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VOORWOORD
Geachte lezer,
Hierbij ontvangt u, ter afsluiting van het boekjaar 2021, het jaarverslag 2021 van de Stichting
Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag te Leiden. In dit jaarverslag is de jaarrekening
2021 opgenomen die bestaat uit de balans per 31 december 2021, de rekening van baten en lasten
over 2021 alsmede een toelichting op de balans en de rekening van baten en lasten.
In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de financiën en het gevoerde beleid van de
Stichting en de onder haar bestuur vallende school: het Vlietland College.
In het jaarverslag wordt toelichting gegeven op de structuur van de organisatie, de belangrijkste
activiteiten en het gevoerde (financiële) beleid gedurende het boekjaar en de stand van zaken op de
balansdatum. Het jaarverslag legt de relatie tussen beleidsplanning, uitvoering, bewaking en bijstelling
van de financiële jaarcijfers van 2021. Het verslag geeft daarnaast inzicht in de toekomstige ﬁnanciële
ontwikkelingen.
De jaarrekening 2021 van de Stichting Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag is
opgesteld door Onderwijsbureau Hollands Midden te Leiden. Deze jaarrekening is gecontroleerd door
‘Astrium Onderwijsaccountant B.V.’.
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HOOFDSTUK 1: VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR
Algemene Instellingsgegevens
De Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag stelt zich, volgens de akte van
oprichting, ten doel het geven en bevorderen van algemeen bijzonder onderwijs, als bedoeld in de Wet
op het Voortgezet Onderwijs in de gemeente Leiden.
De Stichting tracht dit genoemde doel te bereiken door het beheren van één school voor Voortgezet
Onderwijs, Het Vlietland College.
Toezichthoudend Orgaan
Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste vijf natuurlijke personen die schriftelijk hebben
verklaard de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
Het bestuur werkt statutair in de vorm van een ‘one-tier’ bestuur om zo aan de wettelijke voorwaarden
te kunnen voldoen. De omvang en complexiteit van onze organisatie is van invloed geweest op deze
keuze. De wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ verplicht schoolbesturen de functies van bestuur en
intern toezicht van elkaar te scheiden. De scheiding tussen bestuur en toezicht is statutair vastgelegd
en is als volgt:

Bestuursmodel:

Scheiding van
functies:

Raad van Beheer Functioneel

Functie van intern
toezicht belegd bij:

Bestuurlijke
functie toezicht
belegd bij:
Het Algemeen Bestuur Het Dagelijkse
Bestuur

Bevoegd Gezag:

De leden van
het DB en AB

Deze functionele scheiding heeft als voordeel dat er gelijktijdige en betere informatievoorziening van
zowel interne toezichthouders als bestuurders mogelijk is. De interne toezichthouders zijn bovendien
meer betrokken bij de organisatie waardoor er minder kans bestaat op falend toezicht. Belangrijke
besluiten kunnen sneller genomen worden.
In de bestuursvergaderingen van het Vlietland College wordt een scheiding aangehouden tussen
1. beleidsbesluiten,
2. de klankbordfunctie van de toezichthoudende leden en
3. de informatie voor de toezichthouders.
Met deze agendascheiding wordt de scheiding in de rollen van het DB en AB gewaarborgd. Hierdoor
worden de discussies zo zuiver mogelijk gevoerd.
Binnen het bestuur is invulling gegeven aan de ‘Code Goed Bestuur’ in het voortgezet onderwijs van
de VO-raad. Er hebben zich geen aanleidingen voorgedaan om af te wijken van de overeengekomen
code.
In 2021 heeft het bestuur een start gemaakt met het herijken en toetsen van de statuten aan de
vigerende wetgeving. Dit proces wordt in 2022 afgerond.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit één uitvoerend bestuurder in de persoon van de rector van Het Vlietland
College, hierna te noemen rector/bestuurder, die binnen het bestuur de taak van dagelijks bestuur
(DB) vervult, en uit tenminste vier toezichthoudend bestuurders, hierna te noemen het algemeen
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bestuur (AB). De leden van het AB zijn bij voorkeur ouders of voogden van leerlingen die de onder de
stichting ressorterende school bezoeken. Ze ontvangen geen bezoldiging voor hun inzet. Benoeming
van de leden van het AB geschiedt door het AB en vindt plaats via openbare vacaturestelling op basis
van gemaakte profielen. De MR heeft hierbij en daarnaast adviesrecht. Leden van het AB worden voor
een periode van drie jaar benoemd en kunnen twee keer worden herbenoemd. De rector-bestuurder
wordt benoemd door het AB conform de CAO Bestuurders VO.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2021
Functie

Aangetreden

Pieter Kuijt

Voorzitter AB/DB

15-08-2018

Marleen van der Geest

Lid AB

01-07-2014

Peter Hulsen

Lid AB

15-08-2018

Marco Koet

Lid AB

01-07-2014

Jacco Rijnbeek

Lid AB

20-05-2021

Mathieu Arnouts

DB
- Rector-bestuurder

01-09-2019

Onderstaand een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van het toezichthoudend bestuur:

Pieter Kuijt
Marleen van der
Geest
Marco Koet
Peter Hulsen
Jacco Rijnbeek
Mathieu Arnouts

Hoofdfunctie
Directeur St. NNVO
Senior HRM adviseur KB

Nevenfunctie(s)

Managing Partner MKPC
Managing Consultant BMC
Oprichter IBS Capital Allies
Rector-bestuurder Vlietland College

Penningmeester ZVL 1886 (sinds
december 2021)
Lid Raad van Toezicht,
samenwerkingsverband VO Leiden

Per 1 augustus 2021 zijn Herman Wiegeraad en Paul van der Voorst teruggetreden als lid van het AB.
De Stichting is beiden erkentelijk voor de bijdrage die zij de afgelopen jaren hebben geleverd aan het
toezicht. Per 20 mei 2021 is de heer Jacco Rijnbeek toegetreden tot het AB.
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Evaluatie Bestuur
Het AB evalueert jaarlijks het functioneren van het intern toezicht als collectief en van de individuele
leden, het samenspel met de rector-bestuurder en eventueel het samenspel met andere
belanghebbenden, zoals de MR. In januari 2021 heeft een beperkte zelfevaluatie plaatsgevonden
waarvan verslag is gemaakt. De conclusies zijn gedeeld met het DB. In december heeft een uitgebreide
zelfevaluatie plaatsgevonden o.l.v. een externe partij. Hierbij was het voltallige AB (inclusief de rectorbestuurder) aanwezig. Hiervan is een presentatie-verslag gemaakt.
In november-december heeft het AB ook het functioneren van de rector-bestuurder op basis van de
uitvoering van diens werkplan van het lopende schooljaar geëvalueerd. Ook de MR is hierbij
gesondeerd. Op basis daarvan is in december een evaluatiegesprek met de rector gevoerd.
Kernthema´s bestuur in 2021
Het bestuur heeft 6 keer vergaderd in 2021. Daarnaast is een keer met de MR vergaderd. Naast deze
vergaderingen hebben leden van het AB samen met de rector-bestuurder overleg met de accountant
gevoerd over de jaarrekening. De besproken thema’s en onderwerpen in de bestuursvergaderingen
hebben betrekking op:
●

Corona en het VLC;

● Nieuwbouw VLC;
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Voortgang inzake bestuurlijk toetsingskader a.d.h.v. de implementatiematrix en het bestuursdashboard;
Samenstelling bestuur;
Prognose financiën 2021;
Begroting 2021;
Jaarrekening en jaarverslag 2020;
Kwaliteitszorg;
Herijken statuten;
Follow-up 4-jaarlijks bestuursonderzoek door de Inspectie van het Onderwijs;
Zelfevaluatie bestuur.

Oordeel over Financiën
Het bestuur stuurt op een doelmatige inzet van de financiële middelen, waarbij inkomsten en uitgaven
in balans blijven en geen grote tekorten, noch grote reserves worden opgebouwd. De middelen
worden zoveel mogelijke ten gunste van het onderwijs ingezet. Interen op het eigen vermogen wordt
zoveel mogelijk voorkomen om een buffer te behouden. Op basis van een riscoanalyse, die Provenance
heeft opgesteld in het voorjaar 2021, is het vereiste weerstandsvermogen voor de Stichting
vastgesteld.
Het bestuur stelt zich middels kwartaalrapportages op de hoogte van de financiële voortgang van het
begrotingsjaar. Middels het dashboard heeft het bestuur zicht op alle aspecten uit het toezichtskader
van de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast is het VLC in december 2019 onderworpen aan een 4jaarlijks bestuurlijk onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs. Het rapport en de bevindingen van
de Inspectie geven het bestuur helder inzicht in de kwaliteitszorg, de kwaliteit van het onderwijs en de
organisatie. In december 2021 was de voorzitter van het AB aanwezig bij het periodiek
bestuursgesprek van de Inspectie met de rector-bestuurder.
Het bestuur was tevreden met de groei van het aantal aanmeldingen naar rond de 210 leerlingen in
2021. Het Vlietland College heeft een instroom van 195 leerlingen nodig om uit te komen op de 1000
leerlingen die, mits goed verdeeld over de verschillende leerwegen, nodig zijn voor een gezonde
exploitatie van de school. De tegenvallende instroom in 2022, er hebben zich 160 leerlingen
aangemeld, is een fikse tegenvaller. Hiermee wordt de groei van vorig jaar teniet gedaan. Een van de
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mogelijke verklaringen zou kunnen zijn dat het Leonardo College in de zomer 2021 haar nieuwbouw
heeft betrokken.
In 2018 heeft het Vlietland College een bouwaanvraag voorbereid die in februari 2019 is ingediend. De
beoogde nieuwbouw van het VLC is vervolgens opgenomen als eerste project op het Integraal
Huisvestingsplan (IHP) van de Gemeente Leiden. Dit project is vervolgens, samen met andere projecten
die op korte termijn zouden moeten worden gerealiseerd, wegens gebrek aan beschikbare middelen
door het college van B&W van de gemeente Leiden geschrapt. Het bestuur van het VLC heeft bezwaar
gemaakt tegen deze gang van zaken. Inmiddels heeft een herijkingsproces van het IHP plaatsgevonden.
In het herijkte IHP is het VLC weer als eerste grote project opgenomen. Inmiddels heeft de
gemeenteraad het IHP omarmd en zijn de financiële consequenties opgenomen in meerjarenbegroting
van de gemeente. Om haar rol als toezichthoudend bestuur ook bij dit bouwproces goed te kunnen
vervullen, heeft het bestuur de training ‘Hoe bouw je een school’ gevolgd van Hevo (begin 2021).
Momenteel buigt het bestuur zich over een geschikte bouworganisatievorm voor het
nieuwbouwtraject waarbij het streven is om een model te kiezen waarbij de risico's van het project
voldoende zijn afgedekt en er tegelijkertijd inhoudelijk voldoende invloed kan worden uitgeoefend
door de school.
In afwachting van de nieuwbouw acht het bestuur het van belang om het gebouw met minimale
middelen in stand en aantrekkelijk te houden. Veiligheid staat daarbij voorop, maar grote
investeringen worden niet meer gedaan. Behalve daar waar de kwaliteit van het onderwijs er echt
onder zou leiden of de aantrekkingskracht van de school sterk zou verminderen.
In 2020 heeft Astrium de jaarrekening 2020 gecontroleerd. Het bestuur heeft de externe accountant
Astrium aangezocht om ook de jaarstukken voor 2021 te controleren. De resultaten 2020 zijn
besproken met de accountant. Op basis van de bevindingen uit de managementrapportage zijn
verbeterpunten opgepakt en onvolkomenheden gecorrigeerd.
Naleving wettelijke voorschriften
Het Algemeen Bestuur heeft geconstateerd dat het dagelijks bestuur in de persoon van de rectorbestuurder de wettelijke voorschriften op de juiste wijze heeft nageleefd en dat de middelen van de
school doelmatig zijn besteed.
Pieter Kuijt, 25 mei 2022
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HOOFDSTUK 2: MEDEZEGGENSCHAP
De MR is een inspraak- en overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en
personeelsleden van de school met elkaar besprekingen voeren in het belang van de school.
De MR bestaat uit 12 leden: 3 ouders, 3 leerlingen en 6 personeelsleden. De MR is bevoegd om
aangelegenheden betreffende de school met elkaar te bespreken, voorstellen te doen en standpunten
bekend te maken aan het bestuur.
De MR vergadert zeven keer per jaar, waarvan vijf keer met de rector-bestuurder en twee keer met
het Algemeen Bestuur om de algemene gang van zaken binnen de school te bespreken. De verslagen
van dit MR-overleg zijn openbaar en zijn te vinden op de portalen.
Regelmatig vindt er informeel overleg plaats tussen de voorzitter en de secretaris van de MR en de
rector. De PMR vergadert separaat ook gemiddeld 10 keer per jaar. Het aantal bijeenkomsten is
afhankelijk van de onderwerpen die aan de orde zijn, de noodzaak en de behoeften.
Kernthema’s 2021:
De (P)MR heeft zich in 2021 onder andere gebogen over onderstaande thema's:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Coronabeleid en NPO gelden
Examenreglement en PTA
Ouderbijdrage
HAtheneum en verlengde brugklas / tweejarige brugperiode
Bevorderingsnormen
Begroting
Professionaliseringsplan
Functiehuis (OOP)
Formatieplan en taakbeleid
Nieuwbouw

De volgende personen hadden in 2021 zitting in de MR:
Namens de leerlingen:
mw. O. Bouhamed (vanaf augustus 2020)
mw. R. Blok (vanaf augustus 2020)
mw. F. van den Burg (vanaf augustus 2021)
Namens de ouders:
mw. C. Besteman (tot 1 augustus 2021)
mw. L. Warners (tot 1 augustus 2021)
mw. D. Beukema (tot 1 augustus 2021)
Alex van Akker (vanaf 1 augustus 2021)
Ilse den Heijer (vanaf 1 augustus 2021)
Miriam Niersman(vanaf 1 augustus 2021)
Namens het personeel:
dhr. B. Vermeulen, voorzitter
dhr. T. Maarsen, secretaris
mw. A. de Boer,
mw. M. Burggraaf
mw. E. Vroon
dhr. S. van der Maat
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HOOFDSTUK 3: ONDERWIJS ALGEMEEN
Bestuur en scholen
De Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag stelt zich, volgens de akte
van oprichting, ten doel het geven en bevorderen van algemeen bijzonder onderwijs in de gemeente
Leiden, als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
De Stichting tracht dit genoemde doel te bereiken door het beheren van één school voor Voortgezet
Onderwijs. Onder het Bevoegd Gezag van de stichting ressorteert één school: “Het Vlietland
College”. Het maatschappelijke thema ‘allocatie van middelen’ is derhalve niet van toepassing.
Het Vlietland College is in 1990 ontstaan uit een fusie tussen het katholieke Lucas College in
Voorschoten en het christelijke Vlietschans College in Leiden.
Het Vlietland College is een school voor mavo, havo en vwo. Het VLC neemt in de brugklas leerlingen
aan die minimaal een eenduidig VMBO TL -advies hebben.
Missie en visie, strategische positionering en ambities
Missie
Het Vlietland College is een school waar leerlingen en werknemers enthousiast naar toe gaan en zich
thuis voelen. In ons onderwijs gaat het niet alleen om cognitief presteren, maar ook om sociale
vaardigheden en volwassenwording. We streven naar diepgang, praten over belangrijke levensvragen
en stellen ons open voor het gedachtegoed van elkaar. Wij zien dat de samenleving steeds complexer
wordt en willen als school blijven leren om hier adequaat op in te spelen.
Samengevat willen we het volgende bereiken:
Een (maatschappelijk) betrokken leerling met gedegen (zelf)kennis die in staat is verantwoorde
keuzes te maken binnen het eigen leerproces en klaar is voor de maatschappij.
Visie
We gebruiken de kracht van iedereen op school, omdat we geloven dat je samen meer bereikt dan
alleen. We vinden het belangrijk om iedereen op school ruimte te geven om zichzelf te ontwikkelen.
We houden zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van ieder kind. Docenten
leiden dat proces in goede banen door duidelijke kaders en structuur te geven en bij te sturen waar
dat nodig is. Ouders betrekken we actief bij de ontwikkeling van hun kinderen. De leerling, de ouders
en de school vormen zo samen een team om het beste uit de leerling te halen.
Op het Vlietland College streven we ernaar om elkaar zo goed mogelijk te leren kennen. Zo zoeken we
voortdurend verbinding door met aandacht naar elkaar te luisteren. We hebben oog voor de
individuele leerling waardoor er zelfwaardering en zelfvertrouwen ontstaat. Wij geloven dat deze
benadering positieve gevolgen zal hebben, in de school en in de samenleving. We streven ernaar dat
de leerling zelfbewust zijn weg zal vervolgen na het Vlietland College.
Onze docenten inspireren de leerlingen. In plaats van de nadruk te leggen op zwakke punten,
stimuleren we leerlingen extra energie te stoppen in dingen waar ze goed in zijn. We geloven in het
compliment, niet in de afbrander. Wij zijn ervan overtuigd dat autonomie voor de leerlingen, een
goede relatie met elkaar en de focus op competentie de motivatie om te leren verhoogt.
Omdat wij het van belang vinden dat wij onze normen en waarden dagelijks uitdragen en toepassen
hebben we onze ‘grondwet’ uit het schoolplan, in de vorm van een artist-impression, een plaats
gegeven in de centrale hal.
Strategische positionering
Het Vlietland College is een zelfstandige, interconfessionele school voor voortgezet onderwijs aan de
rand van de gemeente Leiden.
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De concurrentie tussen de middelbare scholen in Leiden is groot. Er is vooral een strijd om de vwoleerling. Het Stedelijk Gymnasium heeft een sterke aanzuigende werking, waardoor andere scholen
hun vwo-afdelingen slechts met moeite kunnen vullen.
Een aantrekkelijke vwo-afdeling is voor de aantrekkingskracht van een school cruciaal, omdat
leerlingen en vooral hun ouders graag perspectief willen hebben op het hoogst haalbare niveau. Het
Vlietland College richt zich op potentiële vwo-leerlingen via verschillende sporen, waarbij het zich
onderscheidt van andere scholen door:
●
●
●

de uitstraling van het dorpse, degelijke, kleinschalige en interconfessionele karakter en de
gerichtheid op Voorschoten en Zoeterwoude;
de aanwezigheid van een HAtheneum;
het aanleren van academische vaardigheden.

Naast de instandhouding van het vwo zijn een hoog niveau van onderwijs en een sterke begeleiding
van de leerlingen belangrijke uitgangspunten. Het Vlietland College behoort tot de top van
Nederland waar het de opstroom van mavo-leerlingen naar havo en van havo-leerlingen naar vwo
betreft. De insteek is om het succesvolle beleid ten aanzien van de havo en mavo te continueren.
We willen leerlingen kansen geven, maar deze moeten wel reëel zijn.
Het Vlietland College onderhoudt nauwe banden met alle onderwijssectoren in de regio Leiden.
Vooral met de basisscholen uit het voedingsgebied bestaat een innig contact.
Onderwijsbeleid
Eind 2017 is het nieuwe Schoolplan voor 2018-2023 met instemming van de MR vastgesteld. Daarin
zijn de missie en visie, de strategische positionering en de ambities voor 2018-2023 opgenomen.
Vervolgens is een drietal commissies aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de ambities.
In dit kader zijn ook scholingen gevolgd en studiedagen georganiseerd. In schooljaar 2019 -2020 heeft
de schoolplan-werkgroep de plannen verder geconcretiseerd. Dit heeft geresulteerd in Route 23, een
implementatieleidraad voor de realisatie van de ambities uit het schoolplan voor drie schooljaren.
Route 23 is in januari 2020 aan alle collega’s gepresenteerd. Gedurende 2020 en 2021 zijn substantiële
stappen gezet in het verwezenlijk van onze ambities. Het ontwikkelbudget (2% van de taakruimte) uit
het formatieplan wordt jaarlijks (deels) ingezet om de doelen uit het schoolplan te verwezenlijken.
Ambities voor de komende jaren
● Vermindering van de werkdruk;
● Meer autonomie en keuzemogelijkheden voor de leerlingen;
● Met elkaar je eigen pad maken voor de toekomst;
● Professionele ruimte;
● Welbevinden van het personeel verhogen;
● Heldere (communicatie-) structuur en kaders;
● Versterking van de schoolleiding.
De voortdurende Corona-situatie en de noodgedwongen perioden van onderwijs op afstand hebben
voor een digitale versnelling en professionalisering gezorgd. De expertise die we hierbij hebben
opgedaan zetten we de komende jaren in om de autonomie en keuzemogelijkheden voor leerlingen
te vergroten. Daarnaast is een studiewijzer, waarin drie ‘leerroutes’ zijn opgenomen, ingevoerd.
Tegelijkertijd is bij de start van schooljaar 2021 - 2022 de persoonlijke chromebook in klas 1 en 2
geïmplementeerd. Tevens is er een uit Corona-nood geboren pilot gestart met een Verlengde Brugklas.
Inmiddels heeft het VLC plannen gemaakt voor een tweejarige brugperiode. De school heeft
onderwijskundig ondanks Corona en deels dankzij Corona gelukkig niet stilgestaan.
Afbeelding: route 23
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De ambities uit het schoolplan sluiten nauw aan bij het sectorakkoord VO. Waarin maatwerk, een
professionele lerende organisatie, verbinding met de omgeving, brede vorming en eigentijds
onderwijs centraal staan. Het VLC besteedt de middelen van de prestatiebox om deze doelstellingen
te bewerkstelligen. Dat doet het VLC onder andere door:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

het aanbieden van een 7e vak in de bovenbouw van onze mavo-afdeling
een ruim keuzeaanbod aan te bieden in de bovenbouw van havo-vwo
keuzewerktijd op het HAtheneum aan te bieden
bufferdelen mogelijk te maken in de bovenbouw van havo-vwo
een begeleidingsprogramma van 2 jaar aan te bieden aan docenten die starten op het VLC
te werken met contactouders en enquêtes onder stakeholders
het aanbieden van ster(k)uren en TON-blokken
docenten van elkaar te laten leren tijdens studiedagen
aandacht te hebben voor alle medewerkers door te werken met een gedegen gesprekscyclus
de ontwikkeling van een leerlijn ‘leren, leren’ en aandacht voor metacognitie

Tijdens de vaklessen wordt aandacht besteed aan maatschappelijke thema’s. Bij maatschappijleer en
godsdienst wordt bijvoorbeeld nadrukkelijk het thema ‘de inclusieve samenleving’ behandeld. Ook
internationalisering en globalisering hebben een blijvende plaats in het curriculum.

Er worden uitwisselingen en internationale reizen georganiseerd. ‘Europa’ maakt onderdeel uit van
het curriculum bij geschiedenis. De circulaire economie en ethisch ondernemen staan bij
(bedrijfs)economie op het programma.
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Resultaten
In december 2019 heeft de Inspectie van het Onderwijs het 4-jaarlijks bestuursonderzoek uitgevoerd.
Naar aanleiding van dit onderzoek en het verificatieonderzoek op de vwo-afdeling en het HAtheneum
heeft de Inspectie van het Onderwijs in februari 2020 het VLC voor alle afdelingen een basisarrangement
toegekend. Dit betekent dat de Inspectie van het Onderwijs vertrouwen heeft in de bestuurskracht van
de school en de kwaliteit van het onderwijs. Ook tijdens het periodieke bestuursgesprek (december 2021)
was de Inspectie vol lof en vertrouwen. De inspecteur sprak hierbij waardering uit voor de wijze waarop
het VLC erin is geslaagd het onderwijs ten tijde van Corona zo goed mogelijk door te laten gaan.
De examenresultaten vielen in 2019 tegen met 90% (mavo), 86% (havo) en 84% (vwo). Dat was onder
het landelijk gemiddelde en lager dan gebruikelijk. De secties hebben naar aanleiding van de resultaten
een verbeterplan opgesteld. Het effect van het uitvoeren van deze verbeterplannen konden we in 2020
niet meten omdat het Centraal Examen toen in verband met Corona in 2020 werd afgelast. In 2021 ging
het CSE wel door en waren de resultaten substantieel beter dan in 2019. Alle leerlingen van de mavo
slaagden in 2021. Op de havo en het vwo slaagden respectievelijk 93 en 96 procent van de leerlingen.
Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat de examenregels i.v.m. Corona waren
versoepeld.
Het VLC heeft door de aanstelling van een kwaliteitszorgmedewerker beter zicht op de ontwikkeling van
de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs dan voorheen. Om een volledig beeld te geven van de
onderwijsresultaten zijn hieronder de resultaten per door de Inspectie gehanteerde indicator
weergegeven. In het eerste plaatje zijn de gemiddelde resultaten van de afgelopen drie jaar te zien. In
dit plaatje (onderwijsresultaten van 2022) zijn ook de examencijfers als indicator opgenomen. Deze
cijfers zijn gebaseerd op de CSE’s van 2019 en 2021. In het tweede plaatje zijn de onderwijsresultaten
van schooljaar 2020 - 2021 weergegeven. Hierbij valt op dat het rendement onderbouw en het
bovenbouwrendement op de havo onder de norm scoren. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn het
kansrijk adviseren in het primair onderwijs en het kansrijk bevorderen op het VLC in verband met de
Corona-situatie. Toch vragen de resultaten ook om een nadere analyse. Ter vergelijking zijn in het derde
plaatje de onderwijsresultaten van schooljaar 2019 -2020 opgenomen.
Wat opvalt is dat het VLC op alle indicatoren boven de norm scoort over de afgelopen drie schooljaren.
Tevens blijkt uit de cijfers dat het VLC een school van kansen is. Het opstroompercentage is relatief hoog
(onderwijspositie). Het gemiddelde cijfer voor het CE op de mavo was in 2019 daarentegen onder de
norm. Door fatsoenlijke resultaten in 2021 komen de CE-cijfers voor de mavo gemiddeld
(driejaarsgemiddelde op basis van 2019 en 2021) boven de norm uit. Het bovenbouwsucces op de havo
is ook een aandachtspunt omdat dat vorig jaar onder de maat was. Met betrekking hiertoe heeft de
schoolleiding, in samenspraak met het team, verbetermaatregelen getroffen. Deze verbeterplannen zijn
voornamelijk gericht op havo 3.
Het is op dit moment moeilijk aan te geven en in te schatten welk effect de aanpassingen in het onderwijs
vanwege de Coronapandemie hebben gehad en zullen hebben op de resultaten en het welbevinden van
de leerlingen. De scan die het VLC heeft uitgevoerd in verband met het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO) geeft alleen inzicht in de korte termijn effecten.

Toelichting plaatjes
In onderstaande tabellen zijn de onderwijsresultaten van het Vlietland College weergegeven op basis van
de 4 indicatoren die de inspectie voor het onderwijs in de gaten houdt.
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Onderwijspositie: positie van leerlingen in leerjaar 3 t.o.v. het advies van de basisschool
Onderbouwsnelheid: percentage onvertraagde studievoortgang in leerjaar 1 en 2
Bovenbouwsucces: onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3 per afdeling
Examencijfers: gemiddeld cijfer Centraal Examen van alle vakken per afdeling
In het eerste plaatje ‘onderwijsresultaten 2022’ zijn de gemiddelde resultaten van de afgelopen 3
schooljaren (18/19, 19/20, 20/21) te zien. In het tweede plaatje de staan de resultaten van schooljaar
20/21. In het laatste plaatje zijn de resultaten van schooljaar 19 /20.

Toetsing en examinering
Naar aanleiding van de examenperikelen in Maastricht is er terecht extra aandacht gekomen voor
het bewaken van de kwaliteit en procedures van toetsen en examens. Ook op het Vlietland College is
hier sinds 2019 extra aandacht aan besteed. Het volledige PTA is aan een revisie onderworpen. Dit
heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de PTA’s, waaronder het toevoegen van de subdomeinen
bij alle vakken. Ook het examenreglement is uitvoerig en in samenspraak met de MR tegen het licht
gehouden en waar nodig aangepast. De paar onvolkomenheden die tijdens het inspectieonderzoek
aan het licht kwamen, zijn inmiddels ook gecorrigeerd. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de
indicator Toetsing en afsluiting naar aanleiding van haar onderzoek op het Vlietland College in 2019 2020 als voldoende.
Het VLC heeft ook de zelfevaluatie van de VO-raad inzake toetsing en examinering uitgevoerd. Naar
aanleiding van deze zelfevaluatie zijn actiepunten geformuleerd om de praktijk rond toetsing en
examinering nog verder te verbeteren.
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Om de ‘toetsing en examinering’ verder te verbeteren, is er voor gekozen om het examensecretariaat
niet meer bij een schoolleider te beleggen maar juist los te koppelen van de schoolleiding. Dit met
als doel om de checks and balances beter in te richten. Door deze stap wordt tevens de
onafhankelijkheid van de examencommissie versterkt.
In 2021 is het examenbesluit op meerdere plaatsen aangepast. In artikel 35d van het vernieuwde
examenbesluit staan de nieuwe wettelijke taken van de examencommissie en eisen aan de
samenstelling van de examencommissie beschreven. VO-scholen zijn wettelijk pas vanaf 1 augustus
2021 verplicht een examencommissie aan te stellen. Op het VLC was er al een examencommissie
actief voor deze datum. Mede als gevolg van de herziening van het examenbesluit is de positie van
de examencommissie dit jaar (schooljaar 2021 - 2022) versterkt. De commissieleden krijgen
taakuren. De commissie heeft de procedures en verslaglegging van besluiten verder verbeterd en
gestructureerd. De examensecretaris heeft tijdens de studiedag in november 2021 alle docenten
geïnformeerd over de wijzingen en ook meegenomen in de wettelijke verantwoordingen.
Horizontale verantwoording
In het Kader van horizontale verantwoording geeft de school via Scholen op de Kaart inzicht in de
resultaten aan geïnteresseerden, ouders en medewerkers. De school heeft in de nieuwsbrief aan alle
ouders verslag gedaan van het inspectiebezoek en het rapport integraal gedeeld met de ouders en
gepubliceerd op haar website.
De school is met ouders en leerlingen continu in dialoog over de gang van zaken op school. Dit doen
we onder andere door klankbordgroepen met ouders te organiseren. Deze worden geleid door een
afdelingsleider.
Bij de uitwerking van het schoolplan worden de leerlingen nauw betrokken. Er zijn vertegenwoordigers
uit iedere leerweg die meedenken over de realisatie van de gestelde doelen. Daarnaast wordt de
haalbaarheid en de wenselijkheid van de plannen getoetst aan de wensen en de inschatting van de
leerlingen.
Daarnaast participeert het VLC in onderzoeken die gekoppeld zijn aan door het Rijk verleende
subsidies, zoals NPO en IOP. De rector-bestuurder is tevens geïnterviewd voor het NRO-onderzoek

naar bestuurlijk vermogen in het VO.
Semper Movens
Het Vlietland College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Semper Movens. Dit is een
bestuurlijke samenwerking van een aantal gelijksoortige scholen (zgn. éénpitters) in Zuid-Holland.
Kennis wordt gedeeld in overleg/vergaderingen. De deelname aan Semper Movens heeft in
Coronatijden extra meerwaarde. Het maakt het voor de rector-bestuurder mogelijk om over
voorgenomen Coronabeleid te sparren met collega’s van andere scholen en om ideeën op te doen.
Binnen Semper is sinds 2020 -2021 gekozen voor een andere wijze om de ‘vergaderingen’ in te vullen.
Tijdens iedere vergadering staat een inhoudelijk thema centraal. Een van de deelnemers bereidt dit
themadeel voor en (bege)leidt het onderdeel. Hierdoor fungeert Semper steeds meer als een
kennisnetwerk waarbinnen professionalisering van de deelnemers een belangrijke rol speelt.
Daarnaast kent Semper Movens een visitatietraject. Ongeveer eenmaal per vijf jaar wordt iedere
school binnen het samenwerkingsverband in dit kader bezocht. In 2019 - 2020 was het Vlietland
College aan de beurt. Het Vlietland College heeft de visitatiecommissie gevraagd te onderzoeken in
hoeverre het VLC er al op toegerust is om invulling te geven aan de onderwijskundige doelstellingen
uit het schoolplan (1. Meer autonomie en keuzemogelijkheden voor leerlingen 2. Een grotere mate
van verantwoordelijkheid voor de eigen leerroute bij de leerling.)
De commissie was positief over het onderwijs en het pedagogische klimaat in de school. De commissie
adviseerde de school om duidelijke keuzes te maken m.b.t. de doelen uit het schoolplan, hier
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heldere kaders bij te formuleren, goed te omschrijven wat de school met bepaalde begrippen
bedoelt en hierbij steeds kleine weloverwogen en realistische stappen te zetten. Het VLC heeft deze
adviezen ter harte genomen bij het opstellen van route 23.
VAVO ROC Leiden
In juni 2006 heeft Het Vlietland College een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het bevoegd
gezag van het VAVO van het ROC Leiden in het kader van de Wetgeving samenwerking
onderwijsinstellingen VO-BVE. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen de school en het ROC
Leiden, alsmede de onderlinge informatie-uitwisseling staan in die overeenkomst beschreven.
In 2021 volgde 1 op het Vlietland College ingeschreven leerling onderwijs op het VAVO.
Klachtenregeling
De Klachtenregeling staat beschreven in de schoolgids. De schoolgids staat op de website en is ook via
de nieuwsbrief met ouders gedeeld. In 2021 zijn er geen klachten ingediend bij de landelijke
geschillencommissie.
Beheer uitkeringslasten personeel
Het Vlietland College voert personeelsbeleid waarbij o.a. aandacht is voor het risico van gedwongen
ontslag. Sinds 1 januari 2020 is in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) een uitkering
(transitievergoeding) bij het beëindigen van een arbeidscontract verplicht. Het beleid is erop gericht
om gedwongen ontslag zoveel mogelijk te vermijden. Een zorgvuldig aannamebeleid en een gedegen
functionerings- en beoordelingscyclus dragen bij aan het beperken van de risico’s. Bij onvermijdbaar
ontslag is naast de wettelijke transitievergoeding sprake van maatwerk.
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HOOFDSTUK 4: PASSEND ONDERWIJS
In het Schoolontwikkelplan (SOP) staat hoe het VLC haar opdracht in het kader van Passend Onderwijs
heeft ingevuld en welke ondersteuning de school haar leerlingen kan bieden. We streven naar
passende ondersteuning waardoor de leerling in staat is zich te ontwikkelen en naar vermogen te
functioneren binnen het onderwijsaanbod van de school. De handelingsbekwaamheid van de docent,
zowel didactisch als pedagogisch, speelt een grote rol in het faciliteren van passende ondersteuning
vanwege zijn verantwoordelijkheid voor het groepsproces, aandacht voor individuele leerlingen en
voor vakdidactische resultaten. Door het bieden van passende ondersteuning binnen de
klassensituatie kan de leerling het onderwijs in de klas (blijven) volgen.
Echter, er doen zich ook situaties voor dat (extra) ondersteuning buiten de klas plaatsvindt. Wat de
school kan bieden aan extra ondersteuningsmaatregelen is begrensd. Indien de school zelf de
passende begeleiding niet kan bieden, adviseert en begeleidt de school de leerling en ouders in het
zoeken naar de best passende oplossing.

Schematisch ziet de ondersteuning op het VLC er als volgt uit:

Zorgniveau 1: Reguliere ondersteuning
In dit niveau zitten de afdelingsleider, de mentor, (mentorenteam) en de docenten. Het gaat hierbij om
de reguliere begeleiding door de mentor, de docenten en de afdelingsleider, die voldoende is voor het
grootste gedeelte van de leerlingen.
Zorgniveau 2: Aanvullende ondersteuning
In deze schil zitten het IOC (interne ondersteuningscommissie), en de specialisten zoals: de remedialteachers, dyslexiecoach, faalangstcoördinator, vertrouwenspersonen, rekenspecialist, antipestcoördinator en gedragsdeskundige.
Zorgniveau 3: Extra ondersteuning
Als de reguliere en aanvullende ondersteuning die de school kan bieden ontoereikend is, kan een vorm
van extra ondersteuning worden geboden. Dit kan zijn de inzet van een Begeleider Passend Onderwijs
(BPO) of de GGD-medewerker (bij langdurige ziekte), maar ook de buitenschoolse voorzieningen zoals
een kortdurend of langdurig traject binnen de Delta. Ook hulp vanuit het Jeugd en Gezinsteam (JGT) is
een vorm van extra ondersteuning die kan worden ingeschakeld bij de begeleiding van de leerling. Bij
het inzetten van extra ondersteuning wordt vaak een ontwikkelingsperspectief opgesteld, waarin de
ondersteuning in de vorm van arrangementen wordt opgenomen. Deze vorm van ondersteuning is
gericht op een klein gedeelte van de leerlingen voor een korte periode.
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Tabel 1: overzicht van de leerlingen die ondersteuning behoeven

Totaal aantal leerlingen
Leerlingen met de diagnose dyslexie
Leerlingen met de diagnose dyscalculie
Leerlingen met
AD(H)D/PDNOSS/Asperger/ASS
Leerlingen met gehoorproblemen
Leerlingen met zichtproblemen
Leerlingen met een lichamelijke beperking

2018 – 2019
940
135
6
87

2019 -2020
944
124
4
94

2020 -2021
934
119
3
72

2021 -2022
966
111
5
82

2
0
6

1
4
7

3
2
5

4
3
5

Binnen het Vlietland College werken we met een ontwikkelagenda, waarin plannen staan, gericht op
het versterken van de basisondersteuning.
De belangrijkste onderdelen uit de ontwikkelagenda zijn:
● het vergroten van de handelingsbekwaamheid van docenten in de begeleiding van de leerling
in de klas. Intervisie, collegiale visitatie en scholing zijn hierbij de kernwoorden;
● het vergroten van de begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte;
● extra begeleiding voor leerlingen in de brugklas met didactische tekortkomingen;
● een huiswerkcursus voor leerlingen die hulp nodig hebben bij de aanpak van het huiswerk (in
eerste instantie valt dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders; in speciale situaties kan
de school daar een bijdrage aan leveren);
● het verminderen van verzuim door de aanstelling van een verzuimcoördinator;
● een time-out voorziening voor leerlingen die tijdelijk geen gebruik kunnen/mogen maken van
de reguliere lessen.
Het volledige Schoolondersteuningsprofiel staat op de website ( www.vlietlandcollege.nl) bij ‘handige
documenten’.
Voor het vormgeven van Passend Onderwijs ontvangt het VLC jaarlijks ongeveer 110.000 euro van het
Samenwerkingsverband waarover het VLC jaarlijks verantwoording aflegt aan het
Samenwerkingsverband. De school investeert zelf ieder jaar een veelvoud van dit bedrag in Passend
Onderwijs. Zo wordt een deel (ongeveer 1.000 uur) van de Interne Ondersteuningscommissie door het
VLC betaald en krijgt iedere mentor naast het mentoruur / de mentoruren nog 75 - 150 uur voor het
verrichten van deze taak. Voor het decanaat is schoolbreed 1.200 uur gereserveerd.
Samenwerkingsverband Leiden
Het Vlietland College maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Leiden. In het samenwerkingsverband is de regionale expertise gebundeld. Het Samenwerkingsverband is tevens verantwoordelijk
voor De Delta, een bovenschoolse voorziening met extra ondersteuning. In 2021 volgden drie leerlingen
van het VLC onderwijs op De Delta.
Binnen het samenwerkingsverband is de belangrijkste uitdaging voor de komende periode om met de
gezamenlijke schoolbesturen te blijven zorgen voor een dekkend netwerk. Ook de rol van en
samenwerking met De Delta verdient hierbij aandacht.
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HOOFDSTUK 5: ORGANISATIE
In 2020 is in samenspraak met de PMR en het Algemeen Bestuur het organogram aangepast. De
grootste wijziging van het model is dat er naast de 4 afdelingsleiders die een onderwijsafdeling
aansturen een afdelingsleider organisatie aan het model is toegevoegd. Tevens is er een havocoördinator toegevoegd om de afdelingsleider havo te ondersteunen aangezien de havo-afdeling de
grootste afdeling van de school is. Het doel van de structuurwijziging is het vergroten van de
operationele en beleidsmatige slagkracht van de schoolleiding. Dit sluit aan bij de ambitie uit het
schoolplan om de schoolleiding te versterken.

De schoolleiding vergadert één keer per week voltallig . Naar behoefte is er nog een dagdeel
vrijgehouden voor werkoverleg voor de schoolleiding of de afdelingsleiders. In verband met de
Coronapandemie en om de samenwerking binnen de nieuwe samenstelling van de schoolleiding te
optimaliseren, begint de schoolleiding dagelijks met een afstemmoment. In de schoolleiding is een
portefeuilleverdeling gemaakt op basis waarvan de organisatie en het personeel wordt aangestuurd.
Deze portefeuilleverdeling is niet in steen gehouwen en kan worden aangepast. Een van de
afdelingsleiders is plaatsvervangend rector.
Voor de financiële organisatie wordt een controller parttime ingehuurd en heeft het hoofd ICT, die
ook financieel onderlegd is, financieel-administratieve taken op zich genomen. Voor de HRMorganisatie is een OOP-lid opgeleid en wordt gebruik gemaakt van de expertise van
administratiekantoor OHM. Per 1 januari 2022 heeft OHM haar dienstverlening met betrekking tot
arbozaken afgestoten. Het VLC heeft deze activiteiten nu ondergebracht bij De Arbodienst. De
Arbodienst ziet er onder andere op toe dat het VLC al haar verplichtingen in het kader van de ‘wet
poortwachter’ nakomt.
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Formatie
Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld ongeveer 76,5 fte werkzaam, onderverdeeld naar 62
fte onderwijzend personeel, 12 fte onderwijs ondersteunend personeel en 4 fte directie.
Leerling-ontwikkeling
Op 1 oktober 2021 stonden 966 leerlingen ingeschreven op het VLC. Het leerlingenaantal kent de
volgende ontwikkelingen:
Leerlingen
VLC
VAVO
Totaal

Per
1/10/17
978
10
988

Per
1/10/18
940
4
944

Per
1/10/19
944
13
957

Per
1/10/20
934
0
934

Per
1/10/21
965
1
966

De leerlingen komen voornamelijk uit Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude.
Vanaf 2018 is het leerlingenaantal min of meer stabiel gebleven. De ‘opdracht’ voor de school is om
dan de instroom op ongeveer 200 (195) te houden waardoor de school weer zal groeien en er een
stabiel aantal van ongeveer 1.000 leerlingen zal ontstaan. In 2020 verlieten ongeveer evenveel
examenleerlingen de school als er brugklassers begonnen. In het voorjaar van 2021 hebben zich 210
leerlingen uit groep 8 aangemeld voor brugklas op het VLC. Dit zorgde in combinatie met de ongeveer
185 examenleerlingen die de school in de zomer verlieten voor een stijging van het leerlingenaantal
met ongeveer 25 leerlingen. Helaas vielen de aanmeldingen dit voorjaar tegen. We mogen in
september 2022 zo’n 160 nieuwe brugklassers verwelkomen. Dat zijn er 25 minder dan
geprognotiseerd. De groei van afgelopen schooljaar wordt daarmee meteen weer teniet gedaan.
Huisvesting en Beheer
Het VLC is opgenomen op het herijkte Integraal HuisvestingsPlan (IHP) van de gemeente Leiden. Dit
IHP is in januari 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad. Het VLC krijgt nieuwbouw. In de plannen
van de gemeente is het huidige pand van het VLC opgenomen als wissellocatie. Het VLC krijgt naar
verwachting nieuwbouw op het perceel aan de 5 Meilaan 137/ Johan Wagenaarlaan. Voor de zomer
2022 krijgt het VLC hier uitsluitsel over. Het bestuur van het VLC heeft ingestemd met het IHP onder
de voorwaarde van een voor de school acceptabele locatie en terrein voor de nieuwbouw.
Onder leiding van HEVO is inmiddels een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE)
opgesteld voor de nieuwbouw. Tevens is er een technisch PvE opgesteld. Daarnaast heeft HEVO in
opdracht van het VCL een massastudie en financiële doorrekening van het PvE uitgevoerd.
In afwachting van de nieuwbouw kiezen we ervoor om het gebouw met minimale middelen in stand
en aantrekkelijk te houden. Veiligheid staat daarbij voorop, maar grote investeringen worden niet
meer gedaan. Behalve daar waar de kwaliteit van het onderwijs er echt onder zou leiden of de
aantrekkingskracht van de school sterk zou verminderen.
ARBO en veiligheid
Op het gebied van veiligheid is het staande beleid gecontinueerd. De BHV-ers zijn getraind en
gecertificeerd. Tegelijkertijd heeft Corona de ‘veiligheidsportefeuille’ gedomineerd. Het VLC heeft
hierbij vastgesteld overheidsbeleid uitgevoerd, geïnterpreteerd en binnen de mogelijkheden van de
organisatie in overleg met de (P)MR vormgegeven. Het uitgangspunt hierbij is steeds geweest dat de
maatregelen veilig en praktisch haalbaar moesten zijn.
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De maatregelen variëren van het gebruik van handgel, aanpassen van de looproutes in de school,
online vergaderen, anders inrichten van de personeelskamer tot en met het bieden van onderwijs op
afstand aan alle leerlingen tijdens de eerste lockdown.
De Coronasituatie stelde de school op het gebied van de arbo-wetgeving voor een lastige opgave. Hoe
houd je de werkomgeving voor iedereen veilig en gezond. Deze opdracht strekt verder dan het nemen
van veiligheidsmaatregelen. Ook de mentale gezondheid van medewerkers en de werklast stond onder
druk. In een gepolariseerd Corona-landschap is het lastig om hierbij de juiste toon en route te bepalen.
Er is steeds voor gekozen om hierbij de gulden middenweg te bewandelen, waarbij de zorgen van
angstige collega’s serieus zijn genomen en er tegelijkertijd een zekere ruimte was voor collega’s die
deze nodig hadden. Zo was de school gedurende de lockdown open voor collega’s die hun online lessen
het liefst vanuit de school wilden verzorgen.
De preventiemedewerker heeft er zorg voor gedragen dat alle werkplekken Coronaproof zijn ingericht.
Dit betreft zowel de werkplekken van docenten in de lokalen als de werkplekken voor OOP. Het plan
om de administratie naar een grotere kamer te verhuizen is in dit kader versneld uitgevoerd, zodat
voldoende afstand tussen de werkplekken kon worden gerealiseerd. In de gymzaal, de enige ruimte
die niet aan de ventilatievereisten leek te voldoen, zijn in samenspraak met de sectie Bewegen en
Sport extra ventilatiemogelijkheden aangebracht. Een aantal collega’s is verder ondersteund bij het
inrichten van hun thuiswerkplek door bijvoorbeeld een laptopstandaard aan te schaffen. Daarnaast
zijn alle lokalen voorzien van CO2-meters.
Thema: Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De (deelse) schoolsluiting tijdens de schooljaren 19-20 en 20-21 door het Covid-19 virus
heeft voor een bijzondere situatie gezorgd binnen het onderwijs. De leerlingen hebben niet
het onderwijs kunnen volgen zoals dat onder normale omstandigheden was gebeurd. De
overheid heeft maart 2021 te kennen gegeven de komende schooljaren financiële
ondersteuning te bieden. Hiervoor is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgezet.
Het geld uit het NPO is bedoeld om scholen de gelegenheid te geven problematiek die door
de Covid-situatie is ontstaan op te lossen en het hoofd te bieden. In de regeling worden de
volgende 3 domeinen onderscheiden:
A. cognitieve ontwikkeling
B. praktijkvorming
C. sociaal-emotioneel welbevinden
Om de problematiek en achterstanden die ten tijde van Corona zijn ontstaan aan te pakken,
hebben we eerst een schoolscan gemaakt. Deze schoolscan geeft inzicht in de problemen
die zijn ontstaan en in de behoeften van onze leerlingen. Op basis van de resultaten van hun
schoolscan bepalen scholen in Nederland welke interventies uit de menukaart van de overheid zij de
komende jaren in willen zetten. Iedere school bekijkt welke interventies in de schoolspecifieke situatie
het meest effectief zijn. Het Vlietland College kiest er ook voor om de interventies zoveel
mogelijk aan te laten sluit bij ons schoolplan ‘Het Vlietland College geeft je de ruimte’.
Op basis van de schoolscan en het schoolplan is een overkoepelende doelstelling
geformuleerd:
Het doel is om leerlingen vanuit (zelf)vertrouwen cognitieve achterstanden weg te
laten werken, zich sociaal te laten ontwikkelen en regie te leren voeren op hun eigen
leerproces in een rijke leeromgeving (cultuur en sport (buildung)).
Het NPO-geld is niet structureel. Toch is het ons streven om het geld zo in te zetten dat de
effecten wel structureel zijn.
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Daarom hebben we in het plan naast de drie domeinen die de
overheid heeft bepaald ook het domein ‘De lerende organisatie’ opgenomen. We kunnen zo
plannen maken en structuren opzetten die we ook na de looptijd van het NPO kunnen
gebruiken.
Inspraak en input
De planvorming voor het NPO heeft onder grote tijdsdruk plaatsgevonden. Om in schooljaar
2021 - 2022 al stappen te kunnen zetten, moest een aantal maatregelen al meegenomen
worden in het formatieproces voordat het hele besluitvormingstraject netjes was afgerond.
Om te zorgen voor voldoende input en draagvlak hebben we ons oor zowel intern als extern
te luister gelegd. Leerlingen, ouders en collega’s in de school en collega’s uit het veld is om
input gevraagd. Zo zijn de NPO-plannen aan het voltallige team gepresenteerd. Tevens is er
personeelsenquête afgenomen om de wenselijkheid van de voorgenomen interventies te peilen.
Daarnaast zijn de NPO-plannen afzonderlijk met de diverse MR-geledingen besproken. Op basis van de
input uit deze gremia zijn aanpassingen gedaan.
In onderstaande tabel zijn de uitgaven vanuit het NPO in 2021 en de gekozen interventies
weergegeven. Alleen de uitgaven voor supercoaches betreft een externe organisatie. Ruim 3 % van
uitgaven betreft dus kosten aan professionals die niet in dienst zijn bij het VLC.
Tabel: uitgaven vanuit de NPO-middelen in 2021 per interventie
Domein

Interventie

Uitgaven in 2021

A

gerichte ondersteuning kleine groep

A

extra sterkuren

€ 16.298,00

A

kleinere klassen BK

€ 43.617,50

A

aandacht metacognitie / feedback

€ 22.843,75

A

bijdrage chromebooks en licenties

€ 51.272,00

A

verlengde brugklas / combinatieklas

€ 9.562,50

C

Rustige werkplek voor iedereen /
openingstijden Studiecentrum verlengen

€ 8.125,00

A

splitsing clusters mogelijk maken

C

Supercoaches (2sur5)

€ 6.756,25

A

taalondersteuning

€ 5.312,50

C

introductie activiteiten

B

cultuureducatie

€ 2.050,00

C

Klassengeld per leerling

€ 1.185,82

C

Sportactiviteiten

€ 1.185,82

B

Vakken met praktische component tijd en
ruimte geven om practica in te halen

€ 1.066,00

€ 8.500,00

€ 25.978,13

€ 11.832,62

€ 215.585,89

Totaal
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Afbeelding: begrote en gerealiseerde uitgaven vanuit het NPO-plan: Het NPO: Een buitenkansje.

De NPO middelen waren vanwege het tijdstip van bekendmaking niet in de begroting 2021
opgenomen.
Thema: subsidies
In 2021 zijn twee grote subsidies een korte toelichting in dit jaarverslag waard. Het gaat om de subsidie
voor Inhaal- en OndersteuningsProgramma’s (IOP) en die voor Extra Handen Voor de Klas (EHVK). De
IOP - subsidie moet kwalitatief verantwoord worden bij de subsidiegever. Hierbij moeten we aangeven
hoeven leerlingen in de verschillende subsidieperiodes een ondersteuningprogramma van minimaal
25 uur hebben gevolgd. Het VLC heeft in drie tijdvakken IOP-subsidie aangevraagd (tijdvak 1,2 en 4).
In onderstaande tabel staan de aantallen zoals verantwoord aan de subsidiegever.
verantwoord =>
aangevraagd

HSG

Rekenen

IOP 1 (57 ll)

8

24

Taal /rekenen

Examen
37

IOP2 (39 ll)

18

37

IOP 4 (63 ll)

91

De subsidie Extra Handen Voor de Klas is regionaal aangevraagd. Dit hebben de besturen die
deelnemen aan onze RAP-regio gezamenlijk gedaan. De Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
(SCOL) is penvoerder. Onderstaande verantwoording heeft het VLC bij de penvoerder ingediend.
Tabel: besteding subsidie EHVK naar categorie

Categorieën

Totaal

a. het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs;*
b. het laten geven van gastlessen;
c. het inzetten van studenten;
d. de ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van
coronamaatregelen;
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Besteding
(%)

€ 111.510
21.187

19%

17.256

0%
15%
0%
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e. het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld
bij digitaal onderwijs door een leraar;
f. het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van
leraren en ander personeel;
g. het werven, selecteren en organiseren van extra tijdelijke personele
inzet.

15.500

14%

39.921

35%

20.222

17%

Nog te verdelen

0%

0%
0%

Totaal

100%

100%

Nog niet besteed

Thema: Digitale veiligheid en AVG
Digitale veiligheid is ook voor scholen een actueel en belangrijk thema. Net als bedrijven zijn scholen
afhankelijk van digitale voorzieningen voor het primaire proces. Om de kwetsbaarheid van het netwerk
van het VLC te verkleinen en de veiligheid te vergroten werken we met betrekking tot onze eigen
website en de achterliggende portalen met ‘certificaten’1.
In 2021 zijn het leerlingen - en administratieve netwerk fysiek van elkaar gescheiden. Doel hiervan is
om het administratieve netwerk minder kwetsbaar te maken voor handige en creatieve indringers van
binnen en buiten. Hiertoe is ook een nieuwe ‘firewall’ geïnstalleerd.
AVG
De meest gevoelige informatie die het VLC verzamelt en gebruikt, wordt opgeslagen in externe
applicaties zoals SOMtoday en RAET/Youforce. Uiteraard is met de aanbieders van deze applicaties
een verwerkersovereenkomst gesloten. Voor het gebruik van deze applicaties werken we met 2 factor
authentication (2FA) om te voorkomen dat menselijk gedrag (het niet veranderen van wachtwoorden
bv.) het systeem te kwetsbaar maakt.
In 2021 is het verwerkingsregister geüpdate en is een DPIA (Data Protection Impact Assessment)
uitgevoerd op het cameratoezicht. Daarnaast maakt het VLC nu gebruik van het Privacy Control Centre
(PCC). Dat is een digitale compliance monitor waarin maatregelen worden beoordeeld en controles
gepland kunnen worden. Het bewaken van de kwaliteitscyclus op dit gebied wordt een aandachtspunt
voor volgend jaar, waarbij het belangrijk is dat iemand ‘eigenaar’ wordt gemaakt van een maatregel.
Uit het jaarverslag van de FG blijkt verder dat het VLC een goed gevulde AVG bibliotheek heeft, waarin
alle belangrijke stukken aanwezig zijn.
In 2022 voltooien we het beschrijven van de kernprocessen in procesbeschrijvingen en zetten we in op
het vergroten van de bewustwording onder het voltallige personeel. Dit doen we o.a. met behulp van
e-learning.
In 2021 zijn er geen datalekken geweest. Wel is er in twee afzonderlijke gevallen melding gemaakt van
de publicatie van een foto waarvoor een van de op de foto zichtbare personen geen toestemming had
gegeven. Deze foto zijn verwijderd van onze de digitale kanalen en de server. In een geval was er ook
sprake van fysiek materiaal. Dit materiaal is vernietigd.

1

Het betreft SSL-certificaten. Dit staat voor secure socket layer. Dit versleutelt de communicatie (dataverkeer)
tussen en browser en webserver.
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HOOFDSTUK 6: STRATEGISCH HRM
De kwaliteit van een school wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van de mensen die er werken.
Het personeel vormt de basis van de kwaliteit. De capaciteiten en competenties van de medewerkers
en hun bereidheid om die in te zetten en verder te ontwikkelen ten behoeve van de school, bepalen
hoe goed het onderwijs is. Deskundigheid is niet slijtvast. De maatschappij, het vervolgonderwijs en
de arbeidsmarkt waarvoor wij de leerlingen opleiden, zijn constant in beweging. Daarom is het
belangrijk om van jaar tot jaar te controleren of alle benodigde deskundigheid in huis en actueel is.
Bovendien spreken we over een permanent proces. Een professional blijft zich immers ontwikkelen.
Het Vlietland College heeft de ambitie om, in het kader van integraal personeelsbeleid, alle
medewerkers deskundig en competent te houden. Daarvoor maken we ook middelen vrij. Om te
zorgen dat die middelen goed en doelmatig worden ingezet, is het zaak om duidelijke afspraken te
maken over deskundigheidsbevordering. Het Vlietland College wil een ‘lerende organisatie’ zijn, dat
wil zeggen een organisatie:
● met structurele aandacht voor scholing en ontwikkeling;
● met aandacht voor “leren van en met elkaar”;
● met een professionele cultuur;
● waarin taken en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn belegd;
● waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten van medewerkers;
● waarin structureel aandacht is voor kwaliteitszorg.
Wij bieden scholing aan omdat:
- scholing een essentieel middel is in de realisatie van schooldoelen;
● personeelsleden door scholing in staat worden gesteld zich te ontwikkelen, te
ontplooien en in de gelegenheid te stellen te voldoen aan de steeds veranderende
eisen, die de maatschappij aan het onderwijs stelt;
● het van belang is dat scholing is gericht op de bevordering van de
veranderingsbereidheid en bekwaamheid van de medewerker;
- scholing een belangrijk middel kan zijn om personeel te werven en/of te binden aan de school;
- scholing een bijdrage levert aan loopbaanbeleid en aan de effectuering van taak- en
functiedifferentiatie;
- scholing een bijdrage kan leveren aan de oplossing van formatieknelpunten.
Jaarlijks wordt € 50.000 euro besteed aan scholing. Dit betreft driekwart individuele scholing. De rest
wordt besteed aan collectieve scholing. In 2021 is het scholingsbudget in verband met Corona niet
volledig gebruikt.
Op de collectieve scholingsdagen zijn workshops georganiseerd door docenten (intern) of externe
experts over thema’s, die verwoord zijn in het schoolplan. Daarnaast is ook incidenteel, gerichte
scholing verzorgd voor een specifieke groep binnen het personeel, zoals een cursus CSE voor docenten.
Het menselijk kapitaal
Ondanks een krappe arbeidsmarkt in het onderwijs, lukt het het Vlietland College om vacatures goed
in te vullen en heeft de school slechts incidenteel te maken met de noodzaak om een docent aan te
trekken via een commerciële partij. Onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt is goed en wij
slagen erin om duurzame arbeidsrelaties aan te gaan. In de eerste helft van 2022 wordt een nieuw
tevredenheidsonderzoek onder medewerkers uitgezet, om in kaart te brengen waar de behoefte van
het personeel ligt en om de positie van het Vlietland College als werkgever te helpen bepalen.
Om tegemoet te komen aan de vraag voor meer ontwikkelingsmogelijkheden zijn er het afgelopen jaar
verschillende taken intern opengesteld en vervuld. Daarnaast konden collega’s tijdens de
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personeelsgesprekken hun scholingsbehoefte kenbaar maken. Taken die groter zijn dan 2 leseenheden
(ongeveer 100 uur) worden opengesteld voor alle collega’s en middels een sollicitatieprocedure
ingevuld, zodat niemand over het hoofd wordt gezien en iedereen hieraan kan deelnemen.
Op het VLC besteden we nadrukkelijk aandacht aan een gezond werkklimaat. We zien dit als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Hierbij handelen we vanuit vertrouwen en
communiceren we helder en transparant.
Het levensfasebewust personeelsbeleid staat op het VLC nog in de kinderschoenen en dient op korte
termijn ontwikkeld te worden.
Ziekteverzuim

De cijfers met betrekking tot het ziekteverzuim tot februari 2022 zijn hierboven weergegeven. Het
beeld is redelijk gunstig ten opzichte van het landelijke verzuimpercentage van 5 procent. Het
verzuimpercentage stijgt licht in de loop van 2021, maar ligt onder de lijn van 2019 (het laatste jaar
voor Corona). Het is wel belangrijk om op te merken dat het VLC met enkele langdurige
ziektegevallen te maken heeft. Deze kunnen opgevangen worden door beperkte uitbreiding van
zittend personeel of door vervangingsaanstellingen en/of het inhuren van collega’s via
detacheringsbureaus.
In de verzuimpercentages is coronagerelateerd verzuim alleen meegenomen wanneer de collega
geen onderwijs kon verzorgen. Collega’s die in quarantaine zaten of met lichte klachten thuis waren,
zijn niet in de verzuimstatistieken opgenomen als ze vanuit huis online onderwijs hebben gegeven.
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HOOFDSTUK 7: FINANCIËN
In dit hoofdstuk worden de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting Voortgezet
Onderwijs op Interconfessionele Grondslag toegelicht. De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening
2021 zoals deze in dit verslag is opgenomen.
In dit hoofdstuk zijn de bedragen afgerond op duizenden euro’s.
ALGEMEEN
De Stichting Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag heeft over 2021 een
exploitatieresultaat gerealiseerd van € 1.130.000 positief. In 2020 bedroeg het resultaat € 273.000. De
baten stegen t.o.v. 2020 met € 1.057.000 tot € 9.051.000, een stijging van 13%. De lasten stegen in
2021 t.o.v. 2020 met ruim € 198.000 tot € 7.919.000. Dit is een stijging van ongeveer 2,5%.
Belangrijkste oorzaak voor de stijging van de baten t.o.v. 2020 is de subsidie Nationaal Programma
Onderwijs (NPO). Deze subsidie is in schooljaar 2021/2022 voor het eerst ontvangen. Doel van de NPOsubsidie is herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Voor het Vlietland College
gaat dit voor schooljaar 2021/2022 om een totaalbedrag van ruim € 661.000. Dit volledige bedrag is in
november 2021 ontvangen en maakt in zijn geheel deel uit van de baten 2021 terwijl de subsidie
grotendeels in 2022 zal worden besteed.
Voornaamste oorzaak van de lastenstijging is de toename van de personele bezetting en de extra
inhuur personeel, met name vanwege de ontvangen NPO-subsidie. De formatie was in 2021 ongeveer
2,5 FTE hoger dan in 2020. Het resultaat over 2021 is voor € 445.000 toegevoegd aan de nieuwe reserve
NPO, voor € 300.000 toegevoegd aan de nieuwe reserve nieuwbouw en voor € 385.000 aan de
algemene reserve. Die is nu per 31 december 2021 € 1.284.000, mede omdat eind 2021 de reserve
personele kosten van € 146.000 eraan is toegevoegd.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
St. Voortgezet Ond. op Interconf. Grondslag
Verkorte resultatenrekening (x € 1.000)
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten
Exploitatieresultaat

Pagina 26

Realisatie
2021
8.658
25
368
9.051
6.732
162
149
876
7.919
1.132
-2
1.130

Begroot
2021
7.558
0
386
7.944
6.397
171
471
897
7.936
8
-8
0

Realisatie
2020
7.561
46
387
7.994
6.269
200
430
822
7.721
273
0
273
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De mutaties t.o.v. de begroting 2021 en de exploitatie 2020 zijn in het onderstaande overzicht
samengevat en worden nader toegelicht. (v) =voordeel (n) = nadeel.
Mutaties
Baten en lasten
Ministerie van OCW
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten
Financiële baten
Exploitatieresultaat

Expl 2021
Bgr 2021

In % van
bgr 2021

Expl 2021
Expl 2020

In % van
expl 2020

1.100
25
-18
1.107

(v)
(v)
(n)
(v)

15%
-%
5%
14%

1.097
-21
-19
1.057

(v)
(n)
(n)
(v)

15%
-46%
-5%
13%

335
-9
-322
-21
0
-17

(n)
(v)
(v)
(v)

5%
-5%
-68%
-2%
0%
0%

463
-38
-281
54
0
198

(n)
(v)
(n)
(v)

7%
-19%
-65%
7%
0%
3%

(v)

6 (v)
1.130 (v)

75%

(n)

-2 (n)
857 (v)

BATEN
RIJKSBIJDRAGEN
De bekostiging van het onderwijs is in zeer belangrijke mate gekoppeld aan het aantal leerlingen van
de school. De officiële teldatum voor de bepaling van het bekostigde aantal leerlingen is 1 oktober van
enig jaar. In het voortgezet onderwijs is teldatum 1 oktober 2020 bepalend voor het kalenderjaar 2021.
De rijksbijdragen liggen ruim boven de begroting en zijn ook fors hoger dan de realisatie 2020.
Belangrijkste oorzaak is de nieuwe subsidie NPO (ruim € 700 per leerling). Deze subsidie was bij het
opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend. De ruim € 661.000 is in november 2021 ontvangen
en zal grotendeels in 2022 besteed worden. Het bedrag is echter conform beschikkingsvoorwaarden
volledig als bate in 2021 verantwoord. Tevens is in 2021 voor ruim € 115.500 aan baten verantwoord
inzake de in 2020 en 2021 ontvangen subsidies Inhaal- en Ondersteunings Programma’s (IOP; ook wel
corona-subsidie genoemd). Ook is in 2021 via penvoerder SCOL ruim € 111.500 inzake de niet begrote
subsidie Extra Hulp Voor De Klas (EHVDK). Verder is de personele lumpsum in 2021 verhoogd ter
compensatie van de door de nieuwe CAO VO gestegen loonkosten. De stijging van de baten die zijn
ontvangen van het Ministerie van OCW wordt tenslotte veroorzaakt door indexering van de overige
bekostiging. Hiermee was in de begroting slechts gedeeltelijk rekening gehouden.
De ook onder de rijksbijdragen OCW verantwoorde bijdragen via de samenwerkingsverbanden zijn
hoger vanwege een extra bijdrage ad € 20.000 inzake corona.
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OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN OVERIGE BATEN
De gemeentelijke bijdragen zijn hoger dan begroot, maar lager dan in 2020. Er waren in 2020 nog
bedragen van de gemeente ontvangen die betrekking hadden op 2018 en 2019 inzake de vergoeding
voor gymlessen van de kopklas. Verder heeft de gemeente in 2020 de helft van de reeds gemaakte
advieskosten inzake de nieuwbouw uit 2018 en 2019 gecompenseerd wegens vertraging van deze
mogelijke nieuwbouw in het integraal huisvestingsplan van de gemeente. Deze laatste baten
ontbreken in 2021. Daarentegen heeft het Ministerie van VWS een kleine € 8.000 gecompenseerd voor
gederfde inkomsten inzake verhuur van de sporthal die vanwege corona in 2020 en 2021 deels niet
gebruikt mocht worden. Er is geen sprake van ontvangen subsidies NWO en ZonMw.
De ouderbijdragen zijn in 2021 wat lager dan in 2020 omdat de voorziening oninbaarheid is
opgehoogd. Aangezien de ouderbijdragen vrijwillig zijn en daar ook landelijk veel discussie over is, lijkt
het aantal niet-betalende ouders licht te stijgen. Omdat de sporthal vanwege corona zowel in 2020 als
in 2021 een deel van het jaar gesloten moest blijven, zijn ook de verhuurbaten gedaald. Een deel van
de facturen inzake de huurbaten 2020/2021 is gecrediteerd en op de facturen voor 2021/2022 in
mindering gebracht. Bij de overige baten zijn enkele incidentele bedragen verantwoord. Dit betreft
onder meer een bijdrage inzake de Gezonde School en een bijdrage voor de kopklas van SCOL (in het
verleden kwam dit via de gemeente).
LASTEN
PERSONELE LASTEN
Mede door de stijging van het gemiddeld aantal FTE in 2021 met ongeveer 2,5 (in 2020 ca. 74 FTE en
in 2021 ruim 76,5 FTE), waren de loonkosten in 2021 hoger dan in 2020 en hoger dan begroot. Een
andere oorzaak hiervan is de stijging van de sociale lasten en pensioenlasten. De kosten voor inhuur
personeel waren ook fors hoger dan begroot en dan de realisatie 2020. Deze kosten hangen samen
met de in 2021 voor het eerst ontvangen NPO-subsidie, met de IOP-subsidies (2020 en 2021) en met
de in 2021 ontvangen incidentele subsidie EHVDK. Vanuit deze gelden zijn met name veel extra kosten
voor examentrainingen en huiswerkbegeleiding gefinancierd.
AFSCHRIJVINGEN EN HUISVESTING
De investeringen en afschrijvingen zijn t.o.v. 2020 behoorlijk gedaald en zijn ook wat lager dan begroot.
De huisvestingslasten zijn vanwege corona ook lager dan begroot in 2021. Het schoolgebouw was in
2021 door corona net als in 2020 deels gesloten waardoor er minder uitgegeven is aan klein
onderhoud, energie en schoonmaak. De tijdelijke sluiting was in 2021 echter korter dan in 2020.
De investeringen en onderhoudskosten aan het gebouw (zowel klein als groot onderhoud) worden de
komende jaren tot een minimum beperkt. Aangezien het gebouw aan de Apollolaan inmiddels ruim 40
jaar oud is, heeft het Vlietland College recht op nieuwbouw. De verwachting is op dit moment dat
binnen enkele jaren gestart kan worden met de nieuwbouw.
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OVERIGE INSTELLINGSLASTEN
De realisatie 2021 van de overige instellingslasten is hoger dan in 2020, maar lager dan begroot. Ook
hier wordt dit voornamelijk veroorzaakt door corona. De kosten van activiteiten, werkweken en
excursies waren hierdoor in 2020 en 2021 fors lager.
BALANS
De financiële positie van de Stichting Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag is
samengevat in de onderstaande overzichten.
St. Voortgezet Ond. Op Interconf. Grondslag
Verkorte balans (x € 1.000)
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden kort
Totaal
Specificatie Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve personeel
Bestemmingsreserve NPO
Bestemmingsreserve huisvesting
Totaal Eigen Vermogen

Balans
31-dec-21

Balans
31-dec-20

591
240
2.866
3.697

617
74
1.989
2.680

2.030
639
1.028
3.697

899
857
924
2.680

31-12-2021

31-12-2020

1.284
0
446
300
2.030

Mutaties

Toename (t)
afname (a)
(a)
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)
(t)

Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal
Eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden kort
Totaal
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753
146
0
0
899
31-dec-21
31-dec-20
-26
166
877
1.017
1.131
-218
104
1.017
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MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa dalen t.o.v. 31 december 2020 met € 26.000. Dit wordt veroorzaakt doordat
de investeringen van 2021 (€ 135.000) lager zijn dan de afschrijvingen van 2021 (€ 161.000). Het
investeringsbeleid is erop gericht om tot de nieuwbouw zo weinig mogelijk te investeren in het huidige
pand, zolang de onderwijskwaliteit en veiligheid hier niet onder leiden. Duurzaamheid blijft een
structureel punt van aandacht. In lijn met de ambitie van de gemeente Leiden wil het Vlietland College
haar nieuwe pand zo duurzaam mogelijk maken binnen de beschikbare middelen.
VORDERINGEN
De vorderingen zijn fors gestegen t.o.v. 2020. Dit komt onder meer omdat er op balansdatum 2021
een hoger bedrag aan ouderbijdragen open staat. In tegenstelling tot in 2020, zijn er eind 2021 wel
weer bedragen gefactureerd voor 2022 inzake de reizen naar het buitenland. Deze gingen in 2021 niet
door vanwege corona, maar voor 2022 is de verwachting dat deze reizen wel weer mogelijk zijn.
Verder staan er per balansdatum 2021 enkele grote creditnota’s open van de boekenleverancier. Deze
bedragen zijn begin 2022 ontvangen.
LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen nemen toe met € 878.000. Een verklaring is opgenomen in het in de jaarrekening
2021 opgenomen kasstroomoverzicht.
EIGEN VERMOGEN
In 2021 gaat een deel van het positieve resultaat naar de nieuwe reserve NPO. Dit betreft € 445.000
en is het saldo van de subsidie 2021 (€ 661.000) minus de in 2021 gemaakte NPO-kosten (€ 216.000).
Aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve huisvesting is het vrijgevallen bedrag vanuit de
voorziening onderhoud van € 300.000 toegevoegd. De algemene reserve van de Stichting neemt, als
gevolg van het positieve resultaat 2021, toe met een bedrag van € 385.000. Daarnaast is via de overige
mutaties de in 2019 gevormde reserve personele kosten van € 146.000 (inzake de in 2019 ontvangen
convenantsmiddelen) in 2021 na een bestuursbesluit aan de algemene reserve toegevoegd. Dit bedrag
was niet geoormerkt. De convenantmiddelen zijn niet besteed vanwege de overige (Corona)subsidies
die de school in 2021 heeft ontvangen. Door deze mutaties is de algemene reserve per balansdatum
2021 € 1.285.000. Het totale eigen vermogen is per 31/12/2021 € 2.030.000.
VOORZIENINGEN
Er zijn voorzieningen gevormd voor groot onderhoud en voor personele verplichtingen. Aan de
voorziening onderhoud is een bedrag gedoteerd van € 80.000. Aan groot onderhoud werd € 21.000
onttrokken. Tevens valt een bedrag vrij van € 300.000 vanwege de nieuwbouw. Dit vrijgevallen bedrag
wordt via het resultaat toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting. Door de genoemde
mutaties daalt de voorziening naar € 145.000. Voor het aanhouden van deze voorziening wordt gebruik
gemaakt van de overgangsregeling.
Aan de personele voorzieningen is in 2021 € 134.000 gedoteerd, met name aan de voorziening
levensfasebewust personeelsbeleid. Er is € 111.000 onttrokken. De personele voorzieningen bedragen
hierdoor per 31 december 2021 € 493.000.
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SCHULDEN KORT EN OVERLOPENDE PASSIVA
De schulden en overlopende passiva zijn toegenomen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een
hogere schuld aan de Belastingdienst inzake de loonheffing over december. Verder zijn er
ouderbijdragen vooruit ontvangen inzake de reizen naar het buitenland in 2022. Vanwege corona
waren die er vorig jaar niet. Ook de rechten vakantiegeld zijn gestegen, mede door toename van het
aantal FTE.
A1: KENGETALLEN
Aan de balans en rekening van baten en lasten zijn de volgende kengetallen ontleend.
Kengetallen
Liquiditeitsratio
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)
Weerstandsvermogen

2021
3,02
0,55
0,72
21,7%

2020
2,23
0,34
0,66
11,3%

LIQUIDITEITSRATIO (VLOTTENDE ACTIVA/KORTLOPENDE SCHULDEN)
De liquiditeit geeft aan in hoeverre de stichting op korte termijn aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Dit getal dient groter dan 1 te zijn.
SOLVABILITEITSRATIO (EIGEN VERMOGEN IN- OF EXCL. VOORZIENINGEN/TOTALE PASSIVA)
Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een organisatie de financiële verplichtingen aan
verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. Er is sprake van een
goede solvabiliteit indien deze boven de 0,4 (inclusief voorzieningen) ligt.
WEERSTANDSVERMOGEN (TOTALE RESERVES/TOTALE BATEN * 100%)
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de organisatie in staat is om financiële
tegenvallers met eigen middelen op te vangen. De streefwaarde is € 838.000.
SIGNALERINGSWAARDE EIGEN VERMOGEN
In het verslagjaar 2020 moest voor het eerst gerapporteerd worden over een mogelijk bovenmatig
eigen vermogen. Daarvoor heeft de Inspectie van het Onderwijs de signaleringswaarde bovenmatig
eigen vermogen geïntroduceerd. Hierin wordt een normatief eigen vermogen berekend op basis van
de boekwaarde van de aanwezige materiële vaste activa met daarbij opgeteld een percentage van de
totale baten. De presentatie van deze indicator is als volgt:
Totaal eigen vermogen (exclusief privaat vermogen)
Normatief eigen vermogen
Mogelijk bovenmatig eigen vermogen
Ratio eigen vermogen

€ 2.029.602
€ 1.135.355
894.247
1,79
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Het bovenmatig vermogen wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe reserve NPO en de vrijval
vanuit de voorziening onderhoud. Conform meerjarenbegroting zal de € 445.000 uit deze reserve naar
verwachting (samen met de in 2022 nog te ontvangen subsidie NPO) in 2025 volledig besteed zijn.
Daarnaast zal er de komende jaren nog een substantieel bedrag vanuit de reserve huisvesting besteed
worden voor de (inrichting van de) nieuwbouw.
Realisatie
2021
85,0%
95,7%
12,5%

Kengetallen (baten en lasten)
Personele lasten in % van totale lasten
Verhouding rijksbijdrage / totale baten
Resultaat in % van totale baten

Begroot
2021
80,6%
95,1%
0,0%

Realisatie
2020
81,2%
94,6%
3.4%

PERSONELE LASTEN IN % VAN TOTALE LASTEN
Het aandeel van de personele lasten in de totale lasten is in 2021 t.o.v. het voorgaande jaar licht
gestegen (mede vanwege NPO).
VERHOUDING RIJKSBIJDRAGE / TOTALE BATEN
Het aandeel van de Rijksbaten in de totale baten is t.o.v. 2020 ook gestegen (mede vanwege NPO).
RESULTAAT IN % VAN DE BATEN
Dit kengetal geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot
de totale baten. Het geeft aan hoeveel procent van de totale omzet omgezet wordt in het uiteindelijke
bedrijfsresultaat.
RESULTAATBESTEMMING
Het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag heeft besloten tot
de volgende resultaatbestemming:
Er wordt in 2021 € 385.089 van het resultaat 2021 toegevoegd aan de algemene reserve. De van het
Ministerie van OCW in 2019 ontvangen aanvullende bijzondere bekostiging ad € 145.972 was in 2019
toegevoegd aan de bestemmingsreserve personele kosten en is per 31 december 2021 toegevoegd
aan de algemene reserve. Er is € 445.423 toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve NPO en er
is € 300.000 toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve huisvesting.

Resultaat
Resultaat NPO
Resultaat vrijval voorziening onderhoud
Normaal resultaat

Realisatie
2021
445
300
385
1.130

Dit besluit is als voorstel in de jaarrekening 2021 verwerkt.
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Begroot
2021
0
0
0
0

Realisatie
2020
0
0
273
273
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TREASURY
Het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag beheert de
beschikbare overheidsmiddelen op zodanige wijze dat zowel de liquiditeit als de solvabiliteit
voldoende is gewaarborgd. De Stichting heeft een treasurystatuut. Deze voldoet aan de ‘’Regeling
beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’’ (gewijzigd d.d. 19 december 2018) en van daaruit handelt
de Stichting bij het beleggen van publieke middelen. Er worden geen publieke gelden belegd in
aandelen of obligaties. Het Vlietland College heeft ook geen leningen.
De rector-bestuurder is gemachtigd zelfstandig, binnen de door het bestuur gestelde kaders, financiële
uitgaven te doen. Alle facturen vanaf € 1.000 dienen door de rector-bestuurder digitaal gefiatteerd te
worden. Bedragen onder de € 1.000 worden geaccordeerd door de diverse budgethouders.
Er wordt momenteel uitsluitend gebruikt gemaakt van spaarrekeningen. Besluiten over wijzigingen in
de beleggingsstrategie worden door het bestuur genomen. Vanwege de negatieve rente op
spaartegoeden bij de Rabobank is Het Vlietland College in 2021 overgestapt op schatkistbankieren bij
het Ministerie van Financiën.
In vergelijking met 2020 is het treasurybeleid in 2021 ongewijzigd gebleven.
AANBESTEDINGSBELEID
Indien de aanbestedingswaarde het drempelbedrag overschrijdt, wordt een Europese
aanbestedingsprocedure gestart. Dit was m.b.t. 2020 van toepassing op de schoonmaak. Dit heeft in
het najaar 2019 geresulteerd in de gunning van de opdracht aan schoonmaakbedrijf Effektief. Dit
bedrijf is sinds 1 maart 2020 verantwoordelijk voor de schoonmaak op het Vlietland College. In 2020
is een Europese aanbesteding gestart. De aanbesteding is afgerond in februari 2021. Vanaf schooljaar
2021 – 2022 is Van Dijk Studieboeken de leverancier van de schoolboeken.
Voor contracten met een contractwaarde hoger dan € 5.000 worden meerdere offertes gevraagd.
Leidend bij het beoordelen van offertes is een combinatie van kwaliteit, betrouwbaarheid,
duurzaamheid en prijs; de economisch beste aanbieding.
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HOOFDSTUK 8: TOEKOMST EN CONTINUÏTEIT

LEERLINGEN HET VLIETLAND COLLEGE EN PERSONEEL
De verwachte ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenaantallen en personele bezetting
laten het volgende beeld zien.
Realisati
e
2021
966
966

St.Voortg. Ond. op Interconf. Grondsl.
Ontwikkelingen leerlingenaantal
Leerlingen per teldatum 1 oktober

St.Voortg. Ond. op Interconf. Grondsl.
Ontwikkelingen personeel in fte per 31 december
Directie en management
Onderwijzend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Totaal

Begroot
2022
981
981

Realisatie
2021
4
61
12
77

Begroot
2022
4
62
13
79

Begroot
2023
951
951

Begroot
2023
4
61
13
78

Begroot
2024
957
957

Begroot
2024
4
60
13
77

A2: MEERJARENBEGROTING
Door de Stichting is voor de jaren 2022-2024 een meerjarenraming opgesteld (bedragen zijn afgerond).
St.Voortg. Ond. op Interconf. Grondsl.
Resultatenrekening (x € 1.000)
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen
Overige baten
Totaal baten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Doorbetalingen aan schoolbesturen
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

Realisatie
2021
8.658
25
368
9.051
6.732
162
149
876
0
7.919
1.132
-2
1.130

Begroot
2022
8.321
0
366
8.687
6.919
182
455
1.006
0
8.562
125
0
125

Begroot
2023
7.970
0
386
8.356
6.898
185
455
1.006
0
8.544
-188
0
-188

Begroot
2024
7.777
0
386
8.163
6.802
188
455
976
0
8.421
-258
0
-258

Alleen zekere inkomsten worden begroot. Mogelijke inkomsten worden niet begroot, maar mogelijke
uitgaven wel. Omdat we ook voor 2022/2023 nog NPO-subsidie begroot hebben (€ 500 per leerling),
verwachten we voor de 2022 een positief resultaat. Voor 2023 en 2024 hebben we negatieve
resultaten begroot omdat er in die jaren wel NPO-kosten zijn, maar vooralsnog geen NPO-baten meer.
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St.Voortg. Ond. op Interconf. Grondsl.
Verkorte balans (x € 1.000)
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Passiva
Algemene reserve
Voorzieningen
Schulden kort

Specificatie Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve personeel
Bestemmingsreserve NPO
Bestemmingsreserve huisvesting
Totaal Eigen Vermogen

Balans
31-12-2021

Balans
31-12-2022

Balans
31-12-2023

Balans
31-12-2024

591
240
2.866
3.697

599
220
3.050
3.869

584
200
2.972
3.756

536
200
2.837
3.573

2.030
639
1.028
3.697

2.155
714
1.000
3.869

1.967
789
1.000
3.756

1.709
864
1.000
3.573

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

1.284
0
446
300
2.030

1.510
0
345
300
2.155

1.465
0
200
300
1.965

1.355
0
50
300
1.705

De boekwaarde van de materiële vaste activa daalt de komende jaren omdat er vanwege de
aankomende nieuwbouw nog maar minimaal geïnvesteerd wordt. Mede vanwege het begrote
positieve resultaat 2022 nemen de liquide middelen in 2022 nog toe, maar vanwege de negatieve
resultaten 2023 en 2024 daarna af. Het eigen vermogen laat daardoor hetzelfde beeld zien. De
voorzieningen nemen toe conform de begrote dotaties voor de komende jaren en de, mede vanwege
de nieuwbouw, beperkte onttrekkingen (met name v.w.b. groot onderhoud). Van de vorderingen en
kortlopende schulden verwachten we dat die de komende jaren ongeveer gelijk blijven.
Op basis van de bovenstaande meerjarige resultatenrekening en balans kunnen de onderstaande
kengetallen worden berekend.

Kengetallen (baten en lasten)
Personele lasten in % van totale lasten
Verhouding rijksbijdrage / totale baten
Resultaat in % van totale baten

Kengetallen
Liquiditeitsratio
Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen)
Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen)
Signaleringswaarde eigen vermogen

Realisatie
2021
85,0%
95,7%
12,5%
Realisatie
2021
3,02
0,35
0,72
1,79
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Begroot
2022
80,8%
95,4%
1,4%
Begroot
2022
3,27
0,56
0,74
1,90

Begroot
2023
80,8%
95,3%
-2,3%

Begroot
2024
80,8%
95,3%
-3,2%

Begroot
2023
3,17
0,52
0,73
1,77

Begroot
2024
3,04
0,48
0,72
1,62
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De signaleringswaarde bovenmatig eigen vermogen zal vanaf 2025 onder de 1 komen vanwege de
reserve NPO die dan volledig is besteed en de verwachte investeringen vanaf 2025 in de nieuwbouw.
De leerlingaantallen voor toekomstige jaren zijn berekend op basis van enkele aannames. Er wordt
uitgegaan van een jaarlijkse instroom van 180 leerlingen in de brugklas. Hiervan is de verwachting (op
basis van ervaringscijfers) dat 25% in het tweede jaar naar de MAVO gaat, 50% naar de HAVO en 25%
naar het Atheneum. Verder worden er 8 VAVO-leerlingen per schooljaar meegenomen in de
berekening. Voor de doorstroom van MAVO 4 naar HAVO 4 en de doorstroom van HAVO 5 naar VWO
5 worden er totaal 10 leerlingen per schooljaar meegenomen.
De formatie beweegt mee met het aantal leerlingen. Het aantal leerlingen in schooljaar 2021/2022
(conform telling per 1 oktober 2021, bepalend voor de bekostiging van kalenderjaar 2022) was 29
hoger dan in 2020 (967 tegenover 938). Belangrijkste oorzaak hiervan is de grote instroom van
brugklasleerlingen (218 tegenover 182 een jaar eerder). Mede daarom (maar ook vanwege de NPOgelden) is de begrote formatie voor 2022 beduidend hoger dan in de begroting 2021: ruim 79 FTE (dat
was vorig jaar een kleine 74 FTE).
Het onderwijskundige meerjarenbeleid conform de ambities uit het schoolplan wordt de komende
jaren doorgezet. Ook in het Programma van Eisen voor de nieuwbouw wordt nadrukkelijk de
verbinding gelegd met de ambities en wensen uit het schoolplan.
We verwachten dat op het gebied van onderzoek en kwaliteitszorg er geen grote veranderingen
plaatsvinden. Het personeelsbeleid blijft veel aandacht krijgen, waarbij het een uitdaging zal zijn om
voldoende personeel te vinden om leerlingen met achterstanden door de pandemie extra te
ondersteunen.
Voor de jaren 2022 t/m 2024 voorzien we geen bijzondere grote investeringen. We verwachten pas
weer grote investeringen te hoeven doen in het kader van de nieuwbouw vanaf 2025, afhankelijk van
de voortgang van het project.
Voor de nieuwbouw dient te zijner tijd een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgemaakt te worden
zodat de risico’s rond achterstallig onderhoud en gewenste financiering van groot onderhoud in de
toekomst goed in beeld is. We verwachten niet dat dit zal leiden tot grote risico’s.
Duurzaamheid is een belangrijk thema voor het Vlietland College vanuit haar identiteit. In het
nieuwbouwproject krijgt dit veel aandacht. We willen de komende jaren samen met leerlingen en
collega’s verkennen hoe we dit nog beter invulling kunnen geven in het onderwijs en als organisatie.
Op het gebied van kwaliteitszorg gaan we door op de ingeslagen weg. Jaarlijks wordt de
kwaliteitscyclus doorlopen en worden verbeterpunten geadresseerd, waar nodig verbeterplannen
opgesteld en uitgevoerd. In 2021 is geëvalueerd of de aanpassing van het examensecretariaat, waarbij
het examensecretariaat niet meer is belegd bij de schoolleiding, de gewenste kwaliteitsverbetering
(onder andere het verbeteren van de procedures) heeft opgeleverd. In 2022 staat het, in verband met
Corona uitgestelde, medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) op de planning.
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B1: RAPPORTAGE AANWEZIGHEID EN WERKING VAN HET INTERNE RISICOBEHEERSINGS – EN
CONTROLESYSTEEM
Het bestuur van de Stichting Voortgezet Onderwijs op Interconfessionele Grondslag hecht belang aan
een goede werking van de interne controle en beheersing van risico’s. Hiertoe zijn afspraken gemaakt.
In de planning- en control cyclus van het bestuur speelt ook het administratiekantoor een rol.
De jaarlijks op te stellen begroting vormt de basis voor het beheer van de middelen van de school. De
begroting is gebaseerd op het aanwezige schoolplan, gegevens omtrent formatie, onderhoud en
investeringen. Via het online managementinformatiesysteem kunnen de exploitatie en de personele
ontwikkelingen gedurende het boekjaar worden gevolgd. De benodigde gegevens zijn maandelijks
beschikbaar. Afwijkingen worden gesignaleerd en besproken. Indien nodig vindt bijsturing plaats. In
de jaarrekening en het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het
betreffende boekjaar. Vanzelfsprekend worden in- en externe belanghebbenden op de juiste wijze
betrokken bij en geïnformeerd over deze processen.
In het voorjaar van 2021 is een risicoanalyse uitgevoerd door het bureau Provenance. Hierbij zijn
vertegenwoordigers van schoolleiding, medezeggenschap, een aantal sleutelfunctionarissen en een
bestuurslid betrokken. Op basis van de analyse is het benodigde weerstandsvermogen in kaart
gebracht. Het bestuur heeft dit bedrag ook vastgesteld. Aan de hand van de risicoanalyse onderzoeken
we welke andere beheersmaatregelen we daarnaast moeten nemen.
Onderstaande risico’s zijn eerder al geïdentificeerd.

B2: BESCHRIJVING VAN DE BELANGRIJKSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN
Ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn de volgende risico’s te onderkennen:
a.

Een te sterk fluctuerend leerlingenaantal. Sterke groei leidt tot voorfinanciering, mogelijk
moeilijk te vervullen vacatures en op termijn een grote uitstroom van leerlingen. Een grote
daling van het leerlingenaantal dwingt de school haar personeelsformatie in lijn te brengen met
aantal leerlingen.

b.

Het VLC is opgenomen op het herijkte Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente Leiden.
Een nieuwbouwscenario brengt verschillende risico’s met zich mee zoals de financiële risico’s
i.v.m. de bouw. Daarnaast brengt een nieuwbouwtraject kosten met zich mee (a. co-financiering
duurzaamheid 100 euro/ vierkante meter b. inrichting en c. gebruikerswensen) die wij op dit
moment niet zouden kunnen betalen. Een verhuizing vergt aanpassingen in de processen en
handelingen van het personeel. De aanpassingen die in het gedrag van medewerkers verwacht
worden, vormen een risico.

c.

Bezuinigingen door de Rijksoverheid en gewijzigde regelgeving (wijziging bekostigingsstelsel)
zijn ook onzekerheden waar we bijna jaarlijks mee te maken hebben.

d.

Het VLC is als éénpitter extra kwetsbaar omdat het lastiger is de risico’s te spreiden.

e.

Op het gebied van de interne financiële bedrijfsvoering is gebleken dat de kwetsbaarheid groot
is bij uitval van individuele medewerkers die bij dat proces betrokken zijn.
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f.

Lerarentekort. Door krapte op de arbeidsmarkt van bevoegde mensen voor bepaalde vakken,
vormt het vinden van geschikt personeel een risico.

g.

Langdurig ziekteverzuim is ook een risico. Het VLC is zelf maar beperkt in staat de kosten in geval
van langdurige ziekte op te vangen.

Beheersmaatregelen
a. - Het VLC hanteert een flexibele schil. Hierdoor kan de formatie meebewegen met het aantal
leerlingen. Daarnaast is er een personele reserve waarbinnen fricties in de formatie kunnen
worden opgevangen.
- Het VLC heeft in haar meerjarenbegroting een conservatieve inschatting van de instroom van
het aantal leerlingen gehanteerd.
b. - Het bestuur van het VLC onderzoekt welk bouworganisatiemodel het best past bij de school. In
het gekozen model en de gekozen contractvorm moeten de financiële risico’s van het
bouwtraject worden afgedekt. Tegelijkertijd dient de school voldoende invloed te behouden
tijden het ontwerpproces.
- Alle collega’s worden betrokken bij het opstellen van het Programma van Eisen.
c. - Het VLC heeft haar weerstandsvermogen aangezuiverd tot het op basis van de uitgevoerde
risicoanalyse vastgestelde bedrag.
d. - Iedere twee jaar maakt het bestuur een risicoafweging van het éénpitterschap, waarbij wordt
gekeken of het verantwoord is voor het Vlietland College om als éénpitter door te gaan.
- Het VLC is aangesloten bij Semper Movens en neemt actief deel aan de bestaande Leidse
bestuursnetwerken.
- Een aantal kernprocessen op het gebied van personeelszaken en financiën heeft het VLC
uitbesteed. Daarnaast huurt het VLC expertise in. Zo heeft het VLC bijvoorbeeld een contract met
de Arbodienst inzake de naleving van de Wet Poortwachter.
e. Het VLC heeft de financiële administratie uitbesteed aan OHM om de continuïteit van het
financiële proces te kunnen waarborgen. De rector / bestuurder wordt tevens een dagdeel in de
week ondersteund door een controller van OHM.
f.

- Het VLC besteedt veel tijd en aandacht aan de begeleiding van medewerkers. Verzoeken en
wensen worden besproken en teruggekoppeld, zodat voor alle medewerkers duidelijk is wat zij
kunnen verwachten en op een zo prettig mogelijke wijze hun werk kunnen doen.
- Het VLC hanteert een concurrerend aanbod van primaire en secundaire (arbeids)voorwaarden.
Daarnaast wordt er veel aandacht geschonken aan de begeleiding van nieuwe collega’s en
worden vacatures tijdig uitgezet. Het VLC neemt ook deel aan het traject Regionale Aanpak
Personeelstekort (RAP).
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- Het VLC heeft zich aangemeld als aspirantlid van de Regionale Opleidingsschool Rijnland. Naar
verwachting kan het VLC komend schooljaar (22-23) starten als aspirantlid. De voorbereidingen
voor de deelname zijn inmiddels in volle gang.
g. - Het VLC heeft in de begroting 2021 € 40.000 gereserveerd om de kosten van langdurig
ziekteverzuim te dekken. Daarnaast wordt een voorziening gevormd om de kosten van langdurig
zieken in 2022 uit te betalen.
- Het VLC werkt intensief samen met de arbeidsexperts van De Arbodienst om dreigend langdurig
verzuim z.s.m. in beeld te krijgen. Met collega’s die vaak uitvallen worden frequent
verzuimgesprekken gevoerd. Tevens wordt de bedrijfsarts waar nodig preventief ingezet om
langdurige uitval waar mogelijk te voorkomen.

B3: RAPPORTAGE TOEZICHTHOUDEND ORGAAN
Voor deze rapportage verwijzen wij naar het op pagina 4 van dit document opgenomen verslag van
het bestuur.

CORONA
Sinds begin maart 2020 worden door de Rijksoverheid maatregelen afgekondigd in het kader van de
bestrijding van het Covid-19 virus, beter bekend als het Corona-virus. Deze maatregelen hebben grote
impact op het leven van mensen, de economie en ook het onderwijs.
Hoewel de impact van het Corona-virus op de organisatie van het onderwijs groot is, verwacht het
bestuur geen verhoogde risico’s ten aanzien van de continuïteit van de Stichting voor Voortgezet
Onderwijs op Interconfessionele Grondslag in Leiden (het Vlietland College).
De belangrijkste risico’s betreffen de gezondheid van leerlingen en personeel en de kwaliteit van het
onderwijs. Het bestuur verwacht dat de Corona-crisis invloed kan hebben op het ziekteverzuim van
leerlingen en op benodigde investeringen in het verder digitaliseren van lesmethodes.
De uitbraak van de Corona-pandemie heeft nadrukkelijk invloed op de cijfers over het boekjaar 2021.
Extra gemaakte kosten en gedorven inkomsten zijn weliswaar veelal vergoed door de overheid, maar
de toekenning van de NPO-middelen zorgt voor een groot positief resultaat. Deze middelen mogen de
komende 4 jaar worden uitgegeven. De jaarrekening 2021 is opgemaakt uitgaande van de
veronderstelling van continuïteit.

Leiden, mei 2022
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