursus-, les en examengelden 48 48 48 48

3.5 Overige baten 352 188 188 188

Totaal Baten 17.238 17.222 17.499 17.802

4.1 Personele lasten 15.011 14.849 14.905 15.016

4.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 362 432 402 446

4.3 Huisvestingslasten 780 780 780 780

4.4 Overige lasten 985 985 985 985

Totaal lasten 17.138 17.046 17.071 17.227

Saldo Baten en lasten 100 176 428 575
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7.2.5 De MJR liquiditeitsbegroting 

 

 

 

 

Uit de bovenstaande MJR-liquiditeitsbegroting blijkt dat in de jaren 2017-2020 dat op het gebied van 
liquiditeit geen problemen te verwachten zijn.     

 

 

 

 

 

  

Meerjarige liquiditeitsbegroting 2017 - 2020

2017 2018 2019 2020 2021

Beginstand liquidemiddelen 3.863.332 3.494.568 3.665.732 4.243.646 5.367.456

Mutaties: 

Exploitatietekort/-overschot 89.695 -224.584 -545.119 -735.304

Kosten mobiliteitsvraagstuk sector PO

Bouwkosten 

Af: Afschrijvingen -697.240 -790.998 -702.597 -717.867

Bij: Vervangingsinvesteringen 760.970 547.100 605.500 467.800

Dotatie onderhoudsvoorziening -330.000 -330.000 -330.000 -330.000

Onttrekking onderhoudsvoorziening 545.339 627.318 394.302 191.561

Saldo Mutaties 368.764 -171.164 -577.914 -1.123.810
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7.2.6 De meerjarenbalans en kengetallen 

Balans per 31/12 na resultaatbestemming 

 

 

 

Geconcludeerd kan worden dat de belangrijkste kengetallen zich tussen de grenswaarden blijven 
bewegen. De kapitalisatiefactor begeeft zich onder de ondergrens, dit is een tijdelijke situatie en wordt 
door de verwachte positieve exploitatieresultaten in de komende jaren hersteld. .  

De monitoring van de financiële activa is in handen van Rabobank Nederland. De directeur van het 
bestuursbureau heeft minimaal 2 keer per jaar overleg met deze partij. 

  

Balans per 31 december 201x

(na resultaatbestemming in euro's)

2017 2018 2019 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa 3.968.953 3.725.055 3.627.958 3.377.891

Financiële vaste activa 0 0 0 0

Totaal vaste activa 3.968.953 3.725.055 3.627.958 3.377.891

Vlottende activa

Vorderingen 613.689 613.689 613.689 613.689

Liquide middelen 3.863.332 4.034.496 4.612.410 5.736.220

Totaal vlottende activa 4.477.021 4.648.184 5.226.098 6.349.908

Totaal activa 8.445.974 8.373.239 8.854.056 9.727.799

Eigen vermogen 3.871.732 4.096.316 4.641.435 5.376.739

Voorzieningen 1.165.969 868.651 804.349 942.788

Kortlopende schulden 3.408.273 3.408.272 3.408.272 3.408.272

Totaal passiva 8.445.974 8.373.239 8.854.056 9.727.799

Kentallen

2017 2018 2019 2020 Formule Grens

Liquiditeit 1,31 1,36 1,53 1,86 VA/KS 0,5-1,5

Solvabiliteit 45,84% 48,92% 52,42% 55,27% EV/TV 20%

Kapitalisatiefactor 28,87% 28,75% 29,91% 32,50% TV/TB 35%-60%

Weerstandsvermogen 13,24% 14,06% 15,68% 17,96% EV/TB 10%-40%

Omschrijving

Vlottende activa VA

Kortlopende schulden KS

Eigen Vermogen EV

Totale baten TB
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7.2.7 Kengetallen personele bezetting in fte’s en leerlingaantallen 

 

 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is tot en met 2019 de gevraagde personele inzet licht stijgend. Het 

bestuur zal de ontwikkeling van de prognose van de leerlingaantallen nauwlettend volgen en 
eventueel passende maatregelen treffen om het personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief op 

het gewenste niveau te houden. Deze cijfers zijn verkregen in november 2016. 

 

 

 

7.3 Risicobeheersing 

 

Risico’s beschouwen we in dit document niet als iets negatiefs dat zoveel mogelijk moet worden 
uitgebannen. Risicomanagement gaat niet alleen om het wegnemen van gevaren maar ook om het 
realiseren van kansen. Om kansen te kunnen realiseren brengen we in kaart wat er eventueel mis kan 
gaan om vervolgens beheersmaatregelen te nemen en bij de uitvoering goed de vinger aan de pols te 
houden.  
 

7.3.1 Bronnen 

De Q-rapportages zijn de voornaamste bronnen als het gaat om het identificeren van de financiële 
risico’s. Verder verschijnen jaarlijks in oktober de interne jaarverslagen op de domeinen onderwijs en 
personeel waaronder de professionalisering. In deze verslagen wordt teruggeblikt op het 
voorafgaande schooljaar. Eveneens in oktober verschijnt voor beide sectoren de formatierealisatie, 
waarin de feitelijke werkelijkheid van het lopende schooljaar wordt geformuleerd en vergeleken met 
de formatieprognose zoals deze in mei is opgesteld. Met behulp van deze documenten worden 
ontwikkelingen en trends geïdentificeerd. 

 

7.3.2 Timing en planning 

Het CvB formuleert jaarlijks in november/december op basis van de onder 7.3.1 genoemde bronnen 
een risicorapportage. Naast de interventies op de afzonderlijke risico’s kan dan bij het opstellen van 
de begroting en in de aanloop naar de formatieprognose gebruik worden gemaakt van de inzichten en 
conclusies uit deze rapportage. Deze rapportage valt samen met Q3. In de Q-rapportages 1 en 2 zal 
vervolgens kort de stand van zaken op de genoemde risico’s worden besproken. In Q4, de jaarrekening, 
volgt dan de stand van zaken in de vorm van de verplichte risicoparagraaf. Vanaf 2017 stelt het CvB zo 

kengetallen personele bezetting in FTE en leerlingaantallen

Personele bezetting in FTE 2016 2017 2018 2019

Management/Directie 15,16 15,36 15,38 15,49

Onderwijzend Personeel 273,12 276,72 277,10 279,05

Overige Medewerkers 55,79 56,52 56,60 57,00

Totale personele bezetting 344,07 348,60 349,08 351,54

Leerlingaantallen 4327 4.384        4.390        4.421        
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vroeg mogelijk na het begin van het kalenderjaar en voorafgaand aan de jaarrekening een financiële 
Q4 op. De op die manier verkregen inzichten worden meegewogen bij de opstelling van de nieuwe 
formaties (april). 

 

7.3.3 Begripsdefiniëring 

Als criteria voor het bepalen van de vraag of er sprake is van een risico hanteert het bestuur de noties 

kwaliteit, continuïteit en identiteit. Het bestuur spreekt van risico’s als de kwaliteit, de continuïteit, de 

identiteit of een combinatie van deze factoren onder druk komt te staan of al staat. Er is sprake van 

een groot risico als één van deze aspecten daadwerkelijk gevaar loopt. Uiteraard zijn deze noties in de 

praktijk niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden en soms met elkaar vervlochten. Versterking 

van de kwaliteit zal vrijwel zeker een versterking van de continuïteit tot gevolg hebben zoals verlies 

van kwaliteit een bedreiging voor de continuïteit kan zijn. Belangrijk bij risicobeheersing is dat er 

binnen de gehele organisatie wordt gewerkt aan de cultuur van risicobewustzijn. Om te voorkomen 

dat er alleen maar in termen van risico’s wordt gedacht, is er in de besprekingen met de algemene 

directie en de leiding op de verschillende locaties ook aandacht voor de kansen die soms met bepaalde 

risico’s samenhangen. In de gewenste cultuur is er naast scherp inzicht in risico’s en ook behoefte aan 

het  identificeren van kansen. 

  

7.3.4 Samenvatting 

Ten opzichte van het vorig jaarverslag is het risicoprofiel van de organisatie afgenomen. Bij de 

basisschool De Horizon is zowel kwalitatief als kwantitatief een verbetering zichtbaar. Bij de 

bouwprojecten is het financiële risico verminderd dan wel beëindigd en ook de daling van de 

leerlingenaantallen bleek mee te vallen. Ook de boventalligheid in het PO is opgelost. We constateren 

met tevredenheid dat op al deze terreinen de gunstige ontwikkeling zich in 2016 heeft doorgezet. Het 

beleid en de ingezette acties hebben resultaat gehad. Daartegenover staat dat de 

toegenomen vervangingskosten een duidelijk nieuw en groeiend risico zijn. Verder is de scherpte in de 

“financiële discipline in de organisatiecultuur” een verbeterpunt.  

 

7.3.5 Geconstateerde risico’s 

Hieronder bespreken we terugblikkend allereerst de concrete financiële risico’s. Vervolgens zullen de 

eventuele risico’s worden belicht vanuit de genoemde invalshoeken kwaliteit, continuïteit en 

identiteit. 

7.3.5.1 Financiële risico’s 

 

Risico Korte analyse c.q stand van 
zaken 

(Voor) genomen maatregelen 

   

1. Overschrijding kosten 
bouwprojecten 

  

Nieuwbouw en verbouw 
locatie Molenhuispad 

Beperkte meerkosten en 
overschrijding interne 
verbouw; Investeringen 
ruimschoots binnen budget. 
Conclusie: niet langer risico. 

Geen maatregelen nodig 

Nieuwbouw locatie sc Delfland Uitvoering binnen bouwbudget 
gebleven; Toegezegde 

Juridische voorbereiding op 
discussiepunt; 
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toevoeging van € 150.000 niet 
nodig; Eén discussiepunt (€ 
48.000) nog te beslissen bij 
eindafrekening; 
Investeringsbudget vertoont 
lichte overschrijding. 

 
 
 
 
Taakstellende opdracht aan 
directeur(en). 

Verbouw locatie Max Havelaar Budget beschikbaar; moet nog 
worden uitgevoerd. 

Zorgvuldige monitoring door 
alg. dir. en dir. 
bestuursbureau. 

2.Toenemende kosten 
vervanging 

  

Sector PO Groei aantal langdurig zieken; 
niet te relateren aan specifieke 
locatie; soms relatie met 
werkdruk, globaal met name in 
de leeftijdsgroepen 30 – 45 en 
boven de 60; soms geen 
enkele relatie met werk. 
Toename kosten formatiejaar 
15-16: ca. €125.000. 
Deze vervangingskosten waren 
niet voorzien in de formatie en 
wijken af van de voorgaande 
jaren. 

Problematisering bij 
leidinggevenden en  
bewustwording beleid: sturen 
op gedrag; 
(herhaling) trainingen 
verzuimgesprekken; 
Verhogen budgetten 
vervanging begroting en 
formatie; 
Maatwerkafspraken; 

Sector VO Idem incl. een vergelijkbare 
toename van de kosten. 

Idem 

3.Verlaging baten als gevolg 
van lagere instroom 

  

Gestage terugloop bij De Bron, 
geen groei bij De Ark (D) 
(Tanthof) 

 

Vergrijzing van de wijk Het proces om te komen tot 
het formele besluit tot één 
school in de Tanthof is gestart. 
Er lopen gesprekken 
zowel intern (beide scholen) 
als extern (andere besturen en 
gemeente). 

Snelle terugloop 
Rembrandtschool 

Verhuizingen van een aantal 
gezinnen naar de nieuwe wijk 
Rijswijk-buiten; 
Te onduidelijk imago van de 
school; 
Eindtoets laag: slechte 
jaargroep; voorspellingen 
volgende groep optimistischer; 
Ook hier wellicht 
demografische effecten: 
minder aanbod. 

Alg. dir. en dir. werken aan 
verbeterplan kwaliteit in 
algemene zin, inclusief imago, 
professionalisering en 
toekomstbeeld; 
Toekomst school wordt 
besproken i.r.t. de 
ontwikkelingen in de Tanthof. 

Mogelijke terugloop op de 
locatie Obrechtstraat 

Resultaten goed maar 
onderwijscultuur onvoldoende 
professioneel (zie ook rapport 
inspectie); kan leiden tot 

Verbeterplan is in uitvoering 
o.l.v. algemeen directeur; 
Eerder toegezegde uitbreiding 
lokalen ingetrokken. 
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lagere resultaten en 
verminderde instroom 

4.Verhoging lasten als gevolg 
van te weinig kostenbewuste  
cultuur 

  

Mogelijke correctie lumpsum 
De Horizon 

Administratieve 
onvolkomenheden m.b.t. de 
gewichtenregeling 

Verbeterde afspraken op 
grond van verbeterde 
regelingen vanuit de overheid 

Overschrijding budgetten bij 
onderdelen van de stichting 
 

Gebrek aan overzicht bij 
enkele betrokkenen;  
Gebrek aan affiniteit bij 
financiële problematiek bij 
enkele  betrokkenen; 
Het niet houden aan gemaakte 
afspraken door enkele 
betrokkenen. 
 

Problematiseren, 
voortdurende analyses, 
gesprekken en 
casusbesprekingen CvB-
alg.dir.;  
Verhelderen rollen en 
verwachtingen; 
Extra info bulletin Handdruk 
VO; Verbeterde 
budgethoudersregeling; 
Verbetering aanlevering 
overzichten: Q-rapportages, 
risicorapportages; 
Actualiseren afspraken tussen 
CvB en alg. dir. 
Bevorderen “scherpte” bij 
personele en financiële 
administratie. 

7.3.5.2 Kwaliteit 

 

Algemeen 
In beide onderwijssectoren bestaat er toenemende druk op de financiën en op de tijd. Daarnaast 

merken we dat de externe verwachtingen - generaliserend gesproken - hoger worden waardoor 

bijvoorbeeld de druk op de bijzondere leerlingenzorg groeit. Het is daardoor steeds lastiger geld en tijd 

in te ruimen voor de noodzakelijke ontwikkeling van het onderwijs. Noodzakelijk omdat we in de deze 

ontwikkeling een voorwaarde zien voor het handhaven of verbeteren van de kwaliteit. In het overleg 

tussen CvB en algemene directie zoeken we continu (formatie, begroting, specifieke onderwerpen) 

naar balans tussen het omgaan met de toenemende druk en de ruimte voor de vereiste en gewenste 

ontwikkelingen. 

 

Sector PO 

Met plezier constateren we dat alle scholen beschikken over een zgn. basisarrangement. Daarnaast 

merken we echter wel op dat een deel van de scholen het analyseren en sturen op onvoldoende 

opbrengsten nog onvoldoende onder de knie heeft. Dat geldt zowel voor de directie, de ib-er(s) als 

voor de leerkrachten. Inmiddels is dit duidelijk geproblematiseerd, zijn de directeuren zich hier van 

bewust en zijn er plannen en afspraken wat betreft de eigen professionalisering zodat er verbetering 

valt te verwachten. 

Op schoolniveau vallen De Ark Delft en De Rembrandtschool op. De cijfers van de eindtoetsen van De 

Ark Delft zijn voor het derde achtereenvolgende jaar niet goed (2014: onvoldoende; 2015: net 

voldoende; 2016: onvoldoende). De Rembrandtschool heeft na een aantal moeilijke jaren in 2014 en 
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2015 goed gescoord. De resultaten in 2016 zijn echter weer onvoldoende. Vooralsnog gaan we ervan 

uit dat het een éénmalige terugval is maar het is wel een punt van aandacht. In het overleg tussen de 

algemeen directeur en de locatiedirecteuren is er gerichte aandacht voor dit risico. 

 

Sector VO 

In het algemeen kunnen we stellen dat de kwaliteit in de sector VO goed op orde is. De opbrengsten 

in alle leerwegen zijn zonder meer goed. Ook in het VO hebben alle leerwegen een basisarrange-ment. 

Desondanks spelen er wel enkele factoren die de kwaliteit negatief kunnen beïnvloeden en waar de 

directie alert op is.  

Op het Molenhuispad (havo/vwo) zijn in 2016 relatief veel ervaren docenten vertrokken en 

noodgedwongen vervangen door minder ervaren collega’s terwijl ook de groei van het aantal part-

timers verder toeneemt. Tegenover de mindere ervaring staat de komst van collega’s met nieuwe en 

frisse inzichten die weer van betekenis kunnen zijn voor de onderwijsontwikkeling. 

Op de Hof van Delft (mavo/havo, Obrechtstraat) wordt de cultuur nog te veel gekenmerkt door een te 

vrijblijvende houding en een gebrek aan doelgerichtheid. Ook de inspectie heeft hier naar aanleiding 

van een recent bezoek op gewezen. Aan de hand van een uitgewerkt plan wordt hier door de leiding 

gericht aan gewerkt en de verwachtingen zijn positief. Het is een probleem waar al langer aan gewerkt 

is zonder al te veel zichtbaar resultaat. Met andere woorden: er zal de komende tijd wel een 

verandering moeten optreden m.b.t. de cultuur om te voorkomen dat er echt negatieve gevolgen 

zullen ontstaan. 

 

Bestuursbureau 
In het algemeen zijn we tevreden over de kwaliteit van de diensten van het bestuursbureau. Hoewel 

op onderdelen de kwaliteit nog kan worden verbeterd. Binnen afzienbare tijd zullen enkele ervaren 

krachten met pensioen gaan. Deze factoren zijn voor het CvB de aanleiding geweest om de directie 

van het bestuursbureau te vragen om in het najaar van 2016 te komen met een visienota waarin voor 

de komende jaren drie doelen worden nagestreefd: verhoging van de kwaliteit, vergroting van de 

efficiency en verlaging van de kosten. De nota is inmiddels besproken en vastgesteld. 

7.3.5.3 Continuïteit 

Inleiding 

De continuïteit van de organisatie is – uiteraard – sterk afhankelijk van de financiële situatie. De 

leerlingenaantallen vormen de voornaamste inkomstenbron en we zijn er bij gebaat om dit aantal zo 

stabiel mogelijk te houden. Als de leerlingenaantallen stabiel zijn, betekent dit echter nog niet dat de 

aan die aantallen gerelateerde inkomsten even stabiel zijn. Daarom eerst een opmerking over de 

bekostiging. 

Bekostiging 

Voor beide sectoren is er inmiddels een CAO waarin o.a. afspraken met OCW zijn uitgewerkt. Dat geeft 

de nodige duidelijkheid. Daarnaast staan in de rijksbegroting voor 2017 bezuinigingen ingeboekt 

waarvan nog niet duidelijk is wat die betekenen. Verder worden scholen via andere routes 

(gemeentebegrotingen, vsv-gelden, financiering samenwerkingsverbanden passend onderwijs enz.) 

regelmatig geconfronteerd met bezuinigingen. Ook wordt er door OCW nog steeds gewerkt aan de 

herziening van de bekostiging. In eerdere varianten zou dat het CLD € 200.000 gaan kosten. Omdat dit 

voor veel scholen uiteraard te ingrijpend is, wordt er inmiddels gewerkt aan zachtere varianten die 

vooralsnog nog steeds een bezuiniging impliceren. Kortom, de ontwikkelingen rondom en vanuit de 
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bekostiging bepalen ons bij de blijvende noodzaak om conservatief te begroten en de scherp te zijn op 

de uitgaven.  

Cultuur 

Eerder is al gesproken over een gewenste cultuur waarin we ons bewust zijn van risico’s. Risico’s zijn 

niet altijd financieel maar ze zijn dat wel vaak. Het CvB constateert dat op het niveau van de 

beslissingen en de verwachtingen soms onvoldoende besef bestaat van de financiële consequenties. 

Om het hier nog enigszins voorzichtig te formuleren: er lijkt in (delen van) beide sectoren een cultuur 

te bestaan met te weinig financiële discipline, administratieve duidelijkheid en zorgvuldigheid.  

Om te voorkomen dat deze veronderstelde cultuur zich zal ontwikkelen tot een serieus risico werken 

bestuur en algemene directie aan probleembesef, actualiseren en verbeteren we de bestaande 

afspraken en scherpen we met elkaar de vereiste discipline aan. Daarnaast zal in het VO worden 

onderzocht of en in hoeverre er op het huidige structurele aanbod aan onderwijs en activiteiten kan 

worden bezuinigd. Ten slotte is er aan een externe accountant een algemeen advies gevraagd op basis 

van een onderzoek van een aantal jaarstukken. Ook dit advies zal ons o.a. moeten helpen bij het 

kritisch reflecteren op de (financiële) keuzes.  

Leerlingaantallen 

Voor de korte termijn zijn er geen problemen maar dat neemt niet weg dat de onzekerheid 

voor de langere termijn (in een licht krimpende markt) blijft bestaan.  

PO     

 2013 2014 2015 2016 

De Ark Delft 117 120 117 114 

De Ark Schipluiden 121 130 124 123 

De Bron 260 251 236 229 

De Horizon 315 247 246 280 

De Rembrandtschool 210 203 201 177 

Het Mozaiek 327 324 321 341 

De Max Havelaarschool 377 392 408 411 

Het Talent 221 238 253 259 

     

Totaal 1948 1905 1906 1934 

 

Het totaal van het PO vertoont in 2016 een lichte groei. Na de stevige daling in 2014 is het in 

het bijzonder goed om te zien dat De Horizon weer stevig groeit.  

De terugloop in de Tanthof (De Ark, De Bron) is bekend (zie ook verder hieronder). De 

teruggang op de Rembrandtschool is fors. Er wordt gewerkt aan een concreet plan van aanpak 

om de school zichtbaarder en aantrekkelijker te maken (zie ook opmerking over de kwaliteit) 

VO     

 2013 2014 2015 2016 

     

Havo/Vwo 1602 1649 1681 1751 

Mavo/Havo 510 538 508 490 

BBL/KBL 256 215 168 160 

     

Totaal 2367 2402 2357 2401 
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Hoewel het op het totaal niet zichtbaar is, lopen de aanmeldingen voor de beroepsgerichte 

leerwegen iets op (aantal examenleerlingen was nog steeds groter dan het aantal 

eersteklassers). We gaan ervan uit dat wanneer de verhuizing naar de nieuwbouw achter de 

rug is in 2017 de aanmeldingen verder zullen stijgen. Inmiddels (maart 2017) is gebleken dat 

deze veronderstelling juist is. Het aantal aanmeldingen neemt behoorlijk toe. 

De Mavo/Havo loopt terug en de verwachting is dat deze locatie nog verder zal teruglopen tot 

ca. 450 leerlingen. Voor een deel lijkt dit samen te hangen met de constante groei van 

Havo/Vwo maar ook de cultuur (zie opmerkingen bij kwaliteit) kan een rol spelen. Mede door 

het aanbod Havo op de locatie te versterken en Technologie en Toepassing aan het 

programma toe te voegen hopen we de Obrechtstraat aantrekkelijker te maken voor nieuwe 

leerlingen. 

Bouwprojecten 
Nieuw- en verbouwprojecten kunnen een financieel risico vormen voor continuïteit van de organisatie. 

We bespreken hier kort de stand van zaken van de verschillende lopende projecten hoewel we kunnen 

constateren dat er in feite geen sprake (meer) is van een risico. 

 

sc Delfland 

 

nieuwbouw 

De nieuwbouw is eind 2016 opgeleverd. De gemeente was bouwheer. Daarmee lag het risico van 

budgetoverschrijding voornamelijk bij de gemeente. Het totale bouwbudget was bepaald op € 

7.879.310,00. Binnen dat bouwbudget leveren de scholen: € 150.000  (investering, toevoeging 

bouwbudget) + € 222.640,- (demarcatie). Totaal: € 372.640. De €150.000 staat vast, de € 222.640,- is 

maximaal. Het bestuur voelt zich gebonden aan de toezegging van € 150.000,- voor het bouwbudget. 

De stand van zaken per eind 2016 is dat de bouw binnen het budget zal blijven, dat ook de demarcatie 

niet zal worden overschreden en dat de toegezegde €150.000 niet zal hoeven worden aangesproken. 

Eén discussiepunt (aansluiten keukens € 96.000) is doorgeschoven naar de eindafrekening. Dan zal 

worden bepaald wie welk deel betaalt. 

 

investeringsbudget 

Naast het bouwbudget is er door de besturen van het Grotius College en SCO Delft e.o. een 

investeringsbudget ter beschikking gesteld. Dit budget is € 500.000 per school. De stand van zaken per 

eind 2016 is dat er een overschrijding is van € 50.000 (€ 25.000) per school. De directeuren werken 

hard aan de opdracht om (alsnog) binnen vastgestelde budget te blijven. 

 

Molenhuispad 

 

Nieuwbouw 

De oplevering van de nieuwbouw heeft in juli plaatsgevonden en de feestelijke opening op 30 

september j.l. In de stuurgroepsvergadering van 27 september 2016 is het taakstellend bouwkrediet 

verhoogd met een bedrag van € 48.772 tot in totaal € 5.123.772. Naar het zich laat aanzien wordt dit 

krediet niet overschreden en is er geen financieel risico meer op dit gebied. 
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Daarnaast is er sprake van een lijst onvoorzien meer- en minderwerk. Van het meer- en minderwerk 

heeft de gemeente een bedrag van plm. € 190.000 voor haar rekening genomen. De meerkosten voor 

de school bedragen plm. € 60.000. Voor dit bedrag zijn een aantal aanpassingen verricht die boven het 

bouwbesluit uitgaan, maar zeer wenselijk waren om toch te realiseren.  

 

interne verbouwing 

De interne verbouwing van het Molenhuispad, in de oudbouw, is succesvol afgerond. De financiële 

overschrijding bedroeg plm. € 50.000. Dit was tegenvallend hoog. Ook op dit onderdeel bestaat er niet 

langer een financieel risico. 

 

Investeringsbudget 

De investeringen met betrekking tot de nieuwbouw en verbouw zijn grotendeels gerealiseerd. Naar 

het zich laat aanzien blijven de investeringen ruimschoots binnen de ter beschikking gestelde 

budgetten en bestaat er ook op dit onderdeel niet langer een financieel risico. 

 

Nieuwbouwproject IKC Max Havelaarschool 

Voorjaar 2017 zal het gebouw Verwersdijk 21 te Delft worden overgedragen van de gemeente Delft 

aan SCO Delft. Van de 600m2 BVO zal de helft een onderwijsbestemming hebben en zullen wij daar 3 

lokalen gaan creëren. Voor deze aanpassingen en het aanbrengen van een verbinding tussen de 

Verwersdijk en de huidige school aan de Voorstraat heeft de gemeente Delft het bedrag van € 

450.000,- toegezegd. Alle werkzaamheden inclusief begeleiding van het project zullen uit dit budget 

worden bekostigd. Het project kan worden aanbesteed op het moment dat SCO de formele eigenaar 

is. Zolang de aanbesteding nog geen feit is, is het een risico of de zaken zoals ze nu bedacht zijn en 

uiteraard ook noodzakelijk zijn om te komen tot de huisvesting van het IKC, binnen het budget gaat 

passen. 

Strategische dilemma’s 

Ontwikkelingen Tanthof 
In de Tanthof zien we een geleidelijke krimp van de leerlingenaantallen. Eerder is al besloten dat De 
Ark en De Bron op termijn samengevoegd zullen worden tot een nieuwe school. Op welke plek deze 
school komt is nog onduidelijk. De scenario’s voor de Tanthof worden op dit moment door de 
gemeente onderzocht op de financiële en ruimtelijke haalbaarheid. Daarna bepalen we in welk tempo 
beide scholen één school zullen worden. Wat betreft het onderhoud aan de gebouwen zal alleen het 
noodzakelijke worden gedaan. Bij de uiteindelijke keuzes zal ook de positie van de Rembrandtschool 
worden betrokken. 
Er doet zich wel de kans voor om met een nieuwe school te laten zien waar we als stichting voor staan 
en hoe we invulling willen geven aan zinvol en toekomstbestendig onderwijs. We kunnen daarin 
onderscheidend zijn aan andere scholen. Het inhoudelijke proces om te komen tot één school is 
inmiddels ingezet. 
 

Concurrentie in het VO 
Er zijn drie ontwikkelingen gaande die op termijn een risico zouden kunnen zijn voor de 

leerlingenaantallen in het VO. 

- De Vrije school (onderdeel van het Grotius College) groeit en trekt ook leerlingen van reguliere 

basisscholen; 

- De gemeente heeft een behoeftenonderzoek uitgevoerd voor een internationale VO-school. 

De conclusie is dat er behoefte bestaat. Inmiddels is er een haalbaarheidsonderzoek 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 20 juni 2017



 

73 
 

uitgevoerd waarvan overigens nog geen rapportage bekend is. Ook is onduidelijk of SCO Delft 

e.o. gevraagd zal worden een rol te spelen bij de realisatie. 

- De gemeente Pijnacker/Nootdorp is bezig om per 2019 een school voor de beroepsgerichte 

leerwegen te realiseren (onderdeel van SCO Lucas).  

 

Personele ontwikkelingen 
In beide sectoren groeit het aantal collega’s dat om verschillende redenen langdurig moet worden 

vervangen. Per 1 oktober 2016 was dat voor de sector PO ruim 3 fte en voor de sector VO 7 fte. Uit 

analyse blijkt dat het niet een bepaalde leeftijdsgroep of locatie betreft. Voor zover er sprake is van 

werk gerelateerd verzuim gaat het om ervaren werkdruk en om teleurstellingen wat betreft de niet te 

realiseren verwachting om op 65-jarige leeftijd met pensioen te kunnen gaan. Behalve dat er hierdoor 

extra druk bij anderen komt te liggen, is er uiteraard sprake van fors oplopende vervangingskosten. In 

het overleg tussen bestuur en algemene directie ontwikkelen we beleid om de duurzame 

inzetbaarheid te verhogen. Daarnaast is er in de begroting van 2017 en in de meerjarenbegroting 

rekening gehouden met oplopende kosten. Ten slotte wordt de (gespreks-) training van 

leidinggevenden m.b.t. het voorkomen van verzuim geïntensiveerd en uitgebreid. 

  

7.3.5.4 Identiteit 

Inleiding 

Identiteit is een risicofactor of wordt dat als de stichting en/of de afzonderlijke scholen een 

(te) vaag profiel hebben en daardoor onvoldoende bekend zijn in het voedingsgebied. Zonder 

hier al van echte risico’s te spreken, willen we er toch enkele opmerkingen over maken.  

Profileren 

In het jaarverslag over 2015 is opgemerkt dat het VO soms kansen laat liggen om allerlei goede 

en opmerkelijke ontwikkelingen of resultaten onvoldoende voor het voetlicht te brengen. Dat 

geeft het risico van een onduidelijk profiel effect kan hebben op de aanmeldingen. Op dit punt 

is in de PR van het VO nodige verbeterd.  

Ook voor enkele PO-scholen geldt het risico van een mogelijk te vaag profiel. (De 

Rembrandtschool, Het Mozaïek) terwijl ook het profiel van De Horizon als Community School 

en de Max Havelaar als IKC steviger moet worden neergezet. Dit is onderkend en er worden 

plannen gemaakt om de verschillende profielen te versterken. 

CLD als zorgschool 

Het CLD staat in Delft e.o. bekend als een school waarin de bijzondere leerlingenzorg en de 

persoonlijke aandacht over het algemeen goed is geregeld. Daarnaast is de basiszorg van het 

CLD, zoals afgesproken binnen het kader van het samenwerkingsverband passend onderwijs, 

goed op orde en zeker in de beeldvorming vaak beter dan dat van andere scholen. Ten slotte 

experimenteert het CLD h/v met een zgn. structuurklas. 

Al deze aandacht voor zorg is gerelateerd aan de onderwijsvisie als christelijke school en heeft 

een positief effect op de aanmeldingen. Tegelijkertijd kan het risico ontstaan van een te grote 

toeloop van leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben en de soms te hoge verwachtingen 

van hun ouders.  
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Levensbeschouwelijke identiteit 

Een belangrijk aspect van het profiel van de stichting en de afzonderlijke scholen is de 

levensbeschouwelijke identiteit. In het strategisch document is aangegeven dat de 

afzonderlijke scholen hun eigen profiel mogen of moeten hebben. Wij zijn, en willen dat ook 

zijn, een open christelijke organisatie. De situatie van bijvoorbeeld sc Delfland en De Horizon 

is alleen al door de leerlingenpopulatie sterk verschillend van dit van de Mavo of De Ark 

Schipluiden. Dat vraagt om een andere invulling van de levensbeschouwelijke identiteit 

waarvoor er vanuit de stichting wel kaders moeten worden aangereikt. Wanneer zowel de 

stichting als de afzonderlijke scholen onduidelijk en vaag zijn over dit aspect maar zich wel 

presenteren als christelijk bestaat er kans op een geloofwaardigheidsprobleem. Tegen de 

achtergrond van de steeds verder gaande secularisering en de sterker wordende politieke 

roep om het afschaffen van het bijzonder onderwijs is dit wel een zorg.  

Tegelijkertijd is het ook zo dat de gewijzigde samenstelling van bestuur en algemene directie 

ons expliciet bepaalt bij allerlei nieuwe en oude vragen en we ook op het punt van de 

levensbeschouwelijke identiteit het gesprek met elkaar voeren. 

Ook op de Mavo doet zich de kans voor om vanuit de discussies over de cultuur het gesprek 

te voeren en antwoorden te vinden op de vraag waar we gezamenlijk voor staan als we ons 

profileren als christelijke school. 
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8. Rapportage Raad van Toezicht  
 

8.1 Raad van Toezicht (RvT) 

De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB. Hij combineert dit intern toezicht met de functie van 
adviseur en werkgever. Hij houdt gepaste afstand van het dagelijks functioneren, maar is intensief 
betrokken wanneer dat nodig is. Het Strategisch Plan, Besturingsmodel SCO Delft e.o., 
onderwijskwaliteit, ontwikkeling van leerlingaantallen in het PO, huisvesting en de financiële 
voortgang waren in 2016 belangrijke punten op de agenda van de RvT. 

 

8.2 Samenstelling in 2016 

De RvT is in 2013 met de vorming van SCO Delft e.o. in functie gekomen en conform de bij de fusie 
gemaakte afspraken grotendeels gevormd met leden vanuit de besturen van VPCVO en PCBO. Conform 
het vastgestelde rooster treden de van origine uit het bestuur van VPCVO en PCBO komende leden 
van de RvT terug en worden na een openbare werving o.b.v. het vastgestelde profiel nieuwe leden 
benoemd. 

 
De RvT bestond in 2016 uit:  
 

Naam Jaar van 
aftreden 

Functie Nevenfuncties 

Dhr. drs. P.G.M.C. 

(Peter) van 
Alphen 

 

2017* Zelfstandig interim-

manager/adviseur  - 
Van Alphen Finance & 

Interimmanagement 

Coördinator Business 
Control Bèta bij de 

Vrije Universiteit 

Voorzitter/Penningmeester College van 

Kerkrentmeesters Hervormde 
Gemeente Wateringen 

Lid Raad van Commissarissen 

Woningcorporatie Arcade, Naaldwijk 
(tot 8-4-2017) 

Dhr. drs. A. (Alex) 

Crezée 

(voorzitter) 

2017* Organisatieadviseur 

Turner 

Docent Governance & Management 

Control Erasmus Universiteit Rotterdam 

Mevr. S.A. 

(Sandra) Koppert 

2016 Gebiedsmanager 

Leiden-Noord binnen 
Topaz 

 

Mevr. Mr. A. 

M.A.H. (Anneriet)  
van Rijn-Kruijsen 

2019* Compensation & 

Benefits Specialist, 
Robeco 

 

Mevr. Mr. G.M. 

(Geertje) 
Schilperoort–van 

der Weijde 

2019* Senior juridisch 

medewerker Kort 
Geding, Rechtbank 

Rotterdam 
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Naam Jaar van 

aftreden 

Functie Nevenfuncties 

Mevr. dr. J.  

(Joke) Snippe 

MBA MSc 

2018* Waarnemend 

voorzitter College van 

Bestuur Marnix 
Academie 

Lid van de Raad van Toezicht van het 
ROC ID College 
Lid van de Adviesraad Beroepsonderwijs 
en Bedrijven van het CITO 

Mevr. A.G. (Anita) 

van der Veen 

2017 Docent, coach en 

trainer bij ROC 
Mondriaan 

WMO raadslid gemeente Pijnacker – 

Nootdorp 

Lid projectgroep Sportplatform 

gemeente Pijnacker – Nootdorp 

*1ste termijn / herbenoembaar 
 

 

 

 

 

Binnen de RvT waren in 2016 drie commissies actief: 

Commissie Taak / onderwerpen 2016 Samenstelling Frequentie 

Onderwijscommissie Advisering over 
onderwijskundige zaken: 

 Onderwijskwaliteit 

 Leerlingen zorg/ Passend 
onderwijs 

 Groei, krimp, profilering 

 Leermiddelen 

2 leden RvT (waarvan 
1 voorzitter van deze 

commissie),  
1 lid CvB,  

 

4x per jaar 

Remuneratiecommis

sie 

Advisering over personele 

zaken: 

 Werkgeverschap 

 Personeelsbeleid 

 Personele ontwikkelingen 
herziening van het 
besturingsmodel 

2 leden RvT (waarvan 

1 voorzitter van deze 
commissie),  

1 lid CvB,  

 

3x per jaar 

Auditcommissie Advisering over financiële 

zaken: 

 Rapportages aan RvT 

 Management letter 
accountant 

 Jaarrekening 

 Begroting 

 Huisvesting 

2 leden RvT (waarvan 

1 voorzitter van deze 
commissie),  

1 lid CvB,  

tevens woont de 
directeur Financiën de 

vergaderingen van de 
Auditcommissie bij 

6x per jaar 
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8.3 Verslag Raad van Toezicht (RvT) 

De RvT ziet toe op het beleid van het CvB. Dat doet hij vanuit de maatschappelijke doelstellingen en 
de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen van SCO Delft e.o. In 2016 is afscheid genomen van 
één van de bestuurders. Wim Schut ging in het voorjaar van 2016 met pensioen. Het vertrek van de 
heer Schut was voor de RvT aanleiding het besturingsmodel ter discussie te stellen. Besloten is verder 
te gaan met een eenhoofdig College van Bestuur. 

In 2016 heeft de RvT 6 keer regulier vergaderd en zich één keer in een afzonderlijke bijeenkomst over 
een aantal meer strategische aspecten gebogen. Tevens heeft de RvT in een vergadering zonder het 
CvB, haar eigen functioneren geëvalueerd. 

De RvT vergadert over organisatieontwikkelingen en over externe ontwikkelingen die van invloed zijn 
op SCO Delft e.o. Op die manier houdt de RvT toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en op 
de relatie met belanghebbenden. In het kader van dat laatste aspect hebben RvT en CvB in 2016 
tweemaal van gedachten gewisseld met de Maatschappelijke Raad. 

Voorbereid in de verschillende commissies besprak de RvT in de vergaderingen met name over de 
kwaliteit van het onderwijs aan de hand van door het CvB gerapporteerde indicatoren, de 
ontwikkelingen in de personeelsformatie, de financiële voortgang en de ontwikkeling van de 
huisvestingsdossiers voor het vmbo, voor de locatie Molenhuispad en de huisvesting van het 
Bestuursbureau.  

 

Schoolbezoeken 

De RvT bezoeken bezoekt jaarlijks enkele scholen van SCO Delft e.o. Het doel van die bezoeken is 
meervoudig:  

 kennismaken met de onderwijspraktijk zoals die gestalte krijgt op de betreffende onderwijslocatie. 

 uitdrukking geven aan betrokkenheid van de RvT bij het werk op de scholen. 

 ‘visualisering’ van hetgeen in de  vergaderingen in de documenten aan de orde is; ‘het plaatje bij 
het praatje’, de levendige illustratie bij de tekst. 

 informatieverwerving door de RvT, nodig voor een realistische vorm van toezicht houden, waarbij 
het bezoek niet bedoeld is als check ter plekke van onderdelen uit het toezichtkader in engere zin 
en of om specifiek informatie te vergaren over (de kwaliteit en het functioneren van) de 
bestuurder of de locatiedirecteur. 

 

In 2016 zijn het CLD, Het Talent en De Horizon bezocht. Begin 2017 gevolgd door SC Delfland (in de 
nieuwbouw) en de Max Havelaar.  

 

Onderwijskwaliteit 
In 2016 is stilgestaan bij de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs, in het bijzonder het verhogen 
van de opbrengsten bij het PO. Met het CvB is de realisatie van plannen van aanpak voor verbetering 
doorgenomen. 
 
Personeel en organisatie 
Als gebruikelijk is met het CvB het Jaarverslag Personeel van SCO Delft e.o. doorgenomen. De 
ontwikkelingen in de formatie, deskundigheidsbevordering van medewerkers stonden hierin onder 
meer centraal.  
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Financiële continuïteit 
In 2016 is de financiële voortgang nadrukkelijk besproken evenals de begroting voor 2017. De 
ontwikkeling van het meerjarenperspectief alsmede de (inmiddels gerealiseerde) reductie van de 
risico’s in de huisvestingsdossiers speelden daarbij een belangrijke rol. 
 
Strategische koers 
Met het CvB heeft de RvT gesproken over strategische ontwikkelingen zoals de opbrengsten in het PO 
en de ontwikkeling van leerlingaantallen. Het in 2015 vastgestelde “Strategisch Document 2015-2019” 
geldt daarbij als vertrekpunt. De wijzigingen in het Besturingsmodel SCO Delft e.o. en de samenstelling 
van de CvB, zijn in 2016 vorm gegeven. Ook vanuit de rol van de RvT als werkgever. 
 
Goed bestuur  
De RvT hanteert, conform het fusiedocument, de principes van “good governance” en in 
overeenstemming met de Wet Goed Onderwijs Goed Bestuur. 

De RvT kent geen bezoldiging, de leden van de RvT ontvangen een onkostenvergoeding van € 1.250,- 
per jaar. 

 
De zelfevaluatie van de RvT heeft in januari 2017 plaatsgevonden. Het intern toezichtkader is verder 
ontwikkeld en vastgesteld in januari 2016.  
 
Vooruitblik 2017 

In de nabije toekomst blijven de onderwijsresultaten, de ontwikkeling van de leerlingaantallen en 
financiële beheersbaarheid/continuiteit belangrijke aandachtspunten.  

In 2016 is de nadruk bij de medewerkers blijven liggen op het bieden van excellent onderwijs aan de 
leerlingen. Daarvoor namens de hele RvT dank. Het geeft ons vertrouwen dat het nastreven van de 
missie van SCO Delft e.o. ook in 2017 de primaire aandacht zal hebben van het CvB en de medewerkers. 
 
Raad van Toezicht, 

de heer drs. A. (Alex) Crezée, voorzitter 

de heer drs. P.G.M.C. (Peter) van Alphen, lid 

mevrouw mr. A. M.A.H.  (Anneriet) van Rijn-Kruijsen, lid  

mevrouw mr. G.M. (Geertje) Schilperoort–van der Weijde, lid  

mevrouw dr. J. (Joke) Snippe MBA MSc, lid 
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 Bijlage 1 
 

 Primair onderwijs 

 

De Ark 
Lepelaarstraat 1 
2623 NW Delft 
telefoon: 015-2610372 
e-mail: deark@scodelft.nl  
website: www.deark.nl 
directeur: mw. A.A.M. van Kleef 

De Bron 
Angolastraat 3 
2622 EA Delft  
telefoon: 015-2617670  
e-mail: debron@scodelft.nl 
website: www.debrondelft.nl 
directeur: mw. W.A. van der Leeden 
 

De Horizon locatie Brahmslaan 
Brahmslaan 42 
2625 BW Delft 
telefoon: 015-256210 
e-mail: horizon@scodelft.nl 
website: www.horizondelft.nl 
directeur: mw. N. Bolderheij 

 

De Horizon locatie Poptahof 
Poptahof Noord 448a 
2624 RZ Delft 
telefoon: 015-2561495 
e-mail: horizon@scodelft.nl 
website: www.horizondelft.nl 
directeur: mw. N. Bolderheij 
 

 

Het Mozaïek locatie Hof van Delft 
Caspar Fagelstraat 65 
2613 GV Delft  
telefoon: 015-2144263 
e-mail: mozaiek@scodelft.nl 
website: www.mozaiekdelft.nl 
directeur: mw. M.C. Wijshake 
 

Het Mozaïek locatie Voordijkshoorn 
Van Alkemadestraat 2 
2614 EP Delft  
telefoon: 015-2134622 
e-mail: mozaiek@scodelft.nl 
website: www.mozaiekdelft.nl 
directeur: mw. M.C. Wijshake 

Het Talent 
Achterdijkshoorn 9 
2635 MK Den Hoorn  
telefoon: 015-2626285 
e-mail: directie@cbshettalent.nl 
website: www.cbshettalent.nl 
directeur: mw. M. Faber 

De Max Havelaarschool 
Voorstraat 30 
2611 JR Delft  
telefoon: 015-2134619 
e-mail: maxhavelaar@scodelft.nl   
website: www.maxhavelaarschool.nl 
directeur: dhr. D. van Konijnenburg 

 

 
De Rembrandtschool 
Rooseveltlaan 49 
2625 GM Delft  
telefoon: 015-2561988 
e-mail: rembrandtschool@scodelft.nl 
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website: www.rembrandtschooldelft.nl 
directeur: drs. Y.M. Knoester 

 

Voortgezet onderwijs 
 

sc Delfland 
Van Bleyswijckstraat 72 
2613 RT Delft 
telefoon: 015-2000014 
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl 
website: www.sc-delfland.nl 
directeur: dhr. C.L.Barto 
 
 
CLD – havo/vwo 
Locatie Molenhuispad  
Molenhuispad 1 
2614 GE Delft 
telefoon: 015-2684330 
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl  
website www.chrlyceumdelft.nl 
directeur: dhr. S. Belder 
 
 

CLD – mavo/havo 
Obrechtstraat 48 
2625 XN Delft 
telefoon: 015-2684370 
e-mail: info@chrlyceumdelft.nl  
website: www.chrlyceumdelft.nl 
directeur: dhr. S. Belder 
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Bijlage 2 
 

Jaarstukken 2016 

Onderdeel Jaarrekening 2016  
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