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VOORWOORD
HAN ELBERS
BESTUURDER ALLIANTIE VOORTGEZET ONDERWIJS 

De Alliantie bestond in 2019 17 jaar. Als ‘late puber’ keken we terug en maakten we de balans op. 
Waar lukte het onze grenzen op te zoeken, er ‘doorheen en overheen’ te gaan? Welke stappen 
hebben wij gezet en wat hebben wij samen, soms verrassend of eigenzinnig, ontwikkeld?  
Maar we keken in onze nieuwe strategische ‘puberagenda’ voor 2020-2024 en verder, vooral 
vooruit. Want ook voor ons ligt er een uitdaging: ons niet te laten definiëren door wat nog niet kan 
of lukt, maar hobbels te accepteren en voorbij grenzen en beperkingen te denken. Zo bereiden we 
ons voor op onze toekomst. Zowel die van ons onderwijs als die van onze organisatie. Want we 
willen dat ook de volgende generatie leerlingen voor onze scholen kiest, als plek waar ze worden 
voorbereid op het deelnemen aan de samenleving van morgen. Waar je als leerling niet alleen 
leert wat je wil worden, maar vooral wie je wil zijn. Hiervoor is ruimte nodig, dat zien, voelen en 
ervaren we als Alliantie steeds meer. 

Die ruimte vinden in tijden van krimp, groeiende lerarentekorten en daling van financiële 
middelen is uitdagend, maar blijkt echt mogelijk. Dat doen we gelukkig vanuit een stevige basis, 
waarin we ruimte geven om ‘verschillend’ te zijn en om zo juist ‘gelijke kansen’ te bevorderen. 
Voor leerlingen én medewerkers. We hebben ook in 2019 laten zien dat het ons lukt om nieuwe 
manieren te vinden om ons onderwijs vorm te geven, waarbinnen wij steeds meer de rol 
krijgen van facilitator en de leerling meer regie krijgt. Ruimte creëerden we ook binnen onze 
eigen organisatie. In nieuwe vormen van samenwerking, over grenzen van scholen en – steeds 
vaker – over grenzen van besturen en sectoren heen. Dat is voelbaar in alle activiteiten vanuit 
onze ‘Werkplaats’ onder het motto ‘leren doe je van elkaar’, maar bijvoorbeeld ook in de 
voorbereiding van het regiobrede programma gericht op versterking van het techniekonderwijs 
of de vormgeving van gedeeld leiderschap in onze rectorenraad en dieper in de Alliantie. 

Bij het schrijven van deze tekst bevinden we ons midden in de coronacrisis. Een periode van veel 
onzekerheid en verdriet, maar ook een periode waarin onze scholen een enorme veerkracht en 
veel improvisatie-vermogen tonen. Hoe de rest van het jaar ook verloopt, we kunnen er zeker 
van zijn dat het jaarverslag over 2020 heel anders zal zijn dan dat over 2019. In die enorme 
dynamiek voelt het wat vervreemdend om de klok even stil te zetten. Om ons te bezinnen op de 
ontwikkelingen en de samenwerking. Om te leren van het jaar dat al voorbij is. Toch, of misschien 
wel daarom, staan ook dit jaar portretten en reflecties centraal. Over samenwerking, verankering 
in onze regio, het leren over grenzen heen. Omdat het ‘stilstaan’ in dit verslag uiteindelijk gericht 
is op het versnellen van onze beweging. 

Ik wil alle collega’s heel hartelijk bedanken voor hun grote betrokkenheid om het onderwijs onder 
de nu soms zeer ingewikkelde omstandigheden zo goed mogelijk te laten doorgaan. Laten we 
ook richting onze 18e verjaardag als organisatie, onze ‘meerderjarigheid’, het denken vanuit ons 
puberbrein vasthouden. Onze leerlingen geven elke dag het goede voorbeeld.
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LEESWIJZER

Voor u ligt het Bestuursverslag 2019 van 
de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Met dit 
verslag leggen we verantwoording af aan alle 
belanghebbenden en andere belangstellenden. 
De volledige jaarrekening kunt u inzien of 
downloaden via onze website. 

Dit verslag is opgebouwd langs de lijnen van 
onze missie als Alliantie VO. Die missie gaat uit 
van een aantal belangrijke domeinen die we 
ook hier beschrijven: ‘onze organisatie’, ‘ons 
onderwijs’, ‘onze leerlingen’ en ‘onze mensen’. 
Van en met elkaar leren, professionalisering 
en talentontwikkeling vormen de rode draad 
in de verslaglegging. In ons nieuwe strategisch 
plan ‘Agenda 2020-2024 en verder’ geven 
we aan hoe we omgaan met alle nieuwe 
ontwikkelingen die op ons afkomen. In 
het eerste deel van ons jaarverslag leest 
u verhalen van medewerkers en leerlingen 
over hun motivaties en drijfveren. Deze 
persoonlijke portretten illustreren onze missie 
het beste. In 2020 en in de komende jaren 
versterken we met name onze samenwerking 
rond onderwijs- en organisatieontwikkeling. 
Dat willen we doen vanuit een duurzaam 
(financieel) gezond scholenpalet. Zo vergroten 
wij onze kracht als scholengroep. We leren met 
en van elkaar. 

Na de ‘duo-interviews’ met partners, 
collega’s en leerlingen over grensover-
schrijdende samenwerking in hoofdstuk 
3 volgen de basis voor onze missie en onze 
nieuwe focus in hoofdstuk 4. 

In de hoofdstukken 5 en 6 vindt u het verslag 
van de Raad van Toezicht en van de GMR. 
In hoofdstuk 7 leest u hoe onze organisatie 
past bij de doelen die wij willen bereiken. 
Hoofdstuk 8 beschrijft het (nieuwe) onderwijs 
dat wij onze leerlingen (per school) bieden. 
Hoofdstuk 9 focust op onze ondersteuning 
van de leerling. In hoofdstuk 10 luidt het 
thema ‘Onze mensen krijgen de ruimte 
zich te ontwikkelen’. De nadruk ligt op het 
(samen) leren en professionaliseren van 
ons personeel. Ook de komende jaren wil 
de Alliantie zich daarin onderscheiden. 
De zeven Alliantiescholen hebben elk hun 
eigen didactische en pedagogische aanpak, 
geven zelf vorm aan hun identiteit en 
hebben een unieke, eigen sfeer. De laatste 
twee hoofdstukken zijn achtereenvolgens 
bestemd voor onze faciliteiten (11) en – last 
but not least – onze financiën (12). Verspreid 
in het verslag leest u ‘in één oogopslag’ 
per school het profiel en de belangrijkste 
resultaten in 2019.

Waar mogelijk schetsen wij per thema 
ons doel, onze ambitie en vervolgens de 
activiteiten en resultaten in 2019. Tot slot 
geven wij aan wat volgend jaar nog beter kan. 
Ook dat past bij ambitie en openheid. 

Heeft u opmerkingen over dit jaarverslag of 
ideeën voor verbetering? Wij nodigen u van 
harte uit om die met ons te delen. 

LEESWIJZER
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Soms kruisen paden
Onverwacht en heel spontaan
Of juist behoedzaam, 
grondig voorbereid
En je weet het allebei
Dit is een goed idee
Dit moeten we doen
Dit gaat gebeuren
Met oog voor maar en hoe
De stap voorbij wat als, wat dan
Je pakt het vast
Je springt erin
Je danst…

Gewoon met de hobbels mee!

SAMEN 
GRENZEN 
VOORBIJ

GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN
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Han Elbers en Hans Schapenk. Twee mensen die de mooiste missie ter wereld hebben, vinden 
zij. Twee totaal verschillende mensen, vinden zij ook. Hans mist bijna geen thuiswedstrijd 
van NEC. Han ligt liever op zijn yogamat om zijn hoofd leeg te maken. Toch typeren ze hun 
samenwerking als een ‘verrijking’. “Een eenhoofdig bestuur is een eenzame positie. Het is voor 
elk mens beter als je dingen kunt delen, je dilemma’s, je kwetsbaarheden. We zijn blij dat we 
een sparringpartner hebben gevonden in elkaar. Dat geeft vertrouwen.” 

Zet de twee bestuurders van de Alliantie en de Scholengroep Rijk van Nijmegen bij elkaar en 
er ontstaat vanzelf een inspirerend gesprek. Niet vreemd, want er ligt een flinke uitdaging 
in de regio. De verwachting is dat er in 2024 zo’n 1600 leerlingen minder zijn binnen beide 
scholengroepen. Krimp dus. Toch liggen er volop kansen om onderscheidend en gevarieerd 
onderwijs te blijven aanbieden, aldus Han en Hans. Want dat is wat ze nastreven: het beste 
onderwijs voor onze kinderen, ook in de toekomst. 

SAMENWERKEN OVER BESTUURSGRENZEN HEEN
Han Elbers: “Bij de Alliantie werken we al een paar jaar hard aan meer samenwerking tussen de 
scholen. Onder het motto ‘Samen Stromen’ leren we van elkaar en pakken we zaken samen op. 
Terwijl dit proces nog volop aan de gang is, kijken we ook verder. Als we de behoeften van 
leerlingen echt centraal stellen, moeten we de krachten in de héle regio bundelen. Dat is spannend. 
En het vraagt lef, van iedereen in de organisatie. Maar als we dat voor elkaar krijgen ontstaat er 
iets moois: onderscheidend, gevarieerd én financieel gezond onderwijs. Onderwijs dat voor 
iedereen in de regio bereikbaar is.” 

Samenwerken over de grenzen van het bestuur heen dus. Hans Schapenk, bestuurder van de 
Scholengroep Rijk van Nijmegen, loopt er warm voor. Ruim een jaar geleden is hij gestart bij de 
Scholengroep. Er was vraag naar een ‘robuuste’ bestuurder. “Dat sprak me wel aan. Ik hou van 
uitdagingen en van resultaten. Bovendien vind ik het fijn om af en toe te verkassen. Uit mijn 
comfortzone, kijken hoe anderen het doen. Daar leer ik alleen maar van”, zegt Hans. “Iets wat 
me meteen opviel, is de concurrentie tussen scholen, ondanks alle samenwerkingsafspraken. 
Wie heeft de meest glimmende folder, het leukste kraampje? Wie trekt de meeste leerlingen 
in tijden van krimp? Ik viel van mijn stoel, wat heeft een leerling hier nu aan? Laten we voor 

WAT ONS BETREFT MOGEN DE MUREN WEG: 
ALLES VOOR ONDERSCHEIDEND  
EN BEREIKBAAR ONDERWIJS!

HANS SCHAPENK

SCHOLENGROEP RIJK VAN NIJMEGEN

BESTUURDER

HAN ELBERS

ALLIANTIE VOORTGEZET ONDERWIJS

BESTUURDER 

“ IK GA HET LIEFST MET 140 DOOR DE BOCHT, HAN ZORGT DAT WE 

TERUGSCHAKELEN NAAR 90 EN ZO IEDEREEN AAN BOORD HOUDEN.” 

“ IK BEDENK DERTIEN VERSCHILLENDE SCENARIO’S, 

HANS BRENGT DAT TERUG TOT DRIE.”
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de inhoud en voor de regio gaan. Tijdens mijn kennismaking met Han was er meteen een klik. 
Daar hadden we geen procesbegeleiders voor nodig”, lacht Hans. 

Han is inmiddels zo’n vijf jaar aan boord van de Alliantie. “Minder leerlingen, dalende inkomsten. 
Niets doen is gewoon geen optie. Dat zou ten koste gaan van het aanbod en de beschikbare 
middelen. Wij gaan bewegen. En dat doen we ‘open source’ op regionaal niveau: wie wil, doet 
mee. Ik kan alleen maar hopen dat we heel veel mensen in de organisatie meekrijgen. En dat 
is een proces van geven en nemen, ook voor ons. Je moet soms echt iets in jezelf overwinnen. 
Onze Werkplaats bijvoorbeeld, gaan we openstellen voor de collega’s van de Scholengroep.  
In het begin was dat idee even slikken. Die Werkplaats was toch van ons? Onze trots. Moeten 
we die nu zomaar gaan delen? Maar het voelt goed. Het sluit aan bij waar wij als organisatie 
voor staan: ‘leren doe je van elkaar’. Nu komen via de Werkplaats veel mensen uit de regio met 
elkaar in contact. Samenwerken wordt daardoor makkelijker. Als je mensen bij elkaar zet, lossen 
problemen zich vanzelf op. Wij zijn vooral bezig met dat proces faciliteren.” 

CONCURRENTIE? KANSEN BEDOEL JE!
Han en Hans vertellen enthousiast over verschillende initiatieven. Han: “We ‘oefenen’ het al 
binnen de Alliantie. Denk aan ons Research and Business College (RBC) voor vwo-leerlingen op 
het Mondial College. Dat was dit jaar alleen mogelijk omdat er ook leerlingen van het Dominicus 
College en het Stedelijk gymnasium meedoen. Een enorm succes. Een mooi voorbeeld voor 
onderwijs over schoolgrenzen heen. Dit willen we snel uitbreiden. Naar ‘kleine vakken’ en 
ook naar nieuwe vakken. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality, computational learning of 
programmeren. Die onderwerpen horen gewoon thuis in een curriculum anno 2020. Als je dat 
samen organiseert, wordt dat haalbaar en betaalbaar”. Hans vult aan: “De focus is inderdaad 
om de zaken slim te organiseren. Bij ons kunnen leerlingen bijvoorbeeld Chinees leren. En we 
hebben een vooropleiding voor het conservatorium. Waarom zou je dat dubbel of drie-dubbel 
aanbieden? Dat kan efficiënter. Alle leerlingen zijn welkom bij ons. Zet de directies bij elkaar, 
en er komt echt wel een oplossing voor praktische zaken”. Han ziet de samenwerking helemaal 
voor zich: “Een ‘droom’ is bijvoorbeeld dat alle VMBO’s in de regio de handen ineenslaan om 
tot een gezamenlijk en afgestemd aanbod te komen. Dan hoef je niet meer te concurreren op 
een informatiemarkt. Je kunt dan gewoon tegen een leerling zeggen: ga daar even babbelen, 
daar pas je misschien beter.” 

ONDERSCHAT NOOIT HET BELANG VAN KLEINE STAPJES
Voor Han en Hans gaat het gebeuren. Verandering. Stap voor stap. En structureel. Han: “Ons 
onderliggende doel is hetzelfde. Hoe we dat vormgeven, weten we nog niet. Dat is ook niet 
alleen aan ons. Daarvoor hebben we iedereen in onze organisaties nodig. We gaan op weg. En we 
komen dingen tegen. Dus aan alle collega’s de vraag: denk je mee en help je ons om deze nieuwe 
toekomst vorm te geven?” 

“ HET GAAT NIET OM GROTER, MAAR OVER STERKER. GÉÉN EENHEIDSWORST, MAAR 

VARIËTEIT! ALS KINDEREN BIJ ONS CHINEES KUNNEN LEREN, HOEVEN WE DAT TOCH 

NIET DUBBEL OF DRIEDUBBEL TE ORGANISEREN?” 

“ IK LUISTER TEGENWOORDIG OP MAANDAGOCHTEND NAAR DE VOETBALUITSLAGEN,  

DAN KAN IK IN ELK GEVAL EVEN VRAGEN HOE ‘T WEEKEND WAS.”

“ WE WETEN NIET WAT WE GAAN TEGENKOMEN. WÉL DAT WE 

IEDEREEN IN DE ORGANISATIE NODIG HEBBEN OM DEZE NIEUWE 

MANIER VAN WERKEN VORM TE GEVEN.” 

“ WEKELIJKS OP EEN YOGAMATJE? 

PRACHTIG, MAAR IK VOORLOPIG NOG EVEN NIET.”
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Marijn en Thomas. Twee mensen die bijzonder ‘grensoverschrijdend’ bezig zijn. Marijn Veth 
doet als vwo-leerling van het Dominicus College mee aan het Business and Research College 
(BRC) programma van het Mondial College. Thomas Lans, onderzoeker, docent en ondernemer, 
begeleidt in dit programma vanuit zijn nieuwe baan bij ECBO leerlingen van drie verschillende 
scholen: het Mondial College, het Dominicus College en het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. 
Een wijze les van Thomas: “Leren van elkaar moet je organiseren.”

Op de havo van het Mondial College is een facultatief International Business College (IBC) 
programma al een paar jaar een groot succes. Eén dag per week besteden de leerlingen aan het 
opzetten en draaiend houden van een eigen bedrijf. Het reguliere lesprogramma volgen zij in de 
overige 4 dagen. Het Mondial College wilde ook zo’n business programma voor het vwo, maar 
had daarvoor niet genoeg leerlingen. Totdat drie scholen de handen ineen sloegen. 

DRIE SCHOLEN KUNNEN MEER DAN ÉÉN
Door de samenwerking tussen de drie vwo’s was het ineens wél mogelijk. Thomas: “In het 
schooljaar 2019-2020 zijn we op het Mondial gestart met het Research and Business College 
(RBC). In dit vwo programma ligt het accent meer op onderzoek gekoppeld aan ondernemen. 
Ondernemerschap definiëren we breed. Nadenken over wat je wilt, onderzoek doen, experimenten 
uitvoeren, het zijn belangrijke stappen die vaak worden onderschat.” Basis voor het business 
programma is de studie ‘Breed Ondernemerschapsonderwijs’ die Thomas heeft gedaan bij 
Wageningen Universiteit, samen met ECBO en de Universiteit Utrecht, in opdracht van het 
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Voor Marijn – op dat moment in het 4e jaar van het vwo – kwam het Research and Business 
College als geroepen. “Ik wilde altijd al ondernemer worden. Je ziet het ook veel online, dat lijkt 
me echt leuk. Toen ik de kans kreeg om mee te doen met het business programma heb ik meteen 
een brief geschreven.” Nu is Marijn elke donderdag op het Mondial College te vinden. “Die eerste 
dag vond ik wel heel spannend. Een andere school, ik kende de mensen niet. Maar er was niet 
veel tijd om daarover na te denken. We moesten meteen aan de slag. We starten elke donderdag 
om half 9 met een les en daarna moet je het helemaal zelf invullen. Het enige wat vaststaat is 
de deadline.”

ONDERNEMERSCHAP ONDERWIJZEN IS 
VOOR IEDEREEN EEN UITDAGING:  
WE HEBBEN ALLEMAAL FUTURE SKILLS NODIG.

THOMAS LANS

MANAGING ONDERZOEKER, ECBO 

MARIJN VETH

DOMINICUS COLLEGE

LEERLING VIERDE JAAR VWO

“ DIE ENE LESDAG MOET IK IN MIJN VRIJE TIJD INHALEN. 

BEST WEL EEN UITDAGING, ZEKER NU IK IN DE ZWEMSELECTIE ZIT.”

“ LAAT LEERLINGEN ZOALS MARIJN MAAR ZWEMMEN 

(DAAR IS HIJ SOWIESO GOED IN).”
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WILDE IDEEËN DIE WAARDE TOEVOEGEN
Thomas verzorgt regelmatig een les of een masterclass op donderdag. Verder begeleidt hij de 
ondernemers in spé vooral op afstand. “In de eerste fase gaat het vooral om het genereren van 
ideeën. Dit is mij niet snel te wild. Waarde toevoegen, daar draait het om. We zitten nu in de fase 
dat groepen aan concrete ideeën werken. Daarvoor moeten ze uit hun veilige leerlingenbubbel 
tevoorschijn komen. E-mails versturen, de telefoon pakken, inhoudelijke gesprekken voeren.  
Dat is een enorme stap voor de meeste jongeren.”

Marijn werkt op dit moment met zijn business partners aan twee verschillende ‘ondernemingen’. 
Eén van de business ideeën is een vervanger voor de ‘papieren handleiding’. Daarvoor hebben ze 
experts geïnterviewd, zoals een productmarketeer bijvoorbeeld. Nu zoeken ze naar manieren om 
met potentiële klanten te praten. Marijn is de financieel beheerder van de bedrijven in oprichting. 
“We hebben een lening van de Rabobank van 250 euro. Daar nemen we met z’n allen beslissingen 
over. En je moet als bedrijf natuurlijk wel een goede administratie voeren. Toen we bij economie 
de balans bespraken, vroeg ik de docent wanneer we nou eens iets leuks zouden krijgen. Die vraag 
is nu helemaal beantwoord”, lacht Marijn. De realiteit van het zakenleven, gaat de club van Marijn 
in elk geval goed af. De Rabobank gaf hen de kans om extra geld op te halen voor hun start-up. 
“We hebben onze aandelen gepitcht voor een volle zaal van 200 mensen. Dat was een leerzame 
ervaring. Maar het lukte: 40 aandelen verkocht en 400 euro extra opgehaald!”

De extra reistijd naar het Mondial College vindt Marijn niet zo’n probleem. “Natuurlijk, als ik mag 
kiezen heb ik liever gewoon bij ons op school les. In mijn groepje zitten ook alleen klasgenoten van 
mijn school, je wilt toch zoveel mogelijk samen doen. Donderdag is nu de leukste dag van de week, 
ik heb het er graag voor over.” Thomas: “Je ziet toch dat leerlingen het liefst groepjes vormen met 
bekende schoolgenoten. Dat is heel menselijk. En ook praktisch: ze willen zoveel mogelijk focus en 
voortgang. Toch is dat soms ook jammer. We kunnen misschien veel meer leren als we rouleren. 
Maar dat zal Marijn misschien niet zo leuk vinden om te horen”, knipoogt Thomas. 

Voor Thomas is het integreren van ondernemerschapskwaliteiten in het onderwijs een enorme 
passie. “Ondernemerschap heeft vooral te maken met een houding. Je hebt er persoonlijke 
vaardigheden voor nodig. Ik noem dat een set van future skills: omgaan met onzekerheden, 
inspelen op veranderingen, kansen benutten. Juist deze vaardigheden heb je nodig voor een 
toekomst in de 21e eeuw. Nu is het zo dat misschien één op de tien leerlingen de vrijheid van een 
business programma actief opzoekt. Ik zou graag een leermodel ontwikkelen waarmee zes op de 
tien leerlingen de kans krijgen om ondernemerskwaliteiten te ontwikkelen.”

“ TOEN WE BIJ ECONOMIE DE BALANS BESPRAKEN, VROEG IK DE DOCENT WANNEER  

WE NOU EENS IETS LEUKS ZOUDEN KRIJGEN.”

“ IN MIJN GROEPJE ZITTEN ALLEEN KLASGENOTEN VAN MIJN SCHOOL. 

JE WILT TOCH ZOVEEL MOGELIJK DOEN.”

“ DOCENTEN OPEREREN NOG TEVEEL VANUIT EFFICIËNTIE EN CONTROLE.  

DIT PROCES GAAT OVER LEERVERRASSINGEN.”

“ UIT JE COMFORTZONE, IMPROVISEREN, DAT LEERPROCES WIL JE  

OP GANG BRENGEN. DAARVOOR MOET JE DE UITWISSELING TUSSEN 

SCHOLEN NÓG BETER ORGANISEREN.”
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Een bijzondere bekentenis van Mandy Arens, sinds oktober 2019 directeur Samenwerkings-
verband VO-VSO Nijmegen e.o. In haar vorige functie bij de gemeente Nijmegen zag Mandy 
de andere kant, waar ‘sturen op kosten’ hoog op de agenda staat. Samen met zorgcoördinator 
Jildou Spoelstra van het Citadel College buigt Mandy zich over actuele vragen. Hoe zorgen 
we dat onderwijs en jeugdzorg beter op elkaar aansluiten? Hoe werken we beter samen en 
voorkomen we dat leerlingen thuis komen te zitten? Jildou is vanaf dag één de drijvende kracht 
achter het zorgteam van haar school. Kortom, volop gespreksstof.

Mandy zit nog midden in haar ‘kennismakingsronde’ met alle scholen in haar regio. Haar grootste 
drijfveer is om voorwaarden te scheppen voor beter samenwerken. “Ik ben nog als een spons, ik 
luister en wil van iedereen horen wat nodig is, wat beter kan. Eén van de eerste dingen die ik hier 
heb gedaan is een bijeenkomst organiseren voor oud-collega’s en regioambtenaren. Binnen de 
gemeentelijke context heb je nauwelijks tijd om je te verdiepen in wat er nu écht speelt. Ik ben 
begonnen met vertellen wat het Samenwerkingsverband doet en hoe het systeem in elkaar zit. 
Iedereen denkt dat wij stinkend rijk zijn en dat het geld gewoon op de plank ligt. Wij geven heel 
veel geld aan leerlingen.”

Als zorgcoördinator – en als mentor en docent – heeft Jildou inmiddels zo’n zes jaar ervaring met 
de Wet passend onderwijs. De samenwerking met de gemeente is in die jaren flink verbeterd. 
“We hebben inmiddels één leerplichtambtenaar als aanspreekpunt in plaats van vier. Daardoor 
hoeven we niet meer te bedenken welke leerplichtambtenaar we moeten hebben bij welke 
leerling. Nu kunnen we efficiënter sparren en met elkaar samenwerken aan vraagstukken die over 
meerdere gemeenten gaan.”

WIJKTEAMS? MAG HET ALSJEBLIEFT SCHOOLGERICHT!
De samenwerking met wijkteams is voor Jildou een bron van zorg. Jildou: “Schakelen met veel 
verschillende wijkteams is voor ons moeizaam. Door de wachtlijsten ben je weken, soms maanden 
verder. Ondertussen moeten we proberen leerlingen die dringend hulp nodig hebben bij de les te 
houden. Als school voel je je machteloos in zo’n situatie!” Het probleem staat ook bij Mandy hoog 
op de agenda: “Ik zie veel schrijnende gevallen. Een zorgcoördinator ziet dat er jeugdhulpverlening 
nodig is. Dan moet er een aanvraag naar het wijkteam, wachtlijst. Wijkteam herhaalt gesprekken 

ALS IK DÍT HAD GEWETEN TOEN IK NOG 
MANAGER JEUGD WAS… WE HADDEN ZOVEEL 
MEER SLAGEN KUNNEN MAKEN!”

MANDY ARENS

SAMENWERKINGSVERBAND VO-VSO NIJMEGEN E.O.

DIRECTEUR

JILDOU SPOELSTRA

CITADEL COLLEGE

ZORGCOÖRDINATOR

“ IN 2007 BEN IK METEEN IN DE ROL VAN ZORGCOÖRDINATOR GESTAPT. DAARDOOR KON  

IK HET HIER ECHT VANAF HET BEGIN OPBOUWEN. DIE KANS KRIJG JE MAAR ÉÉN KEER!”

“ SOMMIGE SCHOLEN VINDEN ONS BELEREND, WIJZEN MET DAT VINGERTJE.  

IK WIL ER ECHT VOOR GAAN STAAN DAT WE HET SÁMEN DOEN.”
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en verwijst door, weer een wachtlijst. Ondertussen zie je jongeren afzakken. Ik denk dat in 
50% van de gevallen speciaal onderwijs niet nodig is als jeugdzorg eerder betrokken was 
geweest. Zo zonde!”

Jildou heeft in haar zorgteam een jeugdmaatschappelijk werker. De lijntjes met jeugdzorg zijn kort: 
“Dat werkt fijn. Jongerenwerk heeft overal voelsprieten, daardoor hebben we een redelijk beeld 
van wat er speelt. Wat ons zou helpen is een mogelijkheid om leerlingen snel uit de schoolsetting 
te kunnen halen. Een fijne opvangplek, zonder dat je een hele aanvraagprocedure door moet. 
Ik wil graag beslissingen kunnen nemen vanuit het vertrouwen dat er zorgvuldig gekeken is naar 
mogelijkheden, gedrag en interventies.”

Een dergelijke ‘reboundlocatie’ biedt het Samenwerkingsverband in de vorm van het Flex 
College. Mandy geeft aan dat het Flex College nu is ingericht als een laatste mogelijkheid: 
“Ons Flex College is een optie aan het einde van de rit. Ik kan me voorstellen dat je ook een goede 
reboundvoorziening binnen de school organiseert, dan is dat een oplossing van de school zelf.” 
Volgens Jildou raakt dit ook een knelpunt van passend onderwijs. “Op het moment dat je een 
zorgvoorziening of iets anders passends aanbiedt, loop je het risico dat je problemen niet meer 
oplost op de plek waar ze horen: ín de klas zelf. Dat moeten we goed in het oog houden.” 

DE CRUCIALE ROL VAN DE MENTOR
Mentoren spelen een sleutelrol bij passend onderwijs. Een mentor is ook vakdocent en heeft 
daarmee een dubbelrol. Mandy vraagt zich af of de rol van mentor niet een aparte functie 
moet zijn. Jildou: “Het is juist goed dat mentoren ook vakdocent zijn. Je ziet wel dat sommige 
docenten onzeker zijn in hun mentorrol. Hoe pak ik dat aan? Wat als het misgaat? Het zijn vragen 
waardoor docenten mentortaken niet altijd omarmen. Terwijl juist het aangaan van deze twijfels 
je docentschap kan versterken. Het is wel belangrijk om een sfeer te creëren waarin het OK is om 
fouten te maken. Je kunt dit alleen sámen doen. Samen kunnen we zorgen dat er zoveel mogelijk 
kinderen binnen boord blijven. Ook kinderen die wat extra aandacht nodig hebben, zijn welkom 
in het reguliere onderwijs.”

Mandy heeft het plan opgevat om het netwerk van mentoren te versterken. “Iedereen wijst 
naar mentoren als dé oplossing voor passend onderwijs. Ik zou graag willen weten wat het 
Samenwerkingsverband kan doen om deze groep te ondersteunen. Het lijkt mij essentieel dat we 
mentoren met elkaar in contact brengen. Bijvoorbeeld door netwerkbijeenkomsten. Het is zoveel 
makkelijker als je elkaar weet te vinden.” Jildou sluit zich hier volledig bij aan: “Ik weet zeker dat 
mensen dit erg zullen waarderen. We kunnen er allemaal van leren. Bovendien heeft passend 
onderwijs tijd nodig. Je maakt ieder schooljaar een nieuwe stap met weer wat meer ervaring en 
regelmatig ook nieuwe docenten en mentoren.”

“ OUDERS MOET JE NOOIT UIT HET OOG VERLIEZEN. NIET DENKEN ‘DAAR KUN JE EVEN 

SNEL OMHEEN’. ALS JE NIET OPRECHT DE VERBINDING ZOEKT, BLIJF JE GISSEN NAAR 

WAT DE ANDER BEWEEGT.”

“ VERWIJZINGEN NAAR JEUGDZORG WIL JE OOK ACHTERAF KUNNEN REGELEN, 

DAAR MOET JE GEWOON IETS SLIMS VOOR VERZINNEN. DAN DOE JE TENMINSTE 

HET GOEDE VOOR EEN LEERLING.”
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Hoe zorg je dat techniekonderwijs gaat floreren? Geen eenvoudig vraagstuk. De overheid denkt 
mee met het subsidieprogramma ‘Sterk Techniekonderwijs’. Maar het succes staat of valt met 
de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Peter van Ewijk van Modderkolk Projects 
& Maintenance weet hoe je jongeren enthousiast krijgt voor techniek. Zijn stagiaire Stijn 
Hormes: “Ik hoop dat ik snel verder kan met mijn volgende stage bij Modderkolk.”

Stijn zit in het 3e jaar van zijn vmbo kaderopleiding. Het begon allemaal met een masterclass bij 
Modderkolk. Samen met zo’n 30 medeleerlingen ging Stijn een dagje op bezoek bij het elektro-
technische bedrijf. Peter: “Dat was even een organisatie, we wilden ook echt met jongeren aan 
de slag. Daardoor krijg je jongeren enthousiast voor techniek.” 

DOEN, DOEN EN NOG EENS DOEN
Voor Stijn was het een schot in de roos. Na de masterclass wist Stijn direct wat hij wilde: een stage 
bij Modderkolk. Stijn: “In januari en februari zat ik elke woensdagochtend om 7.15 uur op de fiets 
naar mijn stage. Ik vond het meteen fijn bij Modderkolk. Ik heb testkastjes gemaakt, draden 
gemonteerd, kabels gestript, gesoldeerd en onderdelen gemonteerd. Ik mocht heel veel zelf doen.”

HOE ZORG JE VOOR MÉÉR BELANGSTELLING?
Peter vertelt: “Het is natuurlijk in ons belang dat we leerlingen krijgen die belangstelling hebben 
voor techniek. Nou zit dat met Stijn wel goed. Stijn is geïnteresseerd en weet precies wat hij wil: 
elektromonteur worden. Stijn is echt een talent. Hij heeft zelfs zijn oom – een oud-medewerker 
van Modderkolk – geholpen met het opknappen van zijn ouderlijk huis.”

De vraag is alleen: hoe zorg je dat méér jongeren geïnteresseerd raken in techniek? Peter: “Bij de 
techniekdag van het Maaswaal College proberen we zoveel mogelijk praktisch met jongeren te 
werken. We laten ze een lichtschakeling maken en pijpen leggen, we geven een rondleiding door 
de panelenbouw. We proberen om iets van onze passie voor het vak over te dragen. Techniek 
heeft zoveel aspecten, je bent de meeste tijd met je handen bezig. Techniek wordt steeds 
belangrijker, ook in de zorg en de meer ‘zachte’ sectoren van de maatschappij. Zonder technici 
komt alles stil te staan!”

TECHNIEK IS EEN ONDERGESCHOVEN 
KINDJE. DAAR IS MÉÉR VOOR NODIG 
DAN ALLEEN GELD.”

PETER VAN EWIJK

MODDERKOLK

PRAKTIJKOPLEIDER

STIJN HORMES

MAASWAAL COLLEGE

LEERLING DERDE JAAR VMBO

“ ER ZIJN NIET VEEL MENSEN IN MIJN KLAS DIE TECHNIEK KIEZEN, 

DE MEESTEN KIEZEN TOCH VOOR SPORT EN BEWEGEN.”

“ HET IS BELANGRIJK DAT KINDEREN THUIS KUNNEN ROMMELEN.  

VROEGER PAKTE JE EEN BROMMER EN JE WAS BEZIG. DIGITALISERING  

MAAKT DE AFSTAND TOT WERKEN MET JE HANDEN GROTER.”
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NEDERLAND REGELTJESLAND
Peter zou zijn stagiaires graag sneller meenemen naar bedrijven. “Helaas moeten stagiaires 
daarvoor achttien jaar zijn, dat is een regel in Nederland. Daar moet echt iets aan gedaan worden. 
Nu kunnen we alleen in de werkplaats met stagiaires aan de slag. Terwijl je in technische beroepen 
ook zelfstandig werkt en veel op pad bent. Dat spreekt jongeren aan!”

Trots laat Stijn foto’s zien van zijn werk bij Modderkolk. Zijn enthousiasme voor de praktijk spat 
er vanaf. “Binnenkort ga ik weer tien weken stage lopen bij Modderkolk. Als ik klaar ben met mijn 
opleiding wil ik graag naar de bedrijfsschool van Modderkolk. Ik wil elektromonteur worden en 
naar klanten toe. Mijn opa was loodgieter en die deed dat ook altijd. We waren ook veel samen 
buiten aan het knutselen en klussen, dat vond ik heel leuk.”

BEDRIJFSSCHOOL OP MBO-NIVEAU
De bedrijfsschool van Modderkolk is een begrip in het vak. Peter: “We werken samen met het 
Koning Willem I College uit Den-Bosch. De docenten komen naar Wijchen, zodat aankomende 
monteurs niet hoeven te reizen. Wij willen het niveau van de leerlingen zelf in de hand hebben. 
Het techniekonderwijs in Nederland is toch vrijblijvender geworden. Dat komt ook door alle 
zelfstudie. Vroeger was er meer discipline. Je kreeg drie jaar theorie, dat moest je gewoon halen. 
Nu zie je leerlingen slagen die niet genoeg basis hebben. We laten ook wel eens leerlingen zakken 
voor hun praktijkexamen. Wij denken hier niet ‘het is wel goed, we hebben al genoeg geïnvesteerd’.”

SUBSIDIEPROGRAMMA’S EN SAMENWERKEN
Sinds 2018 investeert de overheid jaarlijks zo’n 100 miljoen in techniekonderwijs op het vmbo. 
Voor 2020 tot en met 2023 is dit geld bestemd voor plannen in de regio. Peter: “Ik sta helemaal 
achter deze subsidies, als het geld goed besteed wordt tenminste. Niet aan vergaderingen of wat 
er allemaal bij komt kijken.”

Peter gelooft vooral in meer samenwerken. “Ik ben voor méér contact met praktijkleraren en 
voor méér praktijkopdrachten op school. Wij proberen van onze kant ook iets in gang te zetten. 
Als we materiaal over hebben bijvoorbeeld, geef ik docenten een seintje dat ze het mogen 
ophalen. Ik zou het ook goed vinden als leerlingen hun stageplek meteen aan het begin van het 
schooljaar regelen. Laat leraren er bovenop zitten dat ze dit ook echt doen. Als leerlingen eenmaal 
techniek in de praktijk zien, is de kans veel groter dat ze deze richting kiezen.”

“ IK VOND EIGENLIJK ALLES FIJN OM TE DOEN BIJ MIJN STAGE. IK KREEG VEEL 

COMPLIMENTEN OMDAT IK DINGEN ZO NETJES MAAK!”

“ IK WIL VERDER IN HET WATERMANAGEMENT. DAT WAS NIEUW VOOR MIJ 

OP MIJN STAGE, DAT HEBBEN WE OP SCHOOL NOG NOOIT GEHAD.”

“ TECHNIEK IS EEN VAK DAT NOOIT UITSTERFT.  

TECHNIEK IS GEWOON ONTZETTEND VEELZIJDIG.” 

“ HEEL GOED DAT DE OVERHEID MET SUBSIDIES KOMT VOOR TECHNISCH ONDERWIJS. 

ALS HET GELD OP DE JUISTE PLAATS BESTEED WORDT TENMINSTE.”
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Zo’n 40 leerlingen van De Kom – een school voor zeer moeilijk lerende kinderen – stappen 
dagelijks binnen bij de vmbo-locatie van het Pax Christi College. Leerlingen met dezelfde 
leeftijden als de vmbo’ers. Toch vallen ze op: de leerlingen van De Kom zijn verstandelijk 
gehandicapt. Hoe reilt en zeilt dat, deze twee verschillende groepen in één gebouw? 
En waarom zitten ze eigenlijk bij elkaar? Een gesprek met twee enthousiaste kartrekkers: 
Edith Steffens, docent van De Kom en Tim Wubkes, docent bij het Pax Christi College.

Tim vertelt: “De samenwerking is in eerste instantie uit nood geboren. Het aantal leerlingen 
liep terug en er stonden lokalen leeg.” Voor De Kom was het tegenovergestelde het geval.  
Edith: “We zochten ruimte voor een groep leerlingen in de leeftijd van dertien tot achttien 
jaar. Het was een initiatief vanuit het bestuur. Er is lang gewerkt aan de voorbereiding. 
Gesprekken tussen de organisaties en ouders, welke leerlingen kunnen mee… zaken die je goed 
moet voorbereiden.” Tim vult aan: “Daarna zijn we gewoon begonnen. Niet al te moeilijk doen, 
iedereen gelijk behandelen. En gewoon kijken wat werkt en niet werkt.”

Maar hoe laat je dat werken? Een vmbo met een heel eigen cultuur en twee klassen met 
leerlingen met een beperking? In hoeverre kun je de leerlingen samenbrengen? Edith: “We zijn 
begonnen om kleine, praktische dingen samen te doen. Samen koken. Samen eten met kerst. 
Daarna een groter project: een gezamenlijk bezoek aan het afvalverwerkingsbedrijf. Terwijl de 
vso’ers kunst maakten van afval, gingen de vmbo’ers op pad in de wijk om afval te scannen. 
En daarna presenteerden ze de resultaten aan elkaar. Ook dat was een groot succes!”

Inmiddels is het tweede jaar van de samenwerking alweer bijna afgerond. Tim vertelt: “We zien 
bijzondere dingen gebeuren. In het begin was het toch wel een beetje ‘we gaan met mongolen 
werken’. Maar leerlingen vonden het al snel hartstikke leuk. Nu in het tweede jaar zie je dat 
leerlingen elkaar echt opzoeken, ook in de pauzes.” Edith vult aan: “De reacties van vmbo’ers 
vielen reuze mee. Natuurlijk vallen onze leerlingen op. Maar dat kun je bespreken. En dat doen 
we dus ook. Als je open en transparant bent, krijg je een heel ander gesprek. Nu bereiden we 
vmbo’ers vooraf voor op de komst van de leerlingen van De Kom.”

VSO-LEERLINGEN IN ÉÉN KLAS MET VMBO-
LEERLINGEN? DE DINGEN DIE JE DAARBIJ 
TEGENKOMT STAAN NERGENS IN DE BOEKJES.

EDITH STEFFENS

VSO DE KOM

DOCENT ONDERWIJSGROEP PUNT SPECIAAL

TIM WUBKES

PAX CHRISTI COLLEGE

DOCENT 

“ MIJN EERSTE REACTIE: ‘KRIJG IK NÓG MEER OP MIJN BORD?’ MAAR DE 

MEERWAARDE IS ZÓ GROOT VOOR LEERLINGEN. EN HET IS HEERLIJK OM 

MET MENSEN TE WERKEN DIE KANSEN ZIEN IN PLAATS VAN BEREN!”

“ IK MOEST EERST ZEKERHEID OVER DE PRAKTISCHE ZAKEN.  

WAAR ZITTEN WE? HOE ZIJN DE LOKALEN? HOE ZIT HET MET DE WC’S? 

TOEN DAT GOED VOELDE, BEN IK HET AVONTUUR AANGEGAAN.”
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LEERLINGEN GROEIEN
Tim ziet zijn leerlingen groeien door de interactie met nieuwkomers. “De leerlingen zijn wederzijds 
van elkaar afhankelijk, dat vind ik mooi. Mijn leerlingen komen van een gemengde groep van de 
basisschool. Daar waren ze de ‘zwakke broeders’. Altijd op hun tenen lopen om het vervolgens 
toch niet te halen. Op het vmbo komen ze tussen gelijkgestemden: een veel gelijkwaardiger 
situatie. Nu met de leerlingen van De Kom kunnen ze anderen zelfs iets leren. Je ziet die kinderen 
denken ‘ik kan toch wel wat’.” Ook Edith ziet een groeiproces bij haar leerlingen. “De groepen 
hebben bijvoorbeeld samen gymles. Dan zien onze leerlingen ineens dat andere leeftijdsgenoten 
ook niet altijd een koprol kunnen maken. Vso’ers scoren bij bepaalde testen zelfs beter.”

PLANNEN GENOEG
Tim en Edith brainstormen veel met elkaar. Wat kunnen we samen doen? Welke projecten kunnen 
we opstarten? Zijn er uitstapjes die we kunnen maken? Behalve gezamenlijke praktijklessen 
verschijnen er ook steeds vaker leerlingen van De Kom in de theorielessen van het vmbo. 
Edith: “We kijken welke leerlingen daar aan toe zijn. En we vragen aan docenten hoeveel 
leerlingen ze erbij kunnen hebben. Je ziet onze leerlingen echt stappen maken.” 

KRUISBESTUIVING MET HOBBELS
De samenwerking verloopt niet altijd van een leien dakje. Docenten hebben soms toch 
vraagtekens. Tim: “Sommigen hebben het idee dat ze hun hele les moeten omgooien omdat 
er leerlingen van De Kom aanhaken. Maar dat is juist absoluut niet de bedoeling. De leerlingen 
draaien gewoon mee. De Kom zorgt voor extra begeleiding als het nodig is.” Op de vraag wat 
Tim zelf leert van deze leerlingen: “Ik moest echt even uit mijn comfortzone. Eigenlijk weer terug 
naar de didactiek, nog meer structuur in de les. En dan blijkt ineens dat mijn vmbo-leerlingen daar 
ook baat bij hebben.”

Voor Edith is de comfortzone ook een bekend fenomeen: “Herkenbaar, zo’n leerproces”, lacht 
Edith. “Ik ben erg voor zelfstandigheid, maar ik heb gemerkt dat ik mijn leerlingen toch iets 
teveel beschermde. Ik kijk nu met andere ogen, meer van ‘past dit wel in de maatschappij?’. 
Als een leerling bijvoorbeeld ongepaste kleding draagt, neem ik toch iets sneller contact op met 
het thuisfront.”

TWEE SCHOLEN, TWEE SYSTEMEN
Verschillende lesroosters. Anders ingerichte ICT. Budget verdeeld over verschillende potjes. 
Hoe ga je daarmee om? Daar breken Edith en Tim regelmatig hun hoofd over. Tim: “Een nieuwe 
laptop is niet een-twee-drie geregeld. Als leerlingen van Edith aansluiten bij onze excursies, 
moeten we even bekijken uit welk potje we dat betalen. Die organisatie kost veel tijd.” Op de 
vraag wat er beter kan, hebben ze beiden een grote wens. Edith: “Het zou zo fijn zijn als we 
meer feedback krijgen vanuit het grotere geheel. Wat is de visie van de bestuurders? Waar gaan 
we naartoe? Wij zitten vol plannen en ideeën. Die hebben allemaal financiële consequenties. 
Maar geef ons duidelijkheid. En vooral: de ruimte om door te groeien.”

“ALS JE VMBO’ERS WILT MOTIVEREN, MOETEN ZE ZICH EERST GEZIEN VOELEN. WAT VIND JE LEUK? 

WAT DOE JE BUITEN SCHOOL? DAT DUURT 2 TOT 3 WEKEN, DAARNA BEGIN IK PAS MET LESGEVEN.”

“ SAMEN GYMLES WAS UIT NOOD GEBOREN. MET ENKELE AANPASSINGEN GAAT DAT 

PRIMA. ER IS ZELFS VEEL MINDER VERSCHIL TUSSEN LEERLINGEN DAN WE DACHTEN.”

“MIJN LEERLINGEN ZIJN PRAKTISCH HEEL GOED: VSO’ERS ZIJN ECHTE DOENERS. 

DAT WERKT WEER HEEL AANSTEKELIJK VOOR VMBO’ERS.”

“ JE MOET KIJKEN WAT KLOPT VOOR EEN LEERLING. ALS HET GEEN MEERWAARDE HEEFT,  

PASSEN WE HET AAN. ZO WERK JE NAAR EEN STRUCTUUR DIE GOED IS VOOR DE LEERLINGEN.”
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WAAR WIJ VOOR STAAN

4  
WAAR WIJ VOOR STAAN

Onze missie is gebaseerd op de vier hieronder beschreven doelen. 

Talenten leerlingen optimaal benutten
Wij zorgen voor een omgeving waarin leerlingen alle ruimte krijgen om zich 
te ontwikkelen en te groeien. Daarbij dagen wij onze leerlingen uit om hun 
talenten optimaal te benutten. Wij helpen ze zelf het initiatief te nemen. 
En we stimuleren dat ze met elkaar samenwerken. Op een manier die aansluit 
bij wat ze willen en wie ze zijn. Leerlingen die het nodig hebben, geven wij 
extra ondersteuning en begeleiding. Zo voorkomen wij achterstanden of 
tussentijdse uitval. Excellente leerlingen dagen we uit om de grenzen van 
gebaande paden te verkennen en zichzelf te overtreffen.

Ruimte ontwikkeling medewerkers
Onze docenten en medewerkers zijn bepalend voor de groei van onze leerlingen. 
Daarom investeren wij in onze mensen, op alle momenten in hun carrière.  
Onze mensen krijgen bij de Alliantie veel ruimte zich te ontwikkelen. Wij bieden 
een passend en aantrekkelijk pakket primaire en secundaire arbeids-
voorwaarden. Bovendien hanteren wij een eigentijds en onderscheidend 
wervings- en opleidingsbeleid. 

Samen herkenbaar onderwijsaanbod
Onze scholen verzorgen samen een volledig onderwijsaanbod in deze regio. 
Bovendien heeft iedere afzonderlijke school een eigen herkenbaar profiel. 
Onze systematische manier van werken vertaalt zich in een structureel hoge 
onderwijskwaliteit. Wij realiseren dan ook goede leeropbrengsten en examen-
resultaten. Daarnaast hechten onze scholen veel waarde aan het leveren van 
een duidelijke bijdrage aan de brede vorming van onze leerlingen.

Sterk verbonden met samenleving
De wereld om ons heen verandert. Digitalisering rukt op. Individualisering en 
internationalisering nemen toe. Onze scholen anticiperen op deze 
ontwikkelingen. Ze zijn sterk verbonden met de samenleving en stevig verankerd 
in stad en regio. Waar mogelijk leggen wij verbindingen of werken we samen met 
bedrijven, organisaties en instellingen. Andersom halen wij de samenleving naar 
binnen. Wij beogen met ons onderwijs ook een bijdrage te leveren aan de 
vorming van leerlingen tot betrokken en verantwoorde (wereld)burgers. 

NIEUWE FOCUS
In 2019 hebben wij een nieuw 
strategisch plan opgesteld, onze 
‘Agenda 2020-2024 en verder’. Daarin 
beschrijven wij welke kansen wij zien in 
uitdagingen als daling van leerling-
aantallen en financiële middelen, het 
groeiende lerarentekort en de snelle 
opkomst van nieuwe technologieën. 
Wij willen ons diverse onderwijspalet 
in stand houden en waar mogelijk 
verbreden en verdiepen. Zo willen we 
nog beter inspelen op wat leerlingen 
en de maatschappij van ons 
verwachten. Wij gaan onderzoeken 
wat dit betekent voor ons scholenpalet, 
opdat wij ons onderwijs ook in de 
toekomst duurzaam financieel gezond 
kunnen blijven aanbieden. 

Zoveel is duidelijk: wij richten ons op 
intensieve samenwerking. Ook over 
nu nog bestaande ‘grenzen’ heen. 
Concreet betekent dit dat wij de 
al eerder ingezette samenwerking 
binnen de Alliantie, tussen onze scholen, 
verder versterken (‘Samen Stromen’). 
Daarnaast verkennen wij de 
mogelijkheden van structurele 
samenwerking met de Scholengroep 
Rijk van Nijmegen. Dit om samen 
met de andere schoolbesturen ons 
regionaal perspectief te verstevigen. 
Maar samenwerking beperkt zich niet 
alleen tot onze eigen sector, het 
voortgezet onderwijs. Wij werken ook 
samen met bijvoorbeeld het bedrijfs-
leven, po, mbo, hogescholen en 
universiteiten aan betere aansluiting, 
doorlopende leerlijnen en nieuwe 
‘routes’. En proberen daarbij af en toe 
terug te grijpen op ons eigen ‘puber-
brein’: mogelijkheden zien, voorbij 
beperkingen. Dwars door grenzen heen. 
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5  
VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

Rol Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het realiseren van de 
doelstellingen van de Alliantie. In het licht van good governance 
moeten toezicht en verantwoording goed zijn verankerd in 
de organisatiestructuur. Binnen de Alliantie geeft de Raad 
van Toezicht invulling aan het intern toezicht op het College 
van Bestuur. De samenstelling, benoeming, taak, wijze van 
vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in 
de statuten. De Raad van Toezicht houdt niet alleen integraal 
toezicht, maar is ook een sparringpartner voor het College 
van Bestuur en geeft invulling aan de rol van werkgever voor 
het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht 
signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij die voor 
het beleid van de Alliantie van belang zijn. Zo ziet de Raad van 
Toezicht toe op de financiële continuïteit én op de borging 
van publieke belangen, zoals de kwaliteit van het onderwijs, 
innovatie, de betaalbaarheid en toegankelijkheid. Onze ankers 
zijn daarbij: 

 ■ Het borgen van thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen uit 
het voedingsgebied. 

 ■ De zeven scholen hebben een onderscheidend profiel, zodat 
er wat te kiezen valt binnen een breed scholenpalet. 

 ■ Het onderwijs is kwalitatief hoogwaardig. 

Toezichtkader
Het Toezichtkader vormt een belangrijk gemeenschappelijk 
referentiekader en maakt voor het College van Bestuur de 
relatie met de Raad van Toezicht zowel richtinggevend als 
voorspelbaar. In het document worden de toezichtvisie, de 
rollen van de Raad van Toezicht, de uitgangspunten, werkwijze 
en verwachtingen geduid. De Raad heeft de ambitie om het 
toezichtkader in de loop van 2020 verder te verdiepen tot een 
toezichtvisie. Daarin wordt bijvoorbeeld ook het werken vanuit 
het regionaal perspectief, een belangrijke aanvulling in de 
actuele en door ons gehanteerde ‘Code Goed Onderwijsbestuur 
VO’, nader geconcretiseerd. 

Werkwijze
De agenda van de Raad van Toezicht-vergaderingen wordt 
deels gevuld door een vast stramien. Daarbij komen jaarlijks 
de strategische koers, de onderlinge samenwerking tussen de 
scholen, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid, 
de bedrijfsvoering en de algemene performance aan de orde, 
deels op basis van actuele in- en externe ontwikkelingen. 
Daarnaast ruimen wij tijd in voor een meer open dialoog met 
de bestuurder over ontwikkelingen binnen de organisatie en 
uitwisseling van visies op bestuur en toezicht. De voorzitter 

van de Raad van Toezicht voert regelmatig agendaoverleg en 
voortgangsgesprekken met de voorzitter van het College van 
Bestuur. Tevens houdt de remuneratiecommissie jaarlijks, in 
het kader van de werkgeversrol, een evaluatiegesprek met de 
voorzitter van het College van Bestuur. 

De Raad van Toezicht bezocht gezamenlijk twee scholen 
om zicht te houden op de specifieke schoolontwikkelingen. 
Individuele leden van de Raad van Toezicht hebben lessen 
bijgewoond op de verschillende scholen. In februari bezochten 
de leden van de Raad van Toezicht open dagen van de 
Alliantiescholen. Een delegatie van de Raad van Toezicht was 
aanwezig bij de Alliantiebrede Derde Donderdag-bijeenkomst. 
De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft jaarlijks een 
individueel gesprek met de rectoren. Een vertegenwoordiging 
bezoekt tweemaal per jaar een GMR-vergadering. 

Er waren vijf reguliere vergaderingen. Daarnaast had de 
Raad van Toezicht een extra tussentijdse ontmoeting om de 
situatie op één van de scholen te bespreken. In oktober zijn 
de leden in een 24-uurs bijeenkomst bij elkaar geweest. Doel 
van deze bijeenkomst was dit jaar om de prioriteiten van het 
nieuwe strategisch plan ‘Agenda 2020-2024 en verder’ met 
elkaar te verkennen. Daarnaast bespraken zij op basis van een 
externe inleiding de consequenties, mogelijkheden en ethische 
risico’s van de nieuwe technologische ontwikkelingen voor 
ons onderwijs. Dit is een belangrijk thema geworden in de 
nieuwe koers. 

Ook in 2019 evalueerde de Raad van Toezicht het eigen 
functioneren buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. 
Daarbij zijn aandachtspunten en ambities voor het eigen 
toezicht, de visie, werkwijze, professionalisering en relatie 
met de GMR geformuleerd. Daarnaast is gereflecteerd op 
enkele belangrijke ontwikkelingen in de organisatie, de daaruit 
voortvloeiende belasting van de bestuurder en de ontwikkeling 
naar vormen van gedeeld leiderschap. De conclusies van de 
zelfevaluatie zijn gedeeld met het College van Bestuur. 

Besluiten Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Hieronder leest 
u de genomen besluiten en de besproken ontwikkelingen. 

De Raad van Toezicht heeft het nieuwe strategisch plan van 
de Alliantie VO (‘Agenda 2020-2024 en verder’) goedgekeurd. 
Datzelfde geldt voor het nieuwe strategisch huisvestingsplan 
2020-2024, de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 (met 
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de raming 2021-2024). Afgesproken is dat het College van 
Bestuur in de eerste helft van 2020 met een investeringsplan 
2020-2024 komt. Dit plan richt zich op versnelling van de 
onderwijsvernieuwing, samenwerking tussen de scholen 
en totstandkoming van een duurzaam, financieel gezond 
scholenpalet. 

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan het 
aangaan van een externe lening, gericht op financiering van de 
nieuwbouw van de vmbo-locatie van het Citadel College. 

Om het inzicht in de financiële ontwikkeling op langere termijn 
te vergroten is besloten om de financiële stromen van de 
Alliantiescholen en de doorgedecentraliseerde middelen van 
Onderwijshuisvesting Nijmegen (OHN) in de rapportages en 
verantwoording nadrukkelijker te (onder)scheiden. 

Algemeen toezichthoudende functie  
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een algemene toezichthoudende 
functie. De Raad van Toezicht heeft het College van Bestuur 
gesproken en kritisch bevraagd over de kwartaalrapportages, 
de ontwikkeling van de leerlingaantallen en de (tussentijdse) 
onderwijsprestaties van leerlingen via de onderwijsresultaten. 
Zo ook over de examenresultaten en de personele kengetallen. 
De Raad van Toezicht constateerde dat het bestuur afwijkingen 
of achterblijvende resultaten tijdig signaleert en hierover in 
gesprek gaat met zowel de rector van de betrokken school als 
de rectorenraad als geheel. 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht zich goed laten 
informeren over de manier waarop de organisatie op de 
verwachte krimp inspeelt en over specifieke situaties of 
aandachtspunten op individuele scholen. De voortgang van 
het Samen Stromen-proces, gericht op versterking van de 
samenwerking over schoolgrenzen heen, is vrijwel iedere 
vergadering onderwerp van gesprek geweest. 

Een ander belangrijk inhoudelijk thema was de kwaliteit van 
de schoolexaminering. Conform de geformuleerde actielijnen 
van de VO-raad zijn kwetsbaarheden benoemd en – waar 
nodig – verbeterplannen gemaakt. De Raad heeft de voortgang 
en resultaten van de door het College van Bestuur ingezette 
externe audit gemonitord. 

Ook de situatie van één van de scholen is nauwlettend gevolgd. 
Door een samenloop van sturingsproblemen, personele 
mobiliteit, kwalitatieve vraagstukken, financiële problemen en 
krimp ontstonden hier in 2019 grote kwetsbaarheden. De Raad 
van Toezicht besprak in dit kader onder andere de resultaten 
van een interne financiële audit. Inmiddels heeft het College van 
Bestuur verschillende interventies in gang gezet of gerealiseerd. 

In algemene zin heeft de Raad van Toezicht vastgesteld dat op 
Alliantieniveau het hele jaar binnen de begroting is gewerkt. 
Op het niveau van enkele individuele scholen zijn aandachts- of 
zorgpunten besproken. Daarbij is nadrukkelijk ook gekeken naar 
het meerjarig perspectief en zijn afspraken gemaakt over de 
ontwikkeling van meerjarige scenario-analyses op schoolniveau, 
gekoppeld aan de financiële consequenties. 

Klankbordfunctie voor de bestuurder, 
maatschappelijk venster 
In verschillende vergaderingen zijn landelijke en regionale 
ontwikkelingen besproken. Zo is bijvoorbeeld uitgebreid 
gesproken over de onderwijsontwikkeling op de scholen, de 
ontwikkelingen binnen het totale scholenpalet en de beoogde 
intensivering van de samenwerking tussen twee scholen. 
Daarnaast is – mede in het licht van de gewenste versterking 
van het regionaal perspectief – verkennend gesproken 
over kansen en risico’s van meer structurele vormen van 
samenwerking met het collega-bestuur Scholengroep Rijk van 
Nijmegen. In dat licht heeft ook een gesprek plaatsgevonden 
tussen de voorzitters van beide Raden van Toezicht en Colleges 
van Bestuur. Dit krijgt naar verwachting een vervolg in 2020. 

Werkgeversrol
De remuneratiecommissie heeft met de bestuurder  
voortgangs- en evaluatiegesprekken gevoerd. Het is gebruikelijk 
dat de bestuurder nevenfuncties aan de Raad van Toezicht 
voorlegt. Op 31 december 2019 vervulde bestuurder  
ir. H.W.J. (Han) Elbers de volgende nevenfuncties: 

 ■ Lid bestuur van het Samenwerkingsverband VO-VSO 
Nijmegen e.o. (onbezoldigd, uit de hoofdfunctie 
voortvloeiend) 

 ■ Lid bestuur Stichting ‘Ieder Talent Telt’ (onbezoldigd) 
 ■ Voorzitter Ledenadviesraad VO-raad (onbezoldigd) 
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SAMENSTELLING VAN DE  
RAAD VAN TOEZICHT

Op 31 december 2019 telde de Raad van Toezicht zeven leden. 
Marc Veldhoven is sinds 1 januari 2017 voorzitter. 

Drs. M.A.M. (Marc) Veldhoven (voorzitter)
Oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Zuidzorg

Nevenfuncties:
 ■  Voorzitter Raad van Advies van “David Raakt” (Marketing & 

Communicatie) in Uden 
 ■  Zelfstandig adviseur bij Transvorm (Samenwerkingsverband 

Arbeidsmarktvraagstukken in de zorg) 
 ■  Lid Raad van Toezicht Bindkracht 10, 

Welzijnsorganisatie Nijmegen 

Mr. A.G. (Dineke) Leeuwma
Manager HR Beleid, Radboudumc

Dhr. H.J.M. (Harm) Kersten
Directeur bij Konings & Meeuwissen accountants en 
belastingadviseurs

Nevenfuncties:
 ■ Penningmeester Mr. J.J.L. van der Brugghenstichting
 ■ Penningmeester Stichting Jan Linders fonds
 ■ Penningmeester Stichting ROAd4energy
 ■ Penningmeester Stichting Op de Heuvel

Drs. M.A.M. (Greet) Theunissen
Oud-inspecteur voortgezet onderwijs

Nevenfuncties
 ■ Lid Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Stromenland 

Primair Onderwijs
 ■ Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet 

Onderwijs Tilburg (SOVOT)

Dr. A. (Arno) Geurtsen
Managing partner bij Next Thinking BV en directeur Executive 
Master Finance & Control, Erasmus Universiteit 

Nevenfuncties:
 ■ Lid Raad van Toezicht Kenniscentrum Leerplan 

Ontwikkeling (SLO) 
 ■ Vice-voorzitter Raad van Toezicht Lister
 ■ Lid Advisory Board Faculteit Managementwetenschappen, 

Radboud Universiteit 
 ■ Gastdocent Rijksacademie Economie en Financiën 

Drs. Y. (Yvonne) Visser
Lid College van Bestuur DeBasisFluvius 

Nevenfunctie:
 ■ Voorzitter Algemeen Directeurenoverleg Educatieve 

Faculteiten (ADEF) 

M. (Marcel) van Bronswijk MSc
Advisory Member of the Board, Schouten Global B.V. 

Nevenfuncties:
 ■ Lid Raad van Toezicht SWK Groep 
 ■ Bestuurslid Edudex 
 ■ Bestuurslid NRTO 
 ■ Voorzitter Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) 

De Raad van Toezicht kent een auditcommissie die bestaat uit 
de leden Harm Kersten en Arno Geurtsen. De auditcommissie 
bereidt onder meer de bespreking van de kwartaalrapportages, 
de begroting en het jaarverslag voor. Zij heeft jaarlijks een 
persoonlijk gesprek met de accountant waarbij deze commissie 
ook de managementletter bespreekt. Dineke Leeuwma en 
Marc Veldhoven vormden in 2019 de remuneratiecommissie. 
Zij hebben het jaarlijkse evaluatiegesprek met de 
bestuurder gevoerd. 

Marc Veldhoven 
Voorzitter Raad van Toezicht
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HET PAX CHRISTI COLLEGE 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Het Pax Christi College is een streekschool 
met alle vormen van voortgezet onderwijs: 
van vmbo-basis tot en met het gymnasium. 
De school biedt een brede opleiding en legt 
de focus op leren door doen en ervaren, 
talentontwikkeling en excellentiebevordering.

De school heeft drie locaties: één in Beneden-
Leeuwen en twee in Druten. In Beneden-
Leeuwen is het Pax Junior gesitueerd. Deze 
locatie maakt onderdeel uit van het Integraal 
Kindcentrum, dat in 2018 is gerealiseerd. 
In Druten bieden het Pax vmbo en Pax havo/
vwo leerlingen veel mogelijkheden om hun 
talenten te ontwikkelen. 

Resultaten
Het slaagpercentage van de vmbo-afdelingen 
lag in 2019 onder het landelijk gemiddelde. 
Ook het bovenbouwsucces kwam voor zowel 
vmbo-k als vmbo-t onder de (gecorrigeerde) 
Inspectienorm uit. De examencijfers liggen 
voor de kaderberoepsgerichte leerweg 
onder de (gecorrigeerde) Inspectienorm. 
Het verbeteren van de resultaten is één van 
de aandachtspunten van de locatie. 

De examenresultaten van Pax havo/vwo zijn 
vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 
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Zie voor gedetailleerde schoolinformatie  
het schoolvenster van het Pax Christi College  
op www.scholenopdekaart.nl 



36

6  
VERSLAG GMR

SAMENSTELLING GMR

De GMR bestond in 2019 uit de volgende leden:

Namens het personeel hadden zitting: Erica Regtering 
(voorzitter) en Henk Claassen (Stedelijk Gymnasium), 
Rein Meekels (Citadel College), Harm Denissen (secretaris) en 
Toon Verploegen (Dominicus College), Sandor van den Bogaard 
(tot juli 2019), Afke Boschma en Joost Schellekens (beiden 
vanaf augustus 2019, Maaswaal College), Laura Veenstra, 
Alex van Megen (tot juli 2019) en Maaike Jakschtow (vanaf 
augustus 2019, Mondial College), Thom Smits (Pax Christi 
College), Toon Robben en Theo Takke (SSgN).

Namens de ouders hadden zitting: Ron Roelofs (Stedelijk 
Gymnasium), Johan van Beynum (Citadel College), 
Maikel Rubens (Pax Christi College), Carla Jansen van Rosendaal 
(tot juli 2019, Mondial College).

Namens de leerlingen hadden zitting: Pepijn Rutten (Mondial 
College), Florian van den Akker (tot juli 2019, Stedelijk 
Gymnasium) en Simone Scarpa (vanaf augustus 2019, 
Stedelijk Gymnasium).

Maikel Rubens (ouder) en Harm Denissen (personeel) zijn vanuit 
de GMR benoemd als lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR) 
van het Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. (SWV).

Ontwikkelingen
De GMR heeft eerder met het College van Bestuur afgesproken 
om regelmatig thematisch met elkaar in gesprek te gaan, 
ook als er (nog) niet direct een advies- of instemmingsvraag 
aan ten grondslag ligt. Doel hiervan is om al in een vroeg 
stadium mee te denken en inbreng te hebben over belangrijke 
ontwikkelingen binnen de Alliantie. Een belangrijk thema dat 
aan de orde kwam, was het versterken van de samenwerking 
rond onderwijs- en organisatieontwikkeling tussen de scholen. 
Daarnaast is in een ‘wereldcafé-setting’ gesproken over de 
ontwikkelingen, ambities en prioriteiten die een plaats moeten 
krijgen in het nieuwe strategisch plan, ‘Agenda 2020-2024 
en verder’. 

In het kader van de inhoudelijke versteviging van de 
mede zeggen schap is in het verslagjaar ook intensiever en tijdig 
met elkaar gesproken over de (voorbereiding van de) begroting 
2020 en de meerjarenraming 2021-2024. De adviesrol van de 
GMR heeft zo een betere invulling gekregen. Het halfjaarlijkse 
overleg met de Raad van Toezicht stond in het teken van de 
strategie en thema’s voor de komende periode.

Vergaderingen van de GMR
De GMR vergaderde in 2019 viermaal. Aansluitend 
vergaderde de (P)GMR.

De (P)GMR heeft – onder meer – gesproken over:
 ■ De ontwikkelingen in de organisatie aan de hand van de 

Alliantie kwartaalrapportages 
 ■ Jaarverslag en jaarrekening Alliantie 2018
 ■ De ontwikkelingen rond passend onderwijs (terugkoppeling 

deelnemers OPR)
 ■ De betrokkenheid en positie van bestuur en medewerkers 

rond de onderwijsacties

De (P)GMR heeft positief geadviseerd over:
 ■ De Samenwerkingsovereenkomst die ten grondslag ligt aan 

de aanvraag voor middelen versterking techniekonderwijs 
vmbo, in het kader van het Regioplan Sterk Techniek 

 ■ De kadernota duurzame inzetbaarheid
 ■ Het strategisch plan: ‘Agenda 2020-2024 en verder’
 ■ Het strategisch plan en kader huisvesting 2020-2024
 ■ De hoofdlijnen van de begroting 2020 en het 

meerjarenperspectief 2021-2024 

De (P)GMR heeft ingestemd met:
 ■  Functieprofiel zorgcoördinator A en B

Harm Denissen
Secretaris GMR

VERSLAG GMR
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HET DOMINICUS COLLEGE 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Het Dominicus College is een kleinschalige 
school voor havo, atheneum en gymnasium, 
met een speciale afdeling voor leerlingen 
met een fysieke beperking of chronische 
ziekte, De Monnikskap. Wij bieden eigentijds 
onderwijs in een ambitieus leerklimaat met een 
duidelijk structuur. De school kent een stevige 
bètaprofilering en biedt versterkt talenonderwijs, 
maar ook creativiteit krijgt de ruimte. 

De school werkt intensief samen met WO, 
hbo en het bedrijfsleven. In de les wordt 
regelmatig gebruik gemaakt van de iPad. In de 
onderbouw gaan de leerlingen een middag 
in de week aan de slag in een project naar 
keuze. Daarnaast zijn er wekelijks een aantal 
maatwerkuren ingepland waarbij er ruimte 
is voor extra begeleiding of verdieping. In de 
bovenbouw geven leerlingen een derde van 
hun eigen leertraject vorm door middel van 
DC-uren. Tijdens DC-uren kiezen leerlingen zelf, 
op basis van interesse of behoefte, waarmee zij 
aan de slag gaan. De school beschikt over een 
uitstekend geoutilleerd gebouw. 

Resultaten
Leerlingen en ouders zijn tevreden 
over de school, zo blijkt uit de jaarlijkse 
tevredenheidsonderzoeken. De 
examenresultaten, van zowel havo als vwo, 
liggen boven het landelijk gemiddelde. Voor 
beide onderwijssoorten zien we vanaf 2017 
een stijgende lijn.

In de afgelopen jaren zijn de resultaten van de 
onderbouwindicatoren gedaald. Grotendeels 
is dit te verklaren doordat de leerlingen van 
de Monnikskap meer tijd hebben om hun 
opleiding af te ronden. De daling komt ook 
door leerlingen die in 2 havo doubleren of 
hun opleiding op het vmbo-t van een andere 
school vervolgen. De school doet hier nader 
onderzoek naar.
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Zie voor gedetailleerde schoolinformatie  
het schoolvenster van het Dominicus College  
op www.scholenopdekaart.nl 
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7  
ONZE ORGANISATIE
Ons doel: een heldere organisatie, goed bestuur, autonome 
scholen, de kracht van samen 

De Alliantie Voortgezet Onderwijs vormt sinds 2002 het 
bevoegd gezag van zeven scholen in Nijmegen en het Land van 
Maas en Waal: 

 ■ Citadel College
 ■ Dominicus College
 ■ Maaswaal College
 ■ Mondial College
 ■ Pax Christi College
 ■ Stedelijk Gymnasium Nijmegen
 ■ Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN)

Eigen identiteiten
Zeven zelfbewuste scholen met elk hun eigen identiteit geven 
elkaar de ruimte. Tegelijk werken ze – steeds intensiever – 
met elkaar samen voor professionalisering en innovatief 
onderwijs. Uitgangspunt is kwalitatief goed onderwijs met 
een compleet en onderscheidend aanbod voor de regio. De 
zeven Alliantiescholen hebben elk hun eigen didactische en 
pedagogische aanpak en een eigen, unieke sfeer. Zij stemmen 
hun profilering met elkaar, het bestuur en in toenemende mate 
binnen de regio af. 

Samenwerking met omgeving 
Onze scholen staan midden in de samenleving. We bereiden 
leerlingen voor op een plek in de maatschappij. Daarvoor werken 
de Alliantiescholen samen met onder meer het basisonderwijs, 
andere vo-scholen, vervolgonderwijs, speciaal onderwijs, 
overheden, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. 
Deze nauwe samenwerking brengt zowel onze leerlingen als onze 

regio een stap vooruit. Wij zien de samenleving van Nijmegen en 
het Land van Maas en Waal als de morele ‘eigenaren’ van onze 
organisatie. Op alle niveaus zijn intensieve verbindingen met 
onze omgeving noodzakelijk. Dit doet een beroep op krachtige 
samenwerking over onze schoolgrenzen heen. 

Juridische structuur
De Alliantie Voortgezet Onderwijs is ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer: 09124577. De stichting draagt 
de statutaire naam Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs 
voor Nijmegen en het land van Maas en Waal. De stichting is 
statutair gevestigd te Nijmegen.

Kernactiviteiten
De kernactiviteit van de Alliantie Voortgezet Onderwijs is het 
behartigen en bevorderen van het voortgezet onderwijs (VO) 
aansluitend op het basisonderwijs in Nijmegen, Wijchen, Druten 
en Beneden-Leeuwen. Het verzorgen van het onderwijs vindt 
plaats vanuit zeven scholen.

Goed bestuur 
Onze bestuurs- en organisatiestructuur is helder ingericht 
volgens de principes van goed bestuur. Het bestuur is 
verantwoordelijk voor de juiste strategische koers, financiële 
stabiliteit, een goed personeelsbeleid en passende faciliteiten 
zoals huisvesting. Ook bewaakt het bestuur de kwaliteit. De 
Raad van Toezicht kent de scholen en het maatschappelijk 
krachtenveld. De Raad adviseert, controleert en ziet toe.

Organisatiestructuur
De organisatiestructuur van de Alliantie VO ziet er als volgt uit:

ONZE ORGANISATIESTRUCTUUR

Raad van Toezicht

College van BestuurController*

Hoofd bestuursbureau

GMR

Bestuursbureau

*De controller is tevens leidinggevende van de financiële afdeling van het bestuursbureau.

Rectoren

Onze scholen

ONZE ORGANISATIE
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WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2019? 

De Alliantie voert al jaren een gezamenlijk personeels-, 
financieel- en huisvestingsbeleid. In 2019 is de samenwerking 
rond onderwijs- en organisatieontwikkeling verder 
geïntensiveerd. Deze samenwerking tussen de scholen 
geeft ons een stevige basis als scholengroep. We zien en 
beogen een groei in de professionalisering van docenten, 
onderwijsondersteunend personeel en leidinggevenden. 
Niet alleen in het gebruik van onze gemeenschappelijke 
voorzieningen, maar vooral ook in het leren van en met elkaar. 
Denk bijvoorbeeld aan onderwijsinnovatie via vakdidactische 
leergemeenschappen, ervaringsuitwisselingen en aan tal 
van nieuwe opleidingen binnen de Werkplaats, de plek voor 
gezamenlijke ontwikkelactiviteiten binnen de Alliantie. In 
2019 hebben we stevig ingezet op leergemeenschappen 
voor het vmbo en ons leiderschapsprogramma. De jaarlijkse 
personeelsbijeenkomst op de ‘Derde Donderdag van 
september’ is eveneens een mooi resultaat. In 2019 kreeg 
dit event op een andere wijze vorm. Personeelsleden kregen 
informatie over de thema’s waarop wij samenwerken en over de 
belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren. Ook hoorden 
zij van Maya Lievegoed, hoofd HUMINT Solutions Europa, een 
uitleg over ‘ongekende kennis’ en wat dit kan betekenen in ons 
dagelijks werk. Haar uitgangspunt is het vinden en benutten van 
kennis bij mensen van wie je het niet verwacht. 

Samen Stromen
In 2019 zijn onze scholen – binnen het project ‘Samen Stromen’ 
– verder gegaan met de ingezette onderwijsvernieuwing. Wij 
hebben voor iedere school de unieke ‘positionering’ binnen de 
Alliantie benoemd. De scholen hebben tot en met schooljaar 
2020-2021 de tijd en middelen gekregen om zich langs 
onderwijsinhoudelijke lijnen te ontwikkelen. Gelijktijdig is een 
belangrijk doel dat ons onderwijs zodanig wordt georganiseerd 
dat wij – in tijden van dalende leerlingaantallen – op 
Alliantieniveau financieel gezond blijven opereren. Dat vraagt 
keuzes en samenwerking over schoolgrenzen heen. Ook in 2019 
zijn hiervoor verschillende projecten en programma’s gestart 
en gecontinueerd. Het Bestuursbureau heeft aansluitend 
onderzocht hoe de ingrijpende en complexe processen zo goed 
mogelijk gefaciliteerd en geëquipeerd kunnen worden. De koers 
en richting van onze onderwijs- en organisatieontwikkeling 
maken we daarmee steeds concreter.

Scholen leren van elkaar 
De Alliantiescholen leren van elkaar op tal van terreinen. 
Ze versterken elkaar in beleid, persoonlijke ontwikkeling, 
kwaliteit en onderwijs dat goed aansluit op de doelgroepen. 
Zo nemen afdelingsleiders van verschillende scholen deel aan 
de leergemeenschap ‘afdelingsleiders’ van de Werkplaats. 
Dat geeft ruimte om bij elkaar in de keuken te kijken en zo van 
elkaar te leren. 

De samenwerking binnen het domein van vmbo-vernieuwing 
in de Werkplaats is in 2019 gecontinueerd en verdiept. De 
Werkplaats vmbo, bestaande uit collega’s van het Citadel College, 
Maaswaal College, Mondial College en het Pax Christi College, 
komt elke zes weken bijeen. Zij bespreken gemeenschappelijke 
thema’s, zoals leerwerktrajecten, beroepsprofielen en 
samenwerking met het mbo. In het kader van het interne 
programma ‘Samen Stromen in het vmbo’ hebben de leden 
medio 2019 van het bestuur de opdracht gekregen om de 
samenwerking tussen de vijf vmbo-locaties verder te verstevigen, 
mede op basis van de vele ideeën die opgehaald zijn in een 
brede ‘design thinking’-bijeenkomst. In 2020 moet dit leiden tot 
de eerste implementatie. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan 
afstemming van profielen, onderwijsaanbod over schoolgrenzen 
heen en een gezamenlijke presentatie richting de leerlingen. 

Krimp: van kramp naar kans 
Van de verwachte leerlingendaling wil de Alliantie een 
kans maken. De Alliantiescholen stemmen hun beleid en 
meerjarenbegroting op ons eigen ontwikkelde krimpmodel 
af (zie ook hoofdstuk Onze Mensen). Onze zeven scholen 
bestrijken samen de gehele breedte van het voortgezet 
onderwijs in de regio. Van het vmbo (inclusief lwoo) tot en 
met het gymnasium. De Alliantie wil concurrentie tussen 
de zeven scholen zoveel mogelijk voorkomen. Concurrentie 
draagt immers niet bij aan onze sturing op een duurzaam (ook 
financieel) gezond scholenpalet en op vervulling van onze brede 
maatschappelijke opdracht. Wij doen dat door ons onderwijs 
waar mogelijk gezamenlijk slimmer te organiseren, zowel op 
school- als op bestuurs- en regionaal niveau. Zo geven wij de 
komende jaren een impuls aan innovatie, onderwijskwaliteit, 
doorlopende leerwegen en inclusie.

Bovenschools aanbod
Het aanbieden van vakken over schoolgrenzen heen zien wij 
als een mooie manier om leerlingen extra keuzes te bieden om 
het onderwijs te volgen waar hun belangstelling naar uit gaat 
en wat bij hen past. Bovendien is dit bovenschools aanbod een 
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aangrijpingspunt om ons onderwijs ‘slimmer’ en efficiënter te 
organiseren. Zogeheten ‘kleine vakken’ (die door relatief weinig 
leerlingen gevolgd worden) of ‘nieuwe vakken’ (bijvoorbeeld 
gekoppeld aan nieuwe technologie) kan de Alliantie VO dan toch 
aanbieden. Zo nemen vwo-leerlingen van de Alliantiescholen 
Dominicus College en Stedelijk gymnasium deel aan het nieuwe 
Business and Research College (BRC) programma van het 
Mondial College. Daardoor kreeg BRC voldoende ‘massa’ om 
te kunnen starten. Nu betekent dit nog dat leerlingen naar 
een andere school in de regio moeten gaan om het vak te 
volgen. Wij verwachten dat we door nieuwe technologische 
ontwikkelingen op relatief korte termijn delen van dergelijke 
programma’s ook virtueel (op afstand) kunnen aanbieden.

Besturen leren van elkaar en werken samen
Onze regio kent een stevige samenwerkingscultuur. Binnen 
de nieuwe Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 wordt 
het regionaal perspectief ook onderstreept. In 2019 
zijn de eerste verkennende gesprekken gestart met de 
Scholengroep Rijk van Nijmegen (SGRvN) voor meer structurele 
samenwerkingsvormen. Wij zien mogelijkheden om onze 
maatschappelijke opdracht beter in te vullen voor zowel het 
primaire als het ondersteunende proces. Deze gesprekken 
worden in 2020 voortgezet. 

Wij kijken ook nadrukkelijk verder dan onze eigen VO-sector. 
In 2019 zijn wij onder meer gestart met het verdiepen van 
de samenwerking met het mbo. Daarbij kijken wij niet alleen 
naar het versoepelen van de overgangen, maar ook naar het 
realiseren van doorlopende leerroutes. Ook op deze wijze willen 
wij maatwerk vormgeven.

Nieuw strategisch plan
Ons huidige strategisch plan gaat over de periode 2015-2019. 
Medio 2019 zijn wij daarom gestart met de voorbereidingen 
voor een nieuw strategisch plan. Wij hebben veel gesprekken 
gevoerd met tal van stakeholders, onder het motto ‘als je 
het mij vraagt…’. Het resultaat is een compacte, verrassend 
vormgegeven ‘agenda’ voor de periode 2020-2024 en verder. 
In deze agenda hebben vooral onze grootste uitdagingen 
en prioriteiten rond ‘ons onderwijs’, ‘onze mensen’ en ‘onze 
organisatie’ een centrale plaats gekregen. Uiteraard is er 
aandacht voor onder meer samenwerking, krimp, maatwerk 
en het lerarentekort. Maar ook voor de enorme kansen en 
vraagstukken rond de inzet van nieuwe technologieën in ons 
onderwijs (en in de maatschappij in brede zin).

WAT WILLEN WE NOG VERSTERKEN? 

Onze ingezette lijn van intensiever samenwerken zetten we 
door. Parallel aan de – soms ingrijpende – vernieuwings-
processen op schoolniveau gaan wij bovenschoolse 
samen werking rond onderwijs verder vormgeven. Bijvoorbeeld 
doordat vijf vmbo-scholen van de Alliantie een gezamenlijk 
aanbod ontwikkelen op basis van leerlingprofielen. Zo krijgen 
schoolgrenzen wellicht minder betekenis. De komende jaren 
willen we onze ‘grenzen’ nog verder verleggen door intensieve 
samenwerking met andere schoolbesturen in de regio aan te 
gaan. Dergelijke ontwikkelingen worden mogelijk gestimuleerd 
door grote programma’s als ‘Sterk techniek in de regio’, dat in 
2019 is voorbereid en begin 2020 van start gaat.

Krimp doet – binnen en buiten de Alliantie VO – een groot 
beroep op samenwerking, solidariteit en creativiteit. Wij willen 
hierin binnen de regio een voorbeeldfunctie vervullen. Dat 
doen we enerzijds door lastige personele vraagstukken open en 
vroegtijdig te benoemen. Anderzijds door kansen voor innovatie 
en versterking van ons onderwijs, ook in tijden van minder 
instroom, te benutten. Binnen en buiten de Alliantie werken we 
daarvoor steeds meer samen. Zo versterken we elkaars positie 
en onderwijs. 
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HET MAASWAAL COLLEGE 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Het Maaswaal College is dé scholengemeen schap 
in Wijchen met twee locaties: havo, atheneum 
en gymnasium aan de Veenseweg en vmbo 
aan de Oosterweg. Het motto van de school is: 
‘Samen maken wij school’. De school plaatst 
het onderwijs in een maatschappelijke context 
door samen te werken met leerlingen, ouders, 
bedrijven en de gemeente Wijchen. 

UNESCO-school
Het Maaswaal College is UNESCO-school. In het 
onderwijs is aandacht voor de vier UNESCO-
thema’s: vrede en mensenrechten, intercultureel 
leren, duurzame ontwikkeling en burgerschap. 
Op beide locaties vinden verschillende activiteiten 
plaats die passen bij deze thema’s. Voorbeelden 
hiervan zijn de Dromennacht, projectweken 
(Globaland), MUNESCO en de International Award 
for Young People. 

Onderwijsvernieuwing
In aanloop naar het schooljaar 2019-2020 heeft 
de school een inhoudelijke onderwijsvernieuwing 
voorbereid. In augustus 2019 is de school gestart 
met ‘Maaswaal NeXT’, de nieuwe driejarige 
onderbouwopleiding voor leerlingen met een 
mavo/havo-advies. Na deze driejarige brugklas 
kan de leerling kiezen voor diplomering in mavo 
of havo met een keuze voor vakken op het 
andere niveau. 

Resultaten
De examenresultaten van zowel havo als vwo  
bleven in 2018 achter t.o.v. de ambitie en, voor 
de havo, de Inspectienorm. In 2018 én 2019 is 
hier hard aan gewerkt met als resultaat dat de 
examenresultaten voor beide afdelingen ver-
beterden. Desondanks blijven de examencijfers 
voor de havo-afdeling nog achter t.o.v. de 
Inspectienorm. Het resultaat is dat het driejaars-
gemiddelde van de twee bovenbouwindicatoren 
(bovenbouwsucces en examencijfer) in de 
‘Onderwijsresultaten 2020’ onder de norm uit-
komen. De onderbouwindicatoren van beide 
locaties liggen (ruim) boven de Inspectienorm.
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8  
ONS ONDERWIJS
In 2019 is de onderwijsvernieuwing, na enkele jaren van visie-ontwikkeling en voorbereiding, op de meeste 
Alliantiescholen ‘tastbaar’geworden. Centraal staat de aanzienlijke toename van onderwijskeuzes en -maatwerk. 
Dit leidt tot kwalitatief beter onderwijs, passend bij het niveau van de individuele leerling, die tevens meer de regie 
krijgt. Ook de professionalisering van het personeel, samenwerking tussen de Alliantiescholen en het verbinden 
van de leerling met de samenleving tillen ons onderwijs naar een hoger plan. Op deze wijze dragen wij bij aan 
een goede persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van onze leerlingen. 

WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2018?

Onderwijs- en organisatieontwikkeling
De scholen besteedden in 2019 volop aandacht aan onderwijs- 
en organisatieontwikkeling. Op dit onderdeel is de samenwerking 
tussen de scholen versterkt. Daardoor verbeteren niet alleen de 
professionalisering van ons personeel en het maatwerk in ons 
onderwijs, maar realiseert de Alliantie VO ook een financieel 
gezonde bedrijfsvoering. Binnen het Alliantieproject ‘Samen 
Stromen’ hebben alle scholen, in overleg met stakeholders, 
besloten tot de ontwikkeling van een duurzaam (financieel) 
gezond Alliantie-scholenpalet. Uitgangspunt is het aanbieden 
van onderscheidend en krachtig gepositioneerd onderwijs. Bij de 
onderwijsvernieuwing, waar al onze scholen actief aan werken, 
verschuift het accent naar keuzemogelijkheden en regie voor de 
leerling. De rol van de docent verandert richting begeleider.

Het Citadel College startte in schooljaar 2019-2020 met het 
nieuwe onderwijsconcept Lumen op locatie Griftdijk. Voor 
leerlingen van vmbo-t, havo en vwo staat centraal wat zij willen 
leren. Daarbij wordt een goede voorbereiding op het eindexamen 
niet uit het oog verloren. De leerling bewandelt zijn eigen route. 
Hij kiest wanneer en hoe lang hij aan welke leerdoelen werkt. 
Zo kan hij voor het ene vak versnellen en voor het andere 
vak extra tijd nemen. Bij alle leerdoelen doorloopt de leerling 
steeds dezelfde fases. In iedere fase van het Lumenplan blijft de 
leerling in gesprek met de coach en/of vakexpert. In gesprekken 
ligt het accent op feedback over wat en hoe de leerling leert. 
De leerling ervaart meer uitdaging, neemt veel initiatief en leert 
zichzelf beter kennen. 

De pilot ‘formatief leren’ op het Stedelijk Gymnasium heeft 
positieve ervaringen opgeleverd. Na een proefklas uit het 
eerste leerjaar in 2018 zette de school de pilot in 2019 voort. 
In schooljaar 2019-2020 is in jaarlaag 1 met twee nieuwe eerste 
klassen gestart. 

Het Stedelijk Gymnasium evalueerde in juni 2019 de nieuwe 
organisatiestructuur die in het begin van het schooljaar 
was ingevoerd. Daarbij geldt een driedeling in onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw. Veel docenten in de drie afdelingen 
vonden de vergaderdagen met een 40-minutenrooster te zwaar. 
Daarom is besloten om in het schooljaar 2019-2020 dit aantal te 
verlagen van tien naar vier vergaderdagen. Daarnaast worden 
vergadermiddagen in de proefwerkweken (Q’s) gepland. 

In de onderbouwklassen (leerjaar 1 en 2) en in 3 mavo van 
de SSgN zijn met ingang van het schooljaar 2019-2020 de 
10-minutengesprekken vervangen door driehoeksgesprekken. 
De aanleiding was een succesvolle pilot in het schooljaar 
2018-2019. Het initiatief van deze gesprekken, waaraan leerling, 
mentor en ouder(s) deelnemen, ligt bij de leerling. Op basis 
van een zelfevaluatie stelt deze zijn of haar leerdoelen op en 
schrijft een gespreksverslag. De driehoeksgesprekken voeren ze 
tweemaal per jaar. 

Deze school zet voor de onderbouwklassen 1 en 2 per kernvak 
(Nederlands, Engels, wiskunde) één regie-uur in. Binnen de 
drie uren per week kiezen leerlingen zelf voor verdieping of 
voor extra uitleg. De uren zijn parallel geroosterd, zodat van 
elk vak de eigen docent aanwezig is. Onder de naam flexuren 
biedt de SSgN deze keuze ook in 4 mavo. In het schooljaar 
2019-2020 is het (creatieve) vak dans toegevoegd als examenvak 
(Cultuurprofielschool). De komende jaren wordt dans 
uitgebouwd als examenvak in alle afdelingen. 

In 2019 werkte het Pax Christi College aan een verandering van 
de schoolorganisatie. Centraal staat het sturen op de (juiste) 
omstandigheden en faciliteiten in plaats van het sturen op 
personeel. Hierbij past de ontwikkeling naar meer eigenaarschap 
en autonomie voor de medewerkers. Als uitgangspunt geldt 
hierbij dat de school van de medewerkers hetzelfde mag 
verwachten als van de leerlingen. Dit betekent een hoge mate 
van eigenaarschap en eigen regie. Als vmbo met ‘verticale 
techniekprofielen’ was de school samen met de andere 
vmbo-scholen in de regio dit jaar intensief betrokken bij de 
totstandkoming van de subsidieaanvraag voor het programma 
‘Sterk Techniekonderwijs’. Ook hield de school zich in 2019 bezig 
met een project metacognitieve vaardigheden in samenwerking 
met de SSgN en de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

ONS ONDERWIJS
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Met ingang van schooljaar 2019-2020 werkt Pax Junior met 
zogeheten koersklassen. De leerlingen starten in een brede 
heterogene groepssamenstelling. In twee jaar ontdekken ze 
hun talenten en ambities. Vervolgens bepalen leerlingen hun 
koers. Pax Christi College stimuleert de groei naar het hoogst 
haalbare schoolniveau. 

Het Mondial College introduceerde het International Business 
College (IBC) ook voor het vwo in het nieuwe schooljaar. 
Deze vwo-variant, in nauwe samenwerking met Wageningen 
University & Research vormgegeven, heet het Business & 
Research College (BRC). De school werkt daarvoor samen met de 
andere participerende Alliantie-scholen: het Stedelijk Gymnasium 
en het Dominicus College. Dat leerlingen van deze scholen ook 
het BRC op het Mondial College kunnen volgen, is een prachtig 
resultaat van het Alliantieproject ‘Samen Stromen’. Het Mondial 
College biedt al enkele jaren IBC aan voor het havo naast een 
variant voor het vmbo. De bovenbouwleerling besteedt één dag 
in de week aan de opzet van een eigen bedrijfje. 

In augustus 2019 startte het Maaswaal College het onderwijs-
vernieuwingsproject ‘Maaswaal NeXT’. Leerlingen met een 
mavo/havo-advies doorlopen dan een driejarige ‘brugklas’. Zij 
ontdekken per vak hun niveau en bereiken in hun eigen tempo 
de leerdoelen. Het is mogelijk een mavo-diploma te behalen met 
daarnaast een havo-certificaat voor een specifiek vak. Maar ook 
is het mogelijk een havo-diploma te behalen met eventueel een 
8e vak op mavo-niveau. Maaswaal NeXT geeft gepersonaliseerd 
onderwijs vorm. De leerling kiest steeds meer zelf zijn leerdoelen, 
de vakdocent speelt een belangrijke rol als coach. 

Het Dominicus College zet in op eigenaarschap en 
zelfverantwoordelijkheid van leerlingen. Daarom is de school in 
2019 gestart met een onderwijsvernieuwing. In klas 1 en 2 kiest 
elke leerling per periode (vier keer per jaar) uit vijf projecten. 
Het aanbod is per semester verschillend, waardoor de leerlingen 
jaarlijks een keuze krijgen uit tien verschillende projecten. In de 
bovenbouw zijn de leerlingen in 4 havo en 4/5 vwo begonnen 
met DC uren. In deze uren kiezen de leerlingen zelf aan welk 
vak ze werken. Ze kunnen kiezen voor ondersteuning bij een 
vak, verdieping op een thema of werken in de stilteruimte. Elke 
leerling heeft zeven of acht DC-uren. Vanaf schooljaar 2020-2021 
gaan ook de examenklassen werken met de DC-uren. 

Maatwerk, motivatie en gelijke kansen 
Wij stimuleren en bieden ruimte voor verschil en eigenheid. 
Maatwerk, differentiatie, het versterken van de motivatie en 
het bieden van gelijke kansen vormen de ‘rode draad’ door de 
onderwijsontwikkeling. Ook in 2019 is veel ruimte geboden 

voor professionalisering en zorgvuldige begeleiding van de 
veranderprocessen. Onze leerlingen staan centraal, maar onze 
medewerkers hebben een cruciale rol. Zij zijn het immers die het 
‘andere onderwijs’ vorm en inhoud moeten geven. Alle scholen 
zetten daarnaast, in meer of in mindere mate, de vele nieuwe 
mogelijkheden van ICT in. Ieder op zijn eigen manier en passend 
bij de eigen populatie en de gewenste didactische vernieuwing. 
Daarbij staat niet het middel, maar de ontwikkeling van de 
leerling centraal.

Het Citadel College is al jaren voorloper als het om maatwerk 
gaat. De school biedt onder meer sterprojecten, talenturen, 
delta-uren en een versneld/versterkt vwo aan. Het aantal 
behaalde maatwerkdiploma’s nam in 2019 opnieuw toe. 
Zo hebben ruim 40 leerlingen één of meerdere vakken versneld 
of een vak op een hoger niveau afgerond. Daarnaast wist 
één leerling het vwo in vijf in plaats van zes jaar af te ronden. 
Het Citadel heeft vorig jaar stevig ingezet op het verbeteren 
van didactisch coachen (beide locaties). 

Differentiatie in het onderwijs vormt de basis van de SSgN.  
Deze school werkt met heterogene stamgroepen in leerjaar 
1, 2 en in 3 havo/vwo. De leerling kan per vak op een zo hoog 
mogelijk niveau presteren (maatwerk). In de bovenbouw werken 
de docenten vanuit deze gedifferentieerde aanpak door, maar 
dan binnen homogene groepen. Op de profielmiddagen werken 
4 havo en vwo deels vakoverstijgend samen. Voor leerlingen die 
zich extra willen ontwikkelen biedt SSgN uitdagende leerstof, 
masterclasses en plusklassen aan.

Na locatie Leuvensbroek startte het Mondial College ook op 
vmbo-locatie Meeuwse Acker met een dagelijks My Choice-uur 
in schooljaar 2019-2020. De keuzemogelijkheden voor deze 
leerlingen in de brugklassen zijn daarmee flink uitgebreid. 
Ze kiezen uit versterking, verdieping of verbreding. Deze 
vmbo-locatie heeft de ambitie om My Choice ook in te voeren 
in leerjaar 2. In de bovenbouw zijn de keuzemogelijkheden 
in 2019 eveneens uitgebreid. Leerlingen kiezen nu ook uit 
profieloverstijgende keuzevakken. 

Bij de Monnikskap van het Dominicus College (uniek havo/
vwo-onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke beperking 
en/of chronische ziekte) richtte de vernieuwing zich op de 
omgang met grotere groepen (differentiatie). Om een stap 
te zetten naar meer inclusieve, geïntegreerde vormen van 
onderwijs, is ook veel aandacht besteed aan het afstemmen 
van de roosters. Dit maakt het makkelijker om Monnikskap-
leerlingen delen van het reguliere programma te laten volgen 
en omgekeerd.
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Het Stedelijk Gymnasium creëerde in 2019 meer maatwerk via 
een nieuwe opzet van het Honoursprogramma Gymnasia (HPG). 
Dit programma, bestemd voor leerlingen met extra begaafdheid 
op één of meer gebieden, kent nu een groter bereik. Vanaf 
schooljaar 2019-2020 is het HPG namelijk opengesteld voor alle 
leerlingen vanaf klas 4.

Talentontwikkeling en samenwerking
De Alliantiescholen staan voor een brede vorming en 
ontwikkeling. We spelen niet alleen in op hoogbegaafdheid 
en technische interesse, maar we stimuleren onze 
leerlingen bijvoorbeeld ook in vaardigheden als debatteren 
en verantwoordelijkheid nemen. Hiervoor kijken wij ook 
over de grenzen van de eigen school heen. Voorbeelden: 
programma’s bij de Radboud Universiteit, samenwerking tussen 
vmbo’s, leerlingen die naar andere vwo-scholen gaan om een 
deel van het onderwijsprogramma te volgen. 

Ook werken wij aan een betere aansluiting op zowel 
vervolgonderwijs als arbeidsmarkt. Leerlingen met extra 
capaciteiten geven wij de kans om te excelleren. Bijvoorbeeld 
via excellentieprogramma’s van het Pre-University College (PUC) 
of Science en het PUC of Society van de Radboud Universiteit. 

Zo werkt het Pax Christi College samen met de Radboud 
Universiteit voor het vak Natuur, Leven en Technologie 
(NL&T) en voor het Excellentieprogramma van het PUC. 
Daarnaast stimuleert deze school talentontwikkeling via 
samenwerkingsovereenkomsten met het Techlokaal (vmbo en 
havo/vwo), Tilburg University en de Rabobank (Econasium).

Vanuit de SSgN worden jaarlijks twee leerlingen uit 5 vwo 
geselecteerd voor deelname aan het excellentieprogramma 
van het PUC van de Radboud Universiteit. Ook werkt de 
SSgN samen met de Radboud Universiteit voor het vak NLT. 
Talentontwikkeling vindt verder onder andere plaats in de 
creatieve plusklassen, de plusklas robotica en in de LO+-klas. 

Betrokken bij onze omgeving 
De huidige turbulente samenleving vraagt nadrukkelijk om 
verantwoordelijke en betrokken burgers. Onze scholen bereiden 
leerlingen daarop voor met een brede, maatschappelijke en 
persoonlijke vorming. Dat doen we niet alleen in de lessen, maar 
ook steeds meer buiten de school in een praktijkomgeving. 
Het profiel van de school bepaalt mede de invulling van 
die brede vorming. Onze leerlingen maken kennis met 
democratische principes en leren omgaan met belangrijke 
basiswaarden. Onze scholen staan een maatschappelijke functie 
in hun wijk en regio voor. De scholen brengen hun leerlingen in 
contact met onder meer verzorgingshuizen, sportverenigingen, 
culturele instellingen, vluchtelingen en bedrijven voor 
opdrachten. Tevens is er veel aandacht voor gastlessen, 
duurzaamheidsinitiatieven en goede doelen.

Het Maaswaal College, een UNESCO-school die extra inzet op 
onder meer burgerschap, biedt maatschappelijke stages (MaS) 
voor de derdejaars leerlingen basis, kader, mavo en havo. 
Doel is dat leerlingen zoveel mogelijk een bijdrage leveren 
aan de Wijchense gemeenschap. Ook stimuleert de school 
dat ze na hun stage doorgaan met vrijwilligerswerk. Binnen 
de basis- en kaderopleiding heeft de MaS een plek gekregen 
binnen de beroepsgerelateerde stagecomponent. De mavo- en 
havo-leerlingen van leerjaar 3 hebben gedurende een week 
de MaS doorlopen. Meer dan 400 leerlingen leverden in 
2019 een mooie bijdrage aan de plaatselijke gemeenschap. 
De maatschappelijke stage in 5 vwo vindt plaats als onderdeel 
van de WON-lessen (Wetenschaps Oriëntatie Nederland). 
De leerlingen gaan aan de slag met onderzoeksvragen van 
regionale bedrijven, instellingen en gemeentes.

De SSgN draait tijdens profielmiddagen onder andere projecten 
als detentie, verslaving en seksualiteit. Per thema nodigt de school 
ervaringsdeskundigen uit waarmee de leerlingen in gesprek 
gaan. Jaarlijks wordt een Europadag georganiseerd volgens het 
format van College Tour. Leerlingen communiceren dan met 
één of meerdere Europarlementariërs. Daarnaast brengen alle 
klassen 4 een bezoek aan de Tweede Kamer en volgen zij een 
rondleidingsprogramma van ProDemos in politiek Den Haag. 
De SSgN biedt veel projectonderwijs aan. Daaronder vallen onder 
andere ‘Jezelf zijn, anders zijn’ en ‘Utopia’, gericht op omgaan 
met jezelf, de ander en de wereld. In de bovenbouw draaien de 
projecten ‘Cross your borders’ en ‘Neighbourhoodmapping’.

Internationalisering 
Uiteraard spelen internationale uitwisselingen een rol bij de 
voorbereiding op (Europees) burgerschap. Alle Alliantiescholen 
nemen, in meer of mindere mate, deel aan uitwisselingen met 
buitenlandse scholen. Het accent ligt op het leren van en het 
samenwerken met andere culturen. In 2019 hebben diverse 
Alliantiescholen invulling gegeven aan internationalisering. 

De SSgN organiseert al meer dan 35 jaar een uitgebreid 
uitwisselingsprogramma. De afgelopen jaren valt het 
programma deels onder het Erasmus+-project ‘Finding your 
voice’. Ook stond de SSgN aan de wieg van het European 
Parliament Ambassador School (EPAS) programma, waarbij 
kennis van Europa en het vormen van een eigen mening 
centraal staan.

Als lid van EPAS organiseert de SSgN jaarlijks tevens een 
excursie naar het Europees Parlement in Brussel. In schooljaar 
2019-2020 nam de school deel aan het Euroscola-programma 
in Straatsburg. Euroscola biedt aan jongeren uit alle lidstaten 
de gelegenheid om met elkaar en met Europarlementariërs te 
debatteren over belangrijke Europese vraagstukken. Afhankelijk 
van hun profiel namen leerlingen uit klas 5 vwo deel aan een 
vijfdaagse cultuurreis naar Rome, Nice of Weimar. 
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In oktober 2019 maakten Mondial-leerlingen van locatie 
Leuvensbroek een bijzondere reis naar de VS. Zij brachten een 
meerdaags bezoek aan de steden New York en Albany, bekend 
van de hulp aan Nijmegen na de Tweede Wereldoorlog. Deze 
nieuwe reis komt voort uit de participatie van het Mondial 
College in de stichting FAN (Friendship Albany Nijmegen), 
samen met het Kandinsky College. Een medewerker van FAN 
zorgde voor de verbinding met onder andere scholen in Albany. 
Het doel daarvan was om leeftijdsgenoten met elkaar in 
contact te brengen. Leerlingen en docenten van beide scholen 
organiseerden deze reis.

Het Citadel College biedt, naast een aantal cultuurreizen, 
inmiddels een aantal specials die jaarlijks terugkeren. Daarbij 
gaat het om een uitwisseling met een school in Thane (India) 
en een partnerschool in Oeganda. Jaarlijks zamelt het Citadel 
College daarvoor geld in en brengt een groep leerlingen een 
bezoek aan deze Oegandese school. Bovendien verrichten deze 
leerlingen daar vrijwilligerswerk.

Doorlopende leerlijnen
De Alliantiescholen hechten grote waarde aan doorlopende 
leerlijnen. Daarvoor stemmen wij steeds meer af met het 
‘aanleverende’ en het brede ‘afnemende’ onderwijsveld. Zo 
werken we regionaal samen met de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN) voor een betere doorstroming naar het hbo.

In 2019 ging opnieuw veel aandacht uit naar het versterken van 
de aansluiting tussen het regionale vmbo en het mbo-onderwijs. 
Bijvoorbeeld door uitgebreide oriëntatie van leerlingen op 
het mbo en goede dossiervorming met warme overdracht. 
In de regio wordt ook al enige tijd intensief samengewerkt 
tussen vmbo’s, mbo’s en het bedrijfsleven. Door het project 
‘Sterk Techniek in de regio’ is deze samenwerking verder 
geïntensiveerd. Naast optimale aansluiting van de leerlijnen 
luidt het doel verbetering van zowel het techniekonderwijs als 
de afstemming van opleidingen op de arbeidsmarktbehoefte. 

Als WON-school bereidt het Maaswaal College vwo-leerlingen 
goed voor op een (wetenschappelijke) vervolgstudie. Het accent 
ligt op ‘onderzoekend leren’ en ‘leren onderzoeken’. Deze 
doorlopende leerlijn is al stevig ontwikkeld en wordt gedragen 
door een brede groep docenten.

Vernieuwingen vmbo
De vijf Alliantiescholen Citadel College, Maaswaal College, 
Mondial College, Pax Christi College en SSgN bieden 
vmbo-onderwijs aan, waarbij de SSgN alleen de theoretische 
leerweg verzorgt. Het beroepsonderwijs van het vmbo is 
cruciaal voor de ontwikkeling van de regionale economie. 
Tegelijkertijd zien wij dat het vmbo (nog) kampt met een 
minder goed imago. Daarnaast is een opwaartse druk richting 
het algemeen vormend onderwijs zichtbaar. Dit vergroot het 

risico dat leerling aantallen op verschillende locaties versneld 
teruglopen. In 2019 werd dit op enkele van onze scholen – en 
in onze bredere regio – duidelijk zichtbaar. Daarom hebben we 
langs verschillende lijnen gewerkt aan de versterking van ons 
vmbo. Dit wierp in 2019 de eerste vruchten af. De daling is op 
onze locaties enigszins ‘afgevlakt’. Waar mogelijk is onderwijs-
vernieuwing gebruikt als ‘hefboom’ voor versteviging. Ook het 
onderstrepen van het enorme belang (en plezier) van praktijk-
gericht onderwijs droeg bij aan de belangstelling voor het vmbo. 

Twee Alliantie-scholen hebben voor vmbo-techniek in 2019 
aanvullende bekostiging ontvangen. Dit betreft de locatie 
Meeuwse Acker van het Mondial College en Pax vmbo te Druten. 
Het Pax Christi College heeft de extra middelen ingezet om 
de kwaliteit te verbeteren, het onderwijs meer ‘realistisch’ te 
maken en de banden met het bedrijfsleven te verstevigen. Dat 
is bijvoorbeeld zichtbaar door de aanschaf van inventaris voor 
de afdelingen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Zo ook voor 
Producten, Installatie en Energie (PIE) en Motorvoertuigen en 
Transport (MT). Ook heeft de school een Technisch Onderwijs 
Assistent (TOA) ingezet. Lessen aan grotere groepen van circa 
15 leerlingen vonden daardoor niet alleen onderwijskundig 
verantwoord plaats, maar zorgden ook voor een veiligere 
omgeving voor leerlingen. Daarnaast zijn mensen aangetrokken 
voor het verzorgen van beroepsgerichte keuzevakken. Het 
Pax Christi College heeft tevens een nieuwe onderwijsmodule 
ontwikkeld en is een structureel overleg gestart met ROC 
Nijmegen. Dit moet de aansluiting tussen vo en het beroeps-
onderwijs versterken. Door de versterking van de banden met 
het bedrijfsleven is geïnvesteerd in grotere betrokkenheid op de 
maatschappelijke context. Dit moet voor leerlingen leiden tot een 
grotere aantrekkingskracht van de school. 

De Meeuwse Acker van het Mondial College heeft de 
aan vullende bekostiging gebruikt om bestaande onderdelen 
binnen het onderwijs te vernieuwen of verstevigen en nieuwe 
initiatieven te ontplooien. In 2019 is het FutureLab gerealiseerd. 
Hierin wordt vanuit alle profielen de verbinding gemaakt en 
komen moderne technologieën samen. Denk onder meer aan 
een (zorg)robot, greenscreenactiviteiten, virtual reality-brillen 
en projectie van levensechte hologrammen. Daarnaast is voor 
de onderbouw meer ‘schone techniek’ en technologie in het vak 
‘techniek’ geïntegreerd. Denk aan thema’s als programmeren, 
robotica en 3D snijd- en printtechnieken. Hiervoor zijn diverse 
moderne machines en apparaten aangeschaft en is aanvullende 
formatie beschikbaar gesteld. Ook voor de technische profielen 
in de bovenbouw zijn lokaalaanpassingen gedaan en is de 
formatieve ruimte vergroot. De aanschaf van inventaris richtte  
zich onder andere op het introduceren van moderne bouw-
technieken, zoals luchtdicht bouwen en printtechnieken. Tevens 
zijn CNC-machines aangeschaft om het profiel PIE te moderni-
seren. Tot slot zijn collega’s gefaciliteerd in ontwikkeluren. Zo 
wordt een verbinding gelegd tussen de profielen PIE en BWI. 
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Vier vmbo-scholen van de Alliantie werken samen binnen het 
programma ‘Sterk Techniek’. Bij dit initiatief krijgen regio’s geld 
voor het werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief 
techniekonderwijs. Dat moet leerlingen beter voorbereiden 
op een opleiding en werk in de regio. Vmbo-scholen, 
mbo-instellingen en het regionale bedrijfsleven werken samen 
aan de realisatie van deze plannen. In 2019 heeft de regio 
Rijk van Nijmegen, waar de Alliantiescholen onderdeel van 
uitmaken, een subsidie toegekend gekregen. De bedragen 
komen tussen 2020 en 2023 beschikbaar. Wij vinden het 
belangrijk dat vmbo-leerlingen zich breed oriënteren op de 
mogelijkheden binnen technische bedrijven. Via keuzevakken 
en oriënterende stages maken leerlingen tevens kennis met 
technische bedrijven in hun omgeving. 

In 2019 continueerde de Alliantie een intensief intern 
samenwerkingstraject, waarbij wij verkennen hoe een optimaal 
vmbo-aanbod op Alliantieniveau eruit kan zien. Wij gaan 
uit van verschillende leerlingprofielen en bekijken hoe ons 
vmbo-onderwijs anders is in te richten. Vanuit de locaties willen 
wij maximaal tegemoet komen aan de wensen van leerlingen 
binnen de diverse profielen. 

Op de SSgN maakt de mavo-afdeling integraal onderdeel uit van 
de school. In de eerste twee leerjaren zitten leerlingen binnen 
heterogene stamgroepen met alle niveaus (mavo, havo en vwo) 
bij elkaar. Zo leren zij van elkaar en krijgen de kans om per vak 
een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. In klas 3 kiezen de 
mavo-leerlingen hun profiel.

Het Pax Christi College biedt leerlingen in de onderbouw een 
gedegen kennismaking met de praktijkvakken, in combinatie 
met een sterker programma loopbaanoriëntatie en -begelei-
ding. Zo maken zij voor de bovenbouw een keuze die beter 
aansluit bij hun talenten en ambities. De school profileert en 
stimuleert de technische vakken en opleidingen. Dit gebeurt in 
samenwerking met het Tech-Lokaal, waar leerlingen workshops 
volgen en diverse technieken uitproberen in ‘ontdekplekken’.

Het Citadel College startte in schooljaar 2019-2020 met 
een heterogene bovenbouw voor het vmbo. Leerlingen 
van verschillende niveaus leren zo beter van en met elkaar. 
Ook de toenemende vraag naar maatwerk deed de school 
besluiten om volledig in heterogene groepen te werken. Voor 
leerlingen die moeite hebben met een vak of erin uitblinken 
komt meer ruimte. Daarbij is de focus verlegd van pedagogisch 
naar didactisch handelen. Docenten volgen daarvoor 
cursussen waarin ze leren in te spelen op de verschillen in 
kennis en vaardigheden tussen leerlingen. Het schooljaar 
ervoor introduceerde deze school ‘Onderweg’, een nieuwe 
onderwijsvorm voor het vmbo. De leervraag van de leerlingen 
staat daarin centraal. 

Kwaliteit en verantwoording 
In 2019 voerden we, binnen de kaders van het 
kwaliteitsbeleidsplan van de Alliantie, opnieuw een tweetal 
collegiale visitaties en de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken 
uit. Daarnaast hebben we een verbeterslag gemaakt voor 
de kwartaalrapportages en kwartaalgesprekken. In de 
kwartaalgesprekken na het derde kwartaal is met elke 
school de onderwijskwaliteit besproken aan de hand van de 
resultaatgegevens over het schooljaar 2018-2019. Daarnaast zijn 
de kwartaalrapportages in dashboards vormgegeven. Zo komt 
op een snelle, overzichtelijke wijze in beeld wat de stand van 
zaken is op een aantal relevante thema’s. 

In 2019 hebben het Mondial College (afdeling vwo), de SSgN 
(alle afdelingen) en het Stedelijk Gymnasium het officiële 
predicaat ‘Excellente school’ van OCW ontvangen. Het vwo 
van het Mondial College ontving dit predicaat voor het eerst. 
De afdeling havo van het Mondial College, de SSgN en het 
Stedelijk Gymnasium mochten dit predicaat de afgelopen jaren 
ook al voeren. Daarnaast vond in 2019 een onderzoek plaats 
naar de waardering ‘Goed’ op een zelfgekozen beleidsthema 
bij de havo van het Mondial College. De Onderwijsinspectie 
waardeerde de opleiding met een ‘Goed’. Vervolgens diende de 
school een aanvraag voor excellentie in. Begin 2020 resulteerde 
dit inderdaad in een verlenging van het predicaat ‘Excellente 
school’ voor de havo-afdeling. 

Het Citadel College meldt dat de onderwijskwaliteit op orde 
is. De school constateert echter een neerwaartse trend in de 
doorstroom en prestaties van leerlingen. Daarvoor voert de 
schoolleiding overleg met de onderwijsteams en secties. Het 
systeem van de Onderwijsinspectie met driejaargemiddelden 
vormt het uitgangspunt. Na analyse onderneemt de school 
eventuele acties. Indien twee jaar onder de norm wordt gepres-
teerd start het Citadel College een intensief verbetertraject op. 

De kwaliteit van ons onderwijs moet boven elke twijfel 
verheven zijn. Volgens ons in 2017 Alliantiebreed vastgestelde 
kwaliteitsbeleid beschouwen onze scholen de gemiddelde 
landelijke schoolresultaten dan ook als een ondergrens. Op onze 
scholen werkt het hele schoolteam gericht aan verbetering van 
de onderwijsresultaten, zodat leerlingen meer kansen krijgen. 
Een goed schoolresultaat is het gevolg van breed gedragen 
teamwerk. In zijn algemeenheid waren de slaagpercentages 
en examencijfers in 2019 naar tevredenheid, zie daarvoor de 
schoolprofielen ‘Scholen in één oogopslag’ in dit verslag. 

Er waren in 2019 geen (zeer) zwakke afdelingen binnen de 
Alliantie VO. Alle opleidingen staan onder het basistoezicht 
van de Onderwijsinspectie. Als op bestuurs- of schoolniveau 
onverhoopt een dalende tendens in de resultaten wordt 
gesignaleerd, dan start een meer of minder uitgebreid 
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verbeterprogramma. In 2019 zijn bijvoorbeeld kwetsbaarheden 
geconstateerd bij het vmbo van het Pax Christi College en 
in de onderbouwresultaten van het Dominicus College. 
De scholen hebben acties ondernomen. Dit is onderwerp 
van gesprek tussen de schoolleiding en het CvB. Bij het Pax 
Christi College daalde het bovenbouwrendement voor de 
kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. Daarnaast was 
er een daling in het examenresultaat van de vmbo-k leerlingen. 
De indicatoren scoorden onder de Inspectienorm. Het 
drie jaars gemiddelde is voor het bovenbouwsucces vmbo-t en 
examenresultaat vmbo-k onder de norm. De andere indicatoren 
zijn (nog) boven de Inspectienorm.

Maar bij het Maaswaal College (havo) constateerden we 
een duidelijke vooruitgang ten opzichte van het jaar ervoor. 
85% van de havo-leerlingen in klas 3, 4 en 5 vervolgden 
hun opleiding succesvol (75% in 2018). Oftewel, er was 
sprake van een substantiële verbetering. Dit was te danken 
aan verbeteracties gericht op het bevorderen van de 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van leerlingen met 
ingang van schooljaar 2018-2019. Daarbij is duidelijkheid over 
leerdoelen en hoe deze te bereiken van groot belang. De 
leerling maakt zelf een plan met verbeteracties en leerdoelen. 
Vakdocenten geven feedback. De mentor voert coachende 
gesprekken en bespreekt regelmatig de voortgang. Daarnaast 
zijn de schoolexamenresultaten gedurende het schooljaar 
frequent gemonitord op leerling- en sectieniveau. Waar nodig 
vonden interventies plaats. Dit leidde in 2019 tot aanzienlijk 
betere examenresultaten. Op het havo en vwo onderbouw 
introduceerde de school in schooljaar 2018-2019 het 
duo-mentoraat: intensievere begeleiding in kleinere groepen. 

Inzet middelen Prestatiebox
Alle scholen ontvangen via de ‘Regeling Prestatiebox VO’ 
aanvullende middelen om invulling te geven aan de prioriteiten 
uit het Sectorakkoord. Scholen hebben de ruimte om, binnen 
de landelijke prioriteiten van het Sectorakkoord VO en de 
Regeling Prestatiebox VO, de prestatieboxmiddelen naar eigen 
inzicht te besteden. In het Sectorakkoord VO is afgesproken 
dat scholen de schoolspecifieke uitwerking en uitvoering van 
de gezamenlijke ambities vastleggen in hun schoolplan. Zo is 
de schoolontwikkeling in het kader van dit Sectorakkoord 
VO ingebed in de reguliere kwaliteitsontwikkeling van een 
school en wordt aangesloten bij de bestaande systematiek. 
De monitoring van het sectorakkoord op schoolniveau doet 
op die manier recht aan de eigen keuzes en accenten van 
scholen. De beschikbare middelen uit de Prestatiebox worden 
jaarlijks verstrekt aan alle scholen op basis van een bedrag 
per leerling. Voor 2019 is het bedrag per leerling vastgesteld 
op €323,50. Als peildatum wordt het aantal leerlingen 
genomen dat op 1 oktober van het voorafgaande jaar staat 
ingeschreven bij de school. Scholen leggen over de besteding 

van de middelen uit de Prestatiebox jaarlijks verantwoording 
af, conform de reguliere systematiek van jaarrekening 
en jaarverslag.

Toetsing en examinering 
De afgelopen jaren is gebleken dat de organisatie rond 
toetsing en examinering landelijk niet altijd op orde was. 
Daardoor besloot de Alliantie VO om de kwaliteitsborging 
van de school examens consequent te agenderen voor de 
(driewekelijkse) rectorenraad. In eerste instantie vulden alle 
scholen een vragenlijst voor zelfevaluatie in. Hieruit bleek dat 
de scholen de procesgang op hoofdlijnen op orde hebben, met 
een aantal wisselende leer-, aandachts- en verbeterpunten per 
locatie. De zelfevaluatie van Pax vmbo liet enige tijd op zich 
wachten. De bevindingen, waarbij risico’s werden gesignaleerd, 
weken af van het algehele beeld. Daarbij is uitgegaan van 
de negen actielijnen van de VO-raad, als resultaat van het 
rapport van de Commissie Ten Dam. Er is een inventarisatie 
gemaakt van zowel kleine secties op de verschillende 
schoollocaties als van de aanwezige toetsexpertise binnen 
de scholen. Daarnaast besloot het College van Bestuur tot 
het uitvoeren van (externe) audits op de schoolexaminering 
voor alle locaties met een examenlicentie (elf van de twaalf 
locaties). Dit vond plaats door een onafhankelijke commissie 
van externe deskundigen. De eerste audits vonden plaats in 
december 2019 op basis van een vastgesteld auditprotocol. 
De timing is zo gekozen dat er bij eventuele tekortkomingen 
tijdig geacteerd kan worden om de zaken op orde te brengen. 
Uit de eerste terugkoppelingen bleken geen Alliantiebrede 
tekortkomingen. De meeste scholen voldeden aan het niveau 
dat voor normaal functioneren noodzakelijk is. Op een drietal 
locaties zijn enkele kwetsbaarheden geconstateerd in de 
borging. Op de vmbo-afdeling van het Pax Christi College zijn 
er meerdere kwetsbaarheden en/of risico’s geconstateerd 
op de drie onderzochte thema’s (PTA, afsluitend karakter 
en kwaliteitsborging). Een plan van aanpak en een 
monitoringsgroep met betrokkenen van de school, het bestuur 
en een collega-school houden een vinger aan de pols om de 
voortgang hiervan te borgen. 

Alle locaties van onze Alliantiescholen hebben een eigen pagina 
op de website Scholenopdekaart.nl. Deze gegevens worden 
jaarlijks geactualiseerd. Op deze website laten scholen zien hoe 
zij presteren op verschillende belangrijke indicatoren, ingedeeld 
in een vijftal domeinen. Daarmee krijgen ouders, leerlingen 
en docenten een betrouwbaar beeld van iedere school 
en kunnen ze scholen met elkaar vergelijken. Directeuren, 
teamleiders en docenten analyseren hiermee hun opbrengsten 
en onderzoeken. De gegevens vormen ook een goede basis om 
verantwoording af te leggen aan instellingen. 
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WAT WILLEN WE NOG VERSTERKEN?

Hoogwaardig, innovatief onderwijs is ons doel. Diverse 
innovatie trajecten en pilots zijn opgestart en ingevoerd. 
Daarbij willen wij steeds meer externe partijen zoals ouders, 
leerlingen en bedrijfsleven raadplegen om ons onderwijs van 
de toekomst vorm te geven. 

Wij streven naar meer keuzemogelijkheden, maatwerk en 
kansen voor onze leerlingen. Ons vmbo-onderwijs willen 
we verder versterken, het techniekonderwijs krijgt op 
onze vijf vmbo-scholen een extra impuls. Hoewel in 2019 
onderwijsvernieuwing goed zichtbaar werd op een aantal 
Alliantiescholen, willen we de komende jaren nog stevige stappen 
zetten. Bijvoorbeeld met de inzet van nieuwe technologie. 
Dat is ook nodig om onze ambities rond onderwijsvernieuwing 
op al onze scholen binnen drie jaar (2019-2022) daadwerkelijk 
te realiseren. Onze uitdaging is om bijvoorbeeld innovaties 
vanuit de enthousiaste voorhoede breed te laten landen bij alle 
medewerkers. Dit leidt vaak tot ingrepen in de schoolorganisatie 
zelf, brede samenwerking op inhoud en verdere groei van de 
competenties om werkelijk te kunnen differentiëren. 

De overgangen binnen de onderwijsketen vormen soms nog 
een belemmering in de ontwikkeling van onze leerlingen. 
De Alliantie ziet hier dan ook volop ruimte voor verbetering 
in de komende jaren en neemt daarvoor het initiatief 
tot samenwerking.
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HET CITADEL COLLEGE 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Het Citadel College is een brede scholen-
gemeenschap voor vmbo, havo en vwo met 
twee locaties in Nijmegen-Noord: vmbo-b 
en vmbo-k aan de Dijkstraat; vmbo-t, havo 
en vwo aan de Griftdijk. De school heeft 
een team van enthousiaste en betrokken 
docenten. Met onderwijs en begeleiding op 
maat, ICT-toepassingen en innovatieve lessen 
krijgen de leerlingen de nodige bagage voor 
de maatschappij van de toekomst. Het Citadel 
College werkt vanuit het motto: je leert, je 
groeit, je schittert. 

Leren, groeien en schitteren op het Citadel
Het Citadel College wil leerlingen een diploma 
laten behalen dat past bij hun talenten. In het 
onderwijs werkt de school daarom zowel op 
een persoonlijke als resultaatgerichte wijze 
aan de doelen van de leerlingen. Daarnaast 
sluit het onderwijs aan bij de maatschappij en 
het vervolgonderwijs, en krijgt de leerling de 
mogelijkheid een hulp- of plusprogramma te 
volgen. Maar vooral mag de leerling laten zien 
wat hij in huis heeft: schitteren!

Na de introductie van onderwijsconcept 
‘Onderweg’ op de locatie Dijkstraat in 2018, 
ging in augustus 2019 ‘Lumen’ van start op de 
locatie Griftdijk. Eveneens een onderwijs-
concept bedoeld voor nieuwsgierige leerlingen, 
waarin wat je wilt leren voorop staat. 

Resultaten
Ook in 2019 behaalden alle vmbo-b-leerlingen 
het diploma. De theoretische leerweg en het 
vwo blijven qua slaagpercentage achter t.o.v. 
het landelijk gemiddelde (laagste kwartiel). 
De driejaarsgemiddelden voor alle indicatoren 
en alle onderwijssoorten liggen boven de 
(gecorrigeerde) Inspectienorm. Het berekend 
oordeel is voor alle afdelingen ‘voldoende’. 

LEERLINGENAANTAL

2017 2018 2019

Citadel College 1440 1462 1475
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Zie voor gedetailleerde schoolinformatie 
het schoolvenster van het Citadel College 
op www.scholenopdekaart.nl
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9  
ONZE LEERLINGEN
De ontwikkeling van onze leerlingen staat centraal. In een veilige omgeving dagen we hen uit het beste uit zichzelf 
te halen. Met zeven Alliantiescholen bieden we een compleet onderwijspakket aan. Voor iedere leerling is er een 
opleiding die aansluit. 

Ondanks de leerlingendaling willen we de keuzemogelijkheden 
uitbreiden. We laten leerlingen bijvoorbeeld shoppen bij een 
andere Alliantieschool die een krachtig en uniek programma 
aanbiedt. Daarvoor slechten we steeds meer de grenzen tussen 
onze scholen. Zo kan een leerling een nog beter programma 
samenstellen dat bij hem of haar past. Ons uitgangspunt is dat 
iedereen zijn talenten maximaal benut. Leerlingen die het nodig 
hebben, krijgen extra ondersteuning. Excellente leerlingen 
dagen we extra uit.

ONTWIKKELING 
LEERLINGEN AANTALLEN 
ALLIANTIE 2017 2018 2019

Dominicus College 1.021 972 907

Citadel College 1.440 1.462 1.475

Maaswaal College 2.550 2.457 2.299

Mondial College 1.601 1.518 1.470

Pax Christi College 2.014 1.969 1.881

SSgN 1.409 1.369 1.366

Stedelijk Gymnasium 1.350 1.338 1.239

TOTAAL 11.385 11.085 10.637

In 2019 is het totaal aantal Alliantieleerlingen met 4% gedaald. 
Ook blijft het aantal licht achter (0,3%) bij de prognose van 
10.672 (prognose 2020: 10.333). Op vrijwel alle scholen is er een 
absolute en relatieve daling van het aantal leerlingen in 2019 te 
zien. Uitzondering hierop vormt het Citadel College, gelegen in 
Nijmegen-Noord met veel nieuwbouw. Het aantal van de SSgN 
bleef nagenoeg gelijk. 

In augustus 2019 startten er ruim 1.900 nieuwe brugklas-
leerlingen op de verschillende locaties, tegenover ruim 2.000 
in augustus 2018. In deze instroomdaling is de regionale krimp 
zichtbaar. Maar de forse omvang van de totale leerlingdaling 
komt in deze fase vooral voort uit het verlaten van grote 
‘cohorten’ leerlingen na de examens. Ook de komende jaren 
verwachten we een terugloop. We willen dat leerlingen – ook 
in situaties van krimp – een echte keuze kunnen blijven 
maken binnen een financieel gezond scholenaanbod. Daarom 
streven wij naar onderwijsvernieuwing, slimmer en betaalbaar 
organiseren van het onderwijs en samenwerking binnen (en 
buiten) onze scholengroep. 

WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2019?

Onderscheidende zorg 
Maatwerk in het onderwijs en ruimte voor talentontwikkeling 
betekenen ook dat sommige leerlingen extra ondersteuning 
nodig hebben. In 2019 is het Samenwerkingsverband VO-VSO 
Nijmegen e.o. gestart met de uitvoering van het nieuwe 
Ondersteuningsplan 2019-2023. Het Ondersteuningsplan gaat 
uit van een basisondersteuning en een extra ondersteuning. 
De scholen, die een bedrag per leerling ontvangen, beschrijven 
in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP) hoe zij de 
basisondersteuning vormgeven. Blijkt dit bedrag onvoldoende, 
dan kan de school een beroep doen op extra ondersteuning 
(ondersteuningspakket). De extra ondersteuning is afhankelijk 
van de behoeften en het ontwikkelingsperspectief van 
de leerling. 

In het nieuwe Ondersteuningsplan heeft de basisondersteuning 
een prominentere plaats gekregen en zijn de beschikbare 
middelen op schoolniveau substantieel uitgebreid. Daarnaast 
blijft – voor heel specifieke ondersteuningsbehoeften – ook een 
beperkt aantal aanvullende onderwijsarrangementen op het 
niveau van het Samenwerkingsverband beschikbaar. 

Onze scholen geven, inspelend op de behoeften van specifieke 
groepen leerlingen, op verschillende manieren vorm aan passend 
onderwijs. Een voorbeeld hiervan is Intermezzo op het Stedelijk 
gymnasium. Dit betreft een tussenjaar voor basisschoolleerlingen 
die klaar zijn op de basisschool, maar nog niet toe zijn aan het 
voortgezet onderwijs. Zo zijn er ook ‘rebound’-klassen voor 
leerlingen die tijdelijk extra steun nodig hebben (Mondial 
College, Maaswaal College en Pax Christi College). 

Het Dominicus College biedt binnen de afdeling ‘Monnikskap’ 
zowel havo- en vwo-onderwijs als zorg ‘op maat’ aan ongeveer 
70 leerlingen met een lichamelijke handicap en/of chronische 
ziekte. Ruim de helft van deze leerlingen komt uit andere 
regio’s. Deze voorziening binnen een reguliere vo-school is een 
prachtig voorbeeld van ‘passend’, meer inclusief onderwijs en is 
vrijwel uniek in Nederland. De opgedane kennis en ervaringen 
zet de school ook in op de reguliere afdelingen. Zo wordt 
gestreefd naar verdergaande inclusie en integratie van het 
aanbod. Gezien het bijzondere karakter van de Monnikskap 
ontvangt de school al jaren ‘maatwerkbekostiging’. Helaas 
kondigde het ministerie van OCW eind 2019 aan dat zij het 

ONZE LEERLINGEN
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voornemen heeft om deze financiering de komende jaren 
af te bouwen. Binnen het bestaande systeem van passend 
onderwijs bestaan (nog) geen goed werkbare, realistische 
mogelijkheden voor financiering van deze voorziening. Daarom 
is op dit moment de toekomst nog onzeker. Wij dringen aan op 
aanvullende ‘experimenteerruimte’ rond inclusief onderwijs en 
werken verschillende scenario’s uit.

Op het Stedelijk Gymnasium heeft Intermezzo in 2019 een 
permanent karakter gekregen. Dit komt voort uit de toezegging 
van het Samenwerkingsverband dat de subsidie voor twee 
jaar gegarandeerd is. De aanmelding van 35 leerlingen was 
volgens verwachting. Het aantal Intermezzo-leerlingen dat 
doorstroomde naar klas 1 op onze school was vorig schooljaar 
voor het eerst wat lager. Overigens is dit in lijn met de 
oorspronkelijke opzet van Intermezzo. In februari 2019 heeft 
Intermezzo de Onderwijsprijs Gelderland gewonnen.

Het Pax Christi College startte in april 2019 met een ‘rebound’- 
voorziening voor leerlingen die extra steun nodig hebben. De 
school biedt individuele onderwijstrajecten aan een groep van 
maximaal acht leerlingen. Deze leerlingen kunnen afkomstig 
zijn van alle drie locaties van het Pax Christi College. Binnen een 
traject van negen weken wordt de ondersteuningsbehoefte 
in kaart gebracht met als doel dat de leerling zo goed mogelijk 
terugkeert in de reguliere setting. Naast het onderwijs-
programma is er onder meer aandacht voor sociaal-emotionele 
ontwikkeling en emotieregulatie. Daarnaast heeft de school 
diverse leerlingen met specifieke ondersteuning, zoals voor een 
lichamelijke beperking. Voor beide sectoren heeft de school 
de ondersteuning in het afgelopen jaar versterkt. Zo heeft 
het Pax Christi College nieuwe zorgcoördinatoren aangesteld. 
Binnen beide sectoren zijn orthopedagogen werkzaam.

Inzet middelen passend onderwijs
De Alliantie VO maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 
VO-VSO Nijmegen e.o. In het Ondersteuningsplan 2018-2022 
is vastgelegd hoe wij binnen onze regio invulling geven aan 
de drie pijlers goed onderwijs, passende ondersteuning en 
integrale samenwerking. Binnen het Samenwerkingsverband 
wordt gewerkt met een zelf ontwikkelde ondersteunings-
behoeftenmaxtrix. Daarbinnen onderscheiden we in de kern 
twee niveaus van ondersteuning: de basisondersteuning 
en de extra ondersteuning (onderscheiden door de 
intensiteit van de ondersteuning en/of de aanwezigheid van 
specialistische expertise). 

De basisondersteuning staat centraal. Daarvan profiteren 
immers veruit de meeste leerlingen. Als bestuur rekenen we 

het verzorgen van de basisondersteuning tot onze primaire 
taak, ingevuld op het niveau van de individuele scholen. 
In 2019 hebben wij vanuit het Samenwerkingsverband 
aanvullende middelen ontvangen (100 euro per leerling) om 
de basisondersteuning verder te versterken. Dit ging ten koste 
van het budget voor de zogeheten ondersteuningspakketten. 
Onze overtuiging is dat onze scholen bij een versterkte 
basisondersteuning voor minder leerlingen een beroep 
hoeven te doen op extra ondersteuning in de vorm van een 
ondersteuningspakket. 

Een sterke basisondersteuning vergt een stevige 
basisinfrastructuur. Deze basisinfrastructuur financieren wij 
uit de ontvangen lumpsummiddelen en uit de aanvullende 
‘vaste voet’-financiering die wij voor dit doel, per locatie, 
ontvangen vanuit het Samenwerkingsverband. Binnen deze 
samenwerking zijn afspraken gemaakt over wat een school als 
basisinfrastructuur moet bieden. De wijze waarop beschrijft 
een school in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). De 
basisvoorzieningen die hieruit worden gefinancierd zijn onder 
anderen een zorgcoördinator, een gedragswetenschapper 
(orthopedagoog en/of schoolpsycholoog), een school-
maatschappelijk medewerker en een begeleider passend 
onderwijs (BPO’er). Ook worden hieruit soms aanpassingen in 
het gebouw gefinancierd, zoals het aanduiden van looproutes 
en/of bewegwijzering. 

Vanuit de sterke basisinfrastructuur zetten de scholen 
de ontvangen ‘subsidie basisondersteuning’ van het 
Samenwerkingsverband gericht in. De scholen maakten in 2019 
hierin keuzes op basis van eigen beleid. Over de inzet van de 
middelen is achteraf verantwoording afgelegd. Daarvoor is 
in 2019 een specifieke, grotendeels kwalitatieve, methodiek 
afgesproken. Daarmee toonden de scholen in onze regio vanuit 
‘de bedoeling’ begin 2020 transparantie aan de besturen, het 
Samenwerkingsverband en aan elkaar. Ze lieten zien hoe de 
inzet van deze middelen bijdraagt aan betere ondersteuning 
van onze leerlingen. Dit heeft geleid tot ‘eigen keuzes’, passend 
bij de school, en dus tot verschillen binnen de Alliantie en in de 
regio. In algemene zin zien wij dat de meeste Alliantiescholen 
ervoor hebben gekozen de basisondersteuning te verhogen of 
te verbreden. Dit vertaalt zich in inzet voor een uitbreiding van 
de formatie van diverse medewerkers, zoals de zorgcoördinator, 
leerlingbegeleiders en/of gedragsspecialisten. Ook wordt 
dit geld ingezet voor het inhuren van externe expertise of 
het opzetten van een scholingstraject voor docenten en/
of mentoren. In enkele gevallen zijn middelen benut voor 
specifieke groepen leerlingen en/of specifieke interventies.
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Wij zien dat de versterking van de basisondersteuning in 2019 
ook daadwerkelijk heeft geleid tot een beduidend minder 
beroep op de extra ondersteuning vanuit het Samenwerkings-
verband. Dit is op samenwerkingsverbandniveau zichtbaar in 
het lage aantal individuele ondersteuningspakketten (zogeheten 
‘alle hens aan dek’-pakketten). 

Uitval voorkomen
Binnen het nieuwe convenant ‘Samen voor de Jongere’ werken 
we met alle betrokkenen samen aan goede oplossingen. Met 
collega-schoolbesturen, het Samenwerkingsverband en de 
gemeenten blijven onze scholen zich tot het uiterste inspannen 
om schooluitval te voorkomen. Zo creëren we op een aantal 
Alliantiescholen, naast het regionale Flex College, eigen 
kleinschalige opvangmogelijkheden. Daar kunnen leerlingen 
tijdelijk onderwijs volgen buiten de reguliere setting van de klas. 
Als het even binnen de eigen klas of school niet loopt, vinden wij 
het onaanvaardbaar dat leerlingen nodeloos thuis zitten.

We kunnen nog winst behalen door de verbinding tussen het 
onderwijs en de sociale wijkteams te verbeteren.

Bij de beide locaties van het Maaswaal College is de deelname 
aan het project M@ZL (Medische Advisering van de Ziek 
gemelde Leerling) gecontinueerd. Hierbij werken de school, de 
jeugdarts en de leerplichtambtenaar nauw samen, ieder in zijn 
eigen rol. Doel is om leerlingen met ziekteverzuim vroegtijdig 
te signaleren en te begeleiden. Bij frequent of langdurig 
ziekteverzuim gaan we op een specifieke manier in gesprek met 
leerling en ouders. We bespreken wat nodig is om het verzuim 
te verminderen. Dat gaan we vervolgens monitoren en als het 
nodig is zetten we verdere stappen. 

Het Maaswaal College heeft in 2019 een subsidie per 
jaar toegekend gekregen van de gemeente Wijchen voor 
de voorziening Tijdelijke Opvang Leerlingen (TOL). Deze 
budgetsubsidie geldt de schooljaren 2019-2020, 2020-2021 
en 2021-2022. Hiermee probeert de school te voorkomen 
dat leerlingen het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten 
en/of thuis komen te zitten. Ook wil de school dat de 
ontwikkeling van een kind niet verstoord raakt.

Ouderbetrokkenheid 
Wij willen graag dat ouders zich betrokken voelen bij hun 
kinderen op onze scholen. Ze praten mee over organisatie, 
verbeterplannen, onderwijsvernieuwing en beleid. Wij 
faciliteren onder meer ouderwerkgroepen, ouderraden, 
klankbordgroepen en medezeggenschapsraden naast 
informerende nieuwsbrieven. Maar wij bieden ook ouder-
portalen om de ontwikkeling en prestaties van individuele 
leerlingen te volgen. Enkele scholen organiseerden ook in 
2019 driehoeksgesprekken (met leerling, ouder en mentor) 
op mentoravonden. Daarnaast organiseren we regelmatig 

thema-avonden voor ouders als omgaan met autistische 
kinderen (ASS) en huiswerkondersteuning door ouders. Ouders, 
grootouders, familieleden en vrienden maken veelvuldig 
gebruik van de uitnodiging van scholen om aanwezig te zijn bij 
de presentatie van profielwerkstukken. 

Op de vmbo-locatie Meeuwse Acker van het Mondial College 
zijn in 2019 de nieuwe MOL-gesprekken uitgebreid van de 
onder- naar de bovenbouw. MOL staat voor Mentor-Ouder-
Leerling gesprekken, waarbij de leerling een actieve rol 
krijgt. De SSgN heeft in het schooljaar 2018-2019 een pilot 
gedraaid voor dergelijke driehoeksgesprekken. De ouders 
reageerden enthousiast. Ze vinden het fijn om met de mentor 
en hun kind te praten over hoe het gaat. Voor leerlingen is 
het nog wennen. Ze vinden het spannend en lastig om de 
regie te nemen en leerdoelen te formuleren. Van mentoren 
wordt een behoorlijke inspanning gevraagd, maar zij 
vinden dat deze investering veel oplevert. Zij krijgen veel 
informatie die helpt bij de begeleiding. Vanaf het schooljaar 
2019-2020 vinden deze driehoeksgesprekken plaats in de 
eerste twee jaarlagen en in klas 3 mavo. Sinds 2019 heeft 
locatie Meeuwse Acker van het Mondial College weer een 
leerlingenraad. Maar liefst 50 leerlingen meldden zich vorig jaar 
aan. De nieuwe leerlingenraad, die met vijftien leden is gestart, 
heeft al het nodige bereikt in de aanpassing van de aula en 
het buitenterrein. 

Tevredenheidsonderzoek
Jaarlijks organiseren de Alliantiescholen diverse tevredenheids-
onderzoeken, als onderdeel van het kwaliteitsbeleid. We gaan 
hierin een stap verder dan de landelijke norm. De leerlingen 
in leerjaar 1, 3 en de examenklassen zijn ook in 2019 bevraagd 
op thema’s als uitdagend en eigentijds onderwijs en brede 
vorming naast schoolklimaat en veiligheid. Ook ouders 
van leerjaar 1 en 3 mogen jaarlijks hun mening geven over 
thema’s als onderwijs, ICT, brede vorming, informatie en 
communicatie, en begeleiding. De onderzoeksresultaten zijn 
inzichtelijk via de website van scholenopdekaart.nl. De scholen 
formuleren vervolgstappen en verbeteractiviteiten op basis 
van de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken. In het 
algemeen blijkt voor differentiatie extra aandacht nodig, maar 
de leerlingen zijn tevreden over de school en het mentoraat. 

Als het even niet goed loopt... 
Wij geven leerlingen alle ruimte om zich te ontwikkelen. Maar 
ze moeten zich ook vrij kunnen uiten als er even iets niet goed 
loopt. Problemen lossen de scholen doorgaans in goed overleg 
met de leerling of ouder op. Op elke schoollocatie hebben we 
één of twee contactpersonen die het eerste aanspreekpunt 
vormen bij klachten. Deze contactpersonen vinden elkaar bij 
een intervisie, die in 2019 twee keer plaats vond. De Alliantie 
heeft een bovenschoolse klachtenregeling voor die gevallen 
waarin een school niet de gewenste oplossing biedt. In het 
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afgelopen jaar is er bij de Klachtencommissie Voortgezet 
Onderwijs regio Nijmegen één klacht binnengekomen over 
de Alliantiescholen. De Centrale Commissie van Beroep 
Eindexamens heeft in 2019 ook één klacht ontvangen. Bij 
de externe vertrouwenspersoon kwamen vorig jaar vijf 
meldingen binnen. 

WAT WILLEN WE NOG VERSTERKEN?

Lagere leerlingaantallen leiden tot minder inkomsten. 
Omdat we per school betaalbaar onderwijs willen blijven 
aanbieden, moeten we onze onderwijsvernieuwingen ‘slimmer’ 
combineren en efficiënter organiseren. Daarvoor is meer 
samenwerking tussen de scholen van groot belang. Alleen 
gezamenlijk kunnen wij een ruimer onderwijsaanbod op 
rendabele wijze organiseren. Zo komt de Alliantie tegemoet 
aan de huidige wensen van leerlingen en versterken wij door 
krachtenbundeling onze concurrentiepositie. 

Ook willen wij de brede regionale samenwerking op dit punt 
verder versterken. We maken instroomafspraken en stemmen 
informatiebijeenkomsten op elkaar af. Maar we moeten ook het 
totaalaanbod in de regio zorgvuldig op elkaar afstemmen. Zo 
voorkomen we groeiende concurrentie – en dus onrendabele 
opleidingen – in een kleiner leerlingensegment.

De leerlingen en ouders moeten meer invloed krijgen op 
de invulling van onze plannen en beleid. De uitkomsten van 
de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken willen we beter 
benutten. Samen met leerlingen en ouders kunnen we meer 
vooruitgang realiseren. Ons doel is dat de tevredenheid van 
Alliantie-leerlingen op elke school minimaal voldoet aan de 
landelijke benchmark.

Vanaf 2020 willen we leerlingen betrekken bij onze collegiale 
visitaties. Leerlingen worden nu reeds bevraagd op 
thema’s binnen de ontvangende school. Echter, leerlingen 
weten ook heel goed vanuit eigen ervaring knelpunten te 
signaleren en op een ander niveau het gesprek aan te gaan 
met docenten. De deelname van leerlingen aan visitatiepanels 
gaan we vervolgens evalueren. Mogelijk volgt hieruit een 
bredere inzet. 



54

10 
ONZE MENSEN 
MISSIE:  WIJ GEVEN MEDEWERKERS DE RUIMTE ZICH TE ONTWIKKELEN 

Goed onderwijs vraagt om een betrokken en ambitieuze leercultuur voor leerlingen, docenten en leidinggevenden 
in een inspirerende leeromgeving. Een echt goede docent heeft affiniteit met innovaties en blijft zich een leven 
lang ontwikkelen. 

De Alliantie investeert in een modern personeelsbeleid. 
We ontwikkelen ons sterk als lerende organisatie waarin onze 
professionals veel ruimte krijgen. Tegelijkertijd leveren zij een 
forse bijdrage aan zowel hun team als de school. Alle scholen 
organiseren studiedagen op thema’s die passen bij de eigen 
school. Daarin leren ze met en van elkaar. De onderwijsgevenden 
van onze scholen zitten midden in een veranderingsproces 
(looptijd tot en met schooljaar 2020-2021) om het onderwijs in 
drie jaar tijd te vernieuwen. Onze uitdaging is vooral het bieden 
van differentiatie, maatwerk, gelijke kansen en gepersonaliseerd 
leren voor de leerling. 

WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2019?

Organisatie ontwikkeling: Wij leren van elkaar 
Leven lang leren
De Alliantie VO investeert in haar personeel. In elke fase van 
de loopbaan besteden we aandacht aan de professionele 
en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit is van 
positieve invloed op de organisatieontwikkeling, zowel 
op schoolniveau als op het niveau van de Alliantie VO. We 
bieden uitgebreide scholingsmogelijkheden, faciliteren 
kennisuitwisseling en leveren maatwerk per individu. Dit leidt 
tot goed gefaciliteerde professionals die elke dag het verschil 
kunnen maken voor onze leerlingen. Zo maken we het best 
mogelijke onderwijs en begeleiding voor onze leerlingen 
mogelijk, met de beste docenten en ondersteuners die kunnen 
omgaan met verschillen. Wij omarmen daarom ‘een leven lang 
leren’ op onze scholen. Dit doen we door van elkaar te leren, 
elkaar te inspireren, elkaar te ontmoeten, te onderzoeken en 
te verbinden.

De Werkplaats
De inzet van de Werkplaats is één van de instrumenten om 
van elkaar leren mogelijk te maken. De Werkplaats is onze 
interne huisacademie waarin al onze personeelsleden gebruik 
kunnen maken van een wisselend programma van opleidingen, 
trainingen en masterclasses. Ook kan een werknemer 
deelnemen aan een leernetwerk of leergemeenschap. Het is 
tevens mogelijk dat een werknemer zelf het initiatief daartoe 
neemt. In 2019 zijn diverse nieuwe programma’s opgestart. 
Bijvoorbeeld e-learning op het gebied van persoonlijke 

ontwikkeling via het platform van GoodHabitz, het 
programmeren van het trainen met echte leerlingacteurs in 
klassenmanagement of het voeren van lastige gesprekken. 
Een andere nieuwe activiteit was de invoering van een open 
spreekuur voor loopbaanvragen van collega’s.

Kennisuitwisseling in leernetwerken
Kennisuitwisseling staat centraal. Voor deze uitwisseling bestaan 
onder andere diverse leernetwerken, die functioneren volgens 
de principes van kennis halen en brengen, elkaar informeren en 
inspireren. Docenten of onderwijsondersteuners komen met 
hun leervragen terecht bij de Werkplaats. Deze onderzoekt 
of andere scholen wellicht dezelfde vraagstukken hebben en 
faciliteert regelmatige ontmoetingen onder leiding van een 
procesbegeleider. Het aantal leernetwerken is gegroeid. In 2019 
zijn onder meer de nieuwe netwerken Economie en ondernemen 
vmbo b-k, Examenklassen havo/vwo Engels, Examenklassen 
havo/vwo Duits, Examensecretarissen vmbo bk-gl en de 
Taalcoördinatoren opgestart. De netwerken roostermakers, 
Doorlopende leerlijn PO-VO (Cambridge) Engels, vmbo Zorg & 
Welzijn en ‘Computational Skillz’ liepen ook in 2019 door. 

In deze leernetwerken vindt regelmatig kruisbestuiving plaats. 
Het leernetwerk vmbo Zorg & Welzijn werkt inmiddels met 
het ROC samen aan een doorlopende leerlijn Assistent in 
de gezondheidszorg. Het leernetwerk ‘Computational Skillz’ 
voert een pilot uit met een zelfontwikkelde vakoverstijgende 
lesmodule ‘Programmeren met Microbit’ voor de onderbouw 
op alle niveaus. Ook het samenkomen van de roostermakers 
heeft in de Werkplaats tot een gericht scholingsprogramma 
voor deze doelgroep geleid. Tot slot verzorgen deelnemers van 
het leernetwerk Taalcoördinatoren voor alle collega’s van de 
Alliantie een Masterclass ‘Taal is overal’ over taalbewustzijn in 
toetsen en taalgebruik in de klas. 

Collega’s uit een netwerk komen enkele keren per jaar 
bijeen. Zo wisselen de hoofden Facilitair vier of vijf keer per 
jaar informatie uit over gezamenlijke inkoop, bouwzaken 
en aanbestedingen. De beleidsmedewerkers P&O voeren 
iedere maand werkoverleg met daaraan gekoppeld 
intervisiemomenten. En de secretaresses van de verschillende 
schoollocaties komen twee keer per jaar bijeen binnen ons 
eigen Alliantienetwerk Secretaresses (ANS).

ONZE MENSEN
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Focus vanaf 2019 
De focus van ons leren lag in 2019 vooral op coaching, loop-
baanbegeleiding, maatwerk in (digitaal) leren, communiceren, 
reflectie en zingeving. Dat zal in 2020 niet anders zijn. Op deze 
manier geven we richting aan innovatief onderwijs, bieden we 
ons personeel de ruimte voor professionele invulling en geven 
we mogelijk ruggensteun op lastige momenten. We verwachten 
de toekomstige focus van ons leren uit te breiden met nieuwe 
technologie, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van ons 
personeel. Ook streven we naar verdere uitbreiding van het 
programma voor leiderschapsontwikkeling.

Derde Donderdag
Jaarlijks organiseert de Alliantie onder de naam ‘Derde 
Donderdag van september’ een groot leerevenement. Deze 
activiteit, die in 2019 anders van opzet was, vond plaats in 
Cultuurspinnerij de Vasim in Nijmegen. We keken naar de 
toekomst en presenteerden wat onze leerlingen, personeels-
leden en andere maatschappelijk betrokken organisaties 
recent met ons deelden. Dit heeft betrekking op de bijzondere 
ontmoeting aan het begin van het schooljaar onder leiding van 
het team Ieder talent telt. Daarin hielden ook leerlingen zich 
bezig met het vormgeven van ons onderwijs van de toekomst. 
Tot slot zijn we op zoek gegaan naar een onvermoede bron 
van kennis onder leiding van Maya Lievegoed. Dit jaar was de 
deelname niet verplicht. Er waren 500 collega’s present.

Academische Opleidingsschool
Alle Alliantiescholen zijn opleidingsscholen voor eerste- en 
tweedegraads lerarenopleidingen. We werken binnen de 
Academische Opleidingsschool Alliantie VO en Notre Dame 
samen met de opleidingsinstituten HAN ILS en de Radboud 
Docenten Academie. De samenwerking betreft de gezamenlijke 
begeleiding en beoordeling van de studenten. Tevens werken 
we in meerdere ontwikkelgroepen samen, namelijk op het 
gebied van opleiden, professionaliseren en onderzoekend 
leren. Wij zijn mede verantwoordelijk voor het curriculum 
van de opleidingen en vaardigden docenten uit onze scholen 
af om hierover mee te denken op de HAN. Deze docenten 
vernieuwen samen met collega’s van de HAN ILS het curriculum 
van diverse opleidingen en het onderzoek curriculum. Zij 
zorgen ook voor aansluiting bij de onderwijsontwikkelingen in 
onze scholen. Twee schoolopleiders stelden samen met twee 
collega’s van de HAN een nieuw programma samen voor de 
lessen onderwijskunde WPL1. Ook geven zij deze lessen in 
duo’s aan eerstejaars studenten op het Maaswaal College en 
de Notre Dame. 

Expertisegroep (EG) Opleiden 
In de expertisegroep EG Opleiden is in 2019 gestart met het 
professionaliseren van alle schoolopleiders en instituutsopleiders. 
De focus ligt op de vier speerpunten die vorig schooljaar tijdens 
een visiebijeenkomst zijn geformuleerd. Dit zijn het integreren 
van opleiden en onderzoeken, reflectie die ertoe doet, het 
ontwikkelen van coachingsvaardigheden van docenten en het 
vergroten van eigenaarschap van WPB (werkplekbegeleider). 

Expertisegroep Onderzoek
De onderzoekscoördinatoren die deel uitmaken van de 
expertisegroep Onderzoek denken na over hun rol in de 
school en de vraag hoe de onderzoekende houding en het 
onderzoekend handelen op de scholen te stimuleren is bij 
zowel studenten als het personeel. De onderzoekkring ‘de 
onderzoekende leraar’ is een succes en telt een toenemend 
aantal studenten van binnen en buiten de Alliantie. 

Impulsprojecten 
Via de impulsprojecten vinden instituutsopleiders hun weg in 
de scholen. Deze opleiders werken daar zij aan zij met onze 
docenten aan onderwijsvernieuwing. Daarbij leren ze veel 
van en met elkaar, zowel op procesniveau als inhoudelijk. 
De thema’s van deze projecten zijn: Eigenaarschap, Leren leren, 
Leermiddelen en/of het Comprimeren van het kerncurriculum. 
De impulsprojecten zijn in schooljaar 2019-2020 hun laatste 
jaar ingegaan. Ze gaan mooie producten opleveren die voor alle 
scholen beschikbaar komen. 

Samenwerken in leergemeenschappen 
Binnen de scholen van de Alliantie worden verschillende 
initiatieven ondernomen om een meer onderzoekende houding 
bij leraren en teams in de school te stimuleren. In deze 
leergemeenschappen, begeleid door een opleider van de HAN 
of RDA (Radboud Docenten Academie), werken deelnemers aan 
onderwijsvernieuwingen, delen ervaringen en/of gaan op 
onderzoek uit. Dit moet leiden tot praktische oplossingen, 
activiteiten, instrumenten en ‘good practices’ die het 
onderzoekend handelen van leraren en leidinggevenden kunnen 
ondersteunen en stimuleren. 

In 2019 is de leergemeenschap aardrijkskunde afgerond. De 
leergemeenschappen biologie, activerende werkvormen en 
hogere orde denken op het Dominicus College en metacognitie 
op het Pax Christi College gingen het laatste jaar in. Twee 
nieuwe leergemeenschappen zijn opgestart: een leergemeen-
schap voor de integratie onderzoek en werkplekleren in het 
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begeleidingstraject van studenten en een leergemeenschap 
waarin de voorbespreking van lessen met werkplekbegeleiders 
en instituutsopleiders van de HAN en RDA wordt vormgegeven.

Workshops voor werkplekbegeleiders 
Samen met de Notre Dame organiseerden alle Alliantiescholen 
in 2019 opnieuw workshops voor werkplekbegeleiders. Zij 
begeleiden de stagiaires van de HAN ILS en RDA. Naast de 
gebruikelijke thema’s was er in 2019 veel belangstelling voor 
de cursus ‘Oplossingsgericht coachen van studenten’. Deze 
methode gaat ervan uit dat de sterke kanten van de gecoachte 
student naar de oplossing leiden. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat deze methode op korte termijn effectief is. De gedachte 
is dat de gecoachte de oplossingen in huis heeft en zelf zijn 
doelen bedenkt. Oplossingsgericht coachen maakt de student 
effectiever, doelmatiger en creatiever.

Begeleiding startende leraren
Nieuwe Alliantiedocenten bereiden wij zo goed mogelijk voor. 
Alle docenten die per 1 augustus worden aangesteld starten 
met het programma Begeleiding Startende Leraren (BSL). Dit 
vindt plaats in samenwerking met de HAN en de Radboud 
Universiteit. De focus ligt onder meer op individuele coaching 
op maat, vakdidactische begeleiding, intervisie en workshops 
als klassenmanagement en oudergesprekken. Zij volgen ook 
de verplichte cursus ‘Orde en sfeer’. Vervolgens krijgen onze 
collega’s een passende begeleiding in iedere fase van hun 
loopbaan. Ook werkplekbegeleiders worden getraind.

Leerlingacteurs
In 2019 is het eerste team leerlingacteurs op het Citadel 
College opgeleid en ingezet bij diverse groepen studenten die 
stage lopen op onze scholen. Twee andere teams zijn nog in 
opleiding. Met het Citadel-team worden zowel de trainingen 
‘orde houden’ als ‘klassenmanagement’ gegeven. De leerlingen 
zijn vaardig in het spelen van verschillende soorten gedrag. Het 
gebruik van leerlingacteurs tijdens oefensituaties is van waarde 
omdat zij op adequate manier feedback geven vanuit hun eigen 
leeftijdsgebonden perceptie. Daardoor is de oefensituatie 
zeer realistisch. Docenten in opleiding komen meteen hun 
pijnpunten tegen. Zij geven in de evaluatie aan zeer positief te 
zijn over het leerrendement van hun oefensessie.

Plaatsing stagiaires
Hoewel het steeds lastiger wordt om 260 studenten een stage-
plek te bieden in onze scholen, is het ons toch weer gelukt aan 
de staffel te voldoen. De geplaatste studenten zijn onverdeeld 
positief over de stagebegeleiding die zij op onze scholen ervaren.

Integraal P&O-beleid
Individueel maatwerk 
Het personeelsbeleid van de Alliantie maakt integraal deel 
uit van het strategisch beleid en de beleidsplannen van onze 

scholen. Wij kennen een duidelijke gesprekkencyclus en een 
helder functiebeleid. Personeelsbeleid vraagt naast duidelijke 
kaders vooral ook (individueel) maatwerk. De Alliantie 
beschouwt scholing en ontwikkeling van haar personeel in 
elke carrièrefase als een permanente opdracht. De verwachte 
terugloop van leerlingen in onze regio heeft gevolgen voor 
het personeelsbestand. We hebben ons tijdig op deze daling 
voorbereid, maar denken ook actief na over oplossingen voor de 
dreigende onderbezetting. Ondanks de krimp verwachten wij al 
op korte termijn onderbezetting bij de tekortvakken, mede als 
gevolg van pensionering van grote aantallen medewerkers.

Pilot Taakbeleid 
Diverse scholen waren in 2019 bezig met het uitwerken van de 
pilot Taakbeleid. Afgesproken is om scholen of teams binnen 
de scholen ruimte te geven om in nauw overleg met de MR 
pilots in te richten. Medewerkers mogen dan samen en binnen 
algemene kaders zelf de verdeling van werkzaamheden regelen. 
In 2020 vindt evaluatie van het taakbeleid plaats.

Beleid uitkering na ontslag
In de laatste jaren is het aantal tijdelijke aanstellingen toege-
nomen. Daarom zijn we in 2018 gestart met het begeleiden 
van WW-gerechtigden naar (ander) werk. In 2019 is dit steeds 
meer in procedures ingebouwd. Zo proberen wij het beslag 
op het WW-budget te beperken c.q. te voorkomen. Als eigen 
risicodrager voor de WGA zetten wij ons tevens in om de 
WGA-instroom te beperken. 

Arbeidsmarktbeleid
Ontwikkelingen 2019
Het arbeidsmarktbeleid van de Alliantie is in 2019 
geactualiseerd. De wijzigingen in de Arbowet hebben geleid tot 
de inzet van geformaliseerde preventiemedewerkers, waarvoor 
een addendum bij hun taakomschrijving is ontwikkeld. 
Daarnaast bestond de actualisatie uit extra aandacht voor 
psychosociale arbeidsbelasting in de RI&E en het MTO. Beiden 
onderzoeken zijn op elkaar afgestemd. Zo kunnen we trends 
volgen en eventuele maatregelen nemen.

We besteedden in 2019 ook veel aandacht aan de voorbereiding 
op de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Vanaf 1 januari 2020 
gelden nieuwe regels voor arbeidscontracten en ontslag. 
Oproep krachten en payrollwerknemers krijgen meer zeker-
heden. Verder hebben we de rollen van de afdelingsleiders 
aangescherpt door de verwachtingen duidelijker te formuleren. 
Een andere belangrijke bezigheid was de start van een notitie 
over duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarbij dient 
het ‘huis van het werkvermogen’ als fundament. In de komende 
jaren vindt de uitwerking van deze notitie plaats. Hiervan 
maakt de preventie van ziekteverzuim een steeds belangrijker 
onderdeel uit.
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Inspelen op docententekort 
Inspelen op de dynamische ontwikkelingen binnen de 
arbeids markt voor docenten blijft een nadrukkelijk punt van 
aandacht. Ons eigen ontwikkelde, geavanceerde ’krimpmodel’ 
brengt het personele aanbod en de behoefte voor de 
komende jaren in beeld. Dat biedt ons een goed inzicht in de 
bewegingen per school en per vak. Vanaf 2020 verwachten we, 
ondanks de leerlingendaling, een groot bezettingsprobleem 
voor eerstegraads docenten Engels, Nederlands, wiskunde, 
scheikunde en natuurkunde. Onderdeel van ons beleid vormt het 
opvangen van fluctuaties. Daarvoor werkt de Alliantie met een 
flexibele schil contractanten. De komende jaren steken wij extra 
energie in het omscholen van medewerkers in tekortvakken. 

Ontwikkeling schoolleiders
Behalve in de tekortvakken is er ook personeelskrapte in de 
schoolleiding. Om de continuïteit van het onderwijs en de 
ingezette beleidslijnen te kunnen borgen, heeft de Alliantie 
behoefte aan voldoende en goed opgeleide schoolleiders. 
Hiertoe is een conceptprogramma opgezet. Collega’s met 
potentie kunnen hierin (de eerste) stappen zetten naar een rol 
als schoolleider. 

Regioschaarste samen aanpakken 
Bovengenoemde tekorten aan docenten in bepaalde vakken 
hebben een regionaal (en soms ook landelijk) karakter. Daarom 
werken we sinds enkele jaren samen binnen een consortium 
met vier andere Nijmeegse schoolbesturen en de Radboud 
Docenten Academie. Ons doel is om de instroom van voldoende 
goede eerstegraads docenten te borgen. 

We hebben ook een samenwerking met andere schoolbesturen 
binnen het zogenoemde PLANA-verband. De nadruk ligt op het 
promoten van onze regio vanuit het arbeidsmarktperspectief. 
In ons werkgebied proberen we tevens mensen voor het 
onderwijs te behouden. 

Jonge academici aantrekken 
De Alliantie participeert als vaste partner in het landelijk 
programma ‘Trainees in het onderwijs’, eind 2016 geïnitieerd 
door de VO-raad, de VSNU en het ministerie van OCW. Naast 
onze bijdrage aan het verbeteren (herontwerp) van trainee-
programma’s willen we met deze schoolgrensoverschrijdende 
activiteit meer jonge academici voor ons onderwijs interesseren. 
Dit heeft ook in 2019 geleid tot het aanstellen van nieuwe 
onderwijstrainees op onze scholen. 

Mobiliteitswensen honoreren 
Wij behouden graag onze mensen. Medewerkers die binnen 
de Alliantie willen doorstromen, kunnen dit aangeven. De 
mobiliteitswensen bespreken we jaarlijks en honoreren we 
zo mogelijk. In 2019 had de Alliantie 160 vacatures (154 in 
2018). Ruim een kwart is door een Alliantiecollega ingevuld. 
De werkgelegenheidsgarantie van de stichting geldt op 
bestuursniveau. Dit betekent dat wij in 2019 er wederom in 
geslaagd zijn om bovenformatieve medewerkers te herplaatsen 
op andere Alliantiescholen. 

Kerncijfers medewerkers
Aantallen, leeftijdsopbouw, verdeling
Een aantal collega’s werkt op meerdere locaties of heeft een 
dubbele aanstelling (bijvoorbeeld zowel OP als OOP), daardoor 
kunnen verschillen in de totalen per tabel ontstaan.

Aantal medewerkers per school en Bestuursbureau

31-12-18 % 31-12-19 %

Citadel College 164 13% 169 13%

Dominicus College 124 10% 125 10%

Maaswaal College 282 22% 290 22%

Mondial College 184 14% 183 14%

Pax Christi College 224 17% 234 18%

Stedelijk Gymnasium 135 10% 132 10%

SSgN 146 11% 141 11%

BB* 40  3%  38  3%

TOTAAL 1299 100% 1307 100%

* Inclusief stagiairs, schoolmaatschappelijk werksters, (parttime-)medewerkers op projectbasis  
en medewerkers bureau onderwijshuisvesting en servicebureau schoolboeken (SBA).
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Leeftijdsopbouw personeel onderwijs, ondersteuning en directie (per 31-12)

Leeftijd

Aantal personen OP Aantal personen OOP Aantal personen DIR

2018 2019 2018 2019 2018 2019

< 20 0 1 1 0 0 0

20 - 29 167 157 28 20 0 0

30 - 39 273 277 43 48 11 10

40 - 49 172 182 61 58 13 15

50 - 59 188 176 127 126 27 23

60 - 69 117 122 52 68 21 21

> 70 0 2 0 1 0 0

TOTAAL 917 917 312 321 72 69

Verdeling man-vrouw Alliantie (per 31-12)

Man 
2017

Man 
2018

Man 
2019

Vrouw 
2017

Vrouw 
2018

Vrouw 
2019

Totaal 
2017

Totaal 
2018

Totaal 
2019

Directie, incl. teaml. 48 46 48 26 26 21 74 72 69

OOP 121 127 125 181 185 196 302 312 321

OP 455 437 424 505 480 493 960 917 917

TOTAAL 624 610 597 712 691 710 1336 1301 1307

Verdeling man-vrouw op schoolniveau (31-12-2019)

ORGANISATORISCHE EENHEID Man Vrouw

Bestuursbureau 15 23

Citadel College 59 110

Dominicus College 55 70

Maaswaal College 132 158

Mondial College 82 101

Pax Chrsiti College 123 111

Stedelijk gymnasium 57 75

SSgN 71 70

TOTAAL 594 718

Ziekteverzuim
In vergelijking met 2018 steeg het ziekteverzuimpercentage 
in 2019 enigszins. De verzuimfrequentie bleef vrijwel gelijk en 
de verzuimduur daalde licht. Het verzuimpercentage van de 
Alliantie lag net onder het landelijk gemiddelde, dat jaarlijks 
tussen de 5 en 5,5% ligt. 

De Alliantie hanteert het uitgangspunt om goed met de zieke 
werknemer in gesprek te blijven. Als de oorzaak van verzuim 
helder is, dan is het makkelijker om samen naar een oplossing 
te zoeken. Ieder kwartaal monitoren we de ontwikkeling van 
het ziekteverzuim. Signalen vertalen we in activiteiten of 
aanscherping van ons beleid.

Ziekteverzuim Verzuimfrequentie Verzuimduur

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Maaswaal College 4,73% 4,89% 1,71 1,59 19,95 9,47

Dominicus College 5,66% 4,18% 1,47 1,21 13,21 15,3

Pax Christi College 4,24% 7,11% 1,54 1,35 19,85 13,52

Stedelijk Gymnasium Nijmegen 4,66% 2,50% 1,37 1,25 16,5 23,99

Stedelijk Sch. gem. Nijmegen 2,57% 4,18% 1,79 1,54 6,26 9,63

Mondial College 4,24% 3,94% 1,46 1,59 7,71 15,23

Bestuursbureau 2,59% 5,24% 0,90 0,7 6,81 24,38

Citadel College 6,10% 5,60% 1,46 1,26 25,89 21,27

ALLIANTIE VO 4,55% 4,87% 1,55 1,41 16,24 14,50
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Arbo en RI&E 
Zijn medewerkers langer ziek, dan kunnen zij op ondersteuning 
van de bedrijfsarts rekenen. Ook is altijd op verzoek een 
afspraak mogelijk. Deze arts houdt spreekuur op de locatie van 
het bestuursgebouw van de Alliantie. Veelal draait het om meer 
complexe dossiers. Na zes weken ziekte maakt de bedrijfsarts 
een probleemanalyse. Indien de medewerker niet voldoende 
herstelt, volgt een advies over bijvoorbeeld doorverwijzing 
naar een specialistische arts of hulpverlener. Vanaf de achtste 
verzuimweek stelt de bedrijfsarts een plan van aanpak op. Na 
een jaar ziekte maakt een arbeidskundig onderzoek deel uit van 
de begeleiding volgens het Poortwachterstraject. In overleg 
met de school kan daar het opmaken van een Functionele 
Mogelijkhedenlijst (FML) aan vooraf gaan.

RI&E en medewerkerstevredenheidsonderzoek
In 2018 zijn op alle scholen Risico-Inventarisaties en -Evaluaties 
(RI&E’s) uitgevoerd. Daar zijn geen grote risico’s uit naar 
voren gekomen. In 2024 zijn de volgende RI&E’s op onze 
locaties gepland. Specifiek onderdeel van de RI&E vormt het 
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Op verzoek van 
de arbeidsinspectie wordt hierin ook nadrukkelijk aandacht 
besteed aan de sociale arbeidsomstandigheden. De RI&E vindt 
eens per zes jaar plaats, het MTO wordt elke drie jaar op alle 
Alliantiescholen en het Bestuursbureau gehouden. In het 
najaar van 2019 is het laatste MTO uitgevoerd. Op alle scholen 
hebben medewerkers de kans gekregen om hun mening te 
geven op thema’s als ‘Arbeidsvoorwaarden’, ‘Leidinggevende’, 
‘Werkdruk’ en ‘Werkzaamheden’. Een ruime meerderheid van 
de medewerkers heeft hier gebruik van gemaakt (deelname 
wisselde per school van bijna 60% tot ruim 80%). Het onderzoek 
geeft veel inzicht in de tevredenheid van de medewerkers 
en biedt een handvat om met hen in gesprek te gaan. De 
resultaten zijn met de medewerkers op school besproken, 
maar ook Alliantiebreed op een hoger niveau overlegd. 
Op Alliantieniveau zien we dat de tevredenheid sinds 2013 
(licht) is gedaald. We onderzoeken of deze ontwikkeling ook 
landelijk te zien is. Het minst tevreden zijn de medewerkers 
over de ‘beloning’ (het gehanteerde beloningssysteem) en 
de ‘ontwikkelingsmogelijkheden’. Hierbij geven zij aan dat 
er onvoldoende doorgroeimogelijkheden zijn binnen de 
schoolorganisatie. Wel zijn medewerkers van mening dat 
zij gestimuleerd worden om zichzelf verder te ontwikkelen. 
Ondanks de kritische noten geeft een ruime meerderheid (>90%) 
aan dat zij de komende jaren bij de school willen blijven werken. 

Bescherming persoonsgegevens
De Alliantiescholen verwerken veel data van leerlingen, 
ouders, medewerkers, leveranciers en gasten. We delen de 
gegevens met een flink aantal partners als de Belastingdienst, 
DUO, Magister, SomToday en andere dienstverleners. Dit 
moet op een veilige wijze plaatsvinden. Daarom hebben 
we passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen, in overeenstemming met de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Op alle Alliantiescholen zijn in 
2019 trainingen gegeven aan ons personeel. We hebben met 
ruim 100 samenwerkende partijen verwerkersovereenkomsten 
gesloten en deze lijst groeit nog steeds. De eerste stappen om 
tweefactorauthenticatie (2FA), een nieuwe beveiligingstechniek, 
door te voeren zijn gezet. Bovendien hebben we op de 
verschillende scholen kritisch gekeken naar wie bij welke 
gegevens kan. Daarnaast houden we een register bij met 
beveiligingsincidenten en datalekken. De Alliantie heeft in 2019 
een stappenplan ontwikkeld voor het melden van datalekken. 
Daarin staan de noodzakelijke acties beschreven en hoe het 
datalek te verhelpen. Bij het strikt volgen van dit stappenplan 
houden we de eventuele schade voor onze leerlingen, hun 
ouders en anderen zoveel mogelijk beperkt.

WAT WILLEN WIJ NOG VERSTERKEN? 

We leggen nieuwe accenten op het scholen en professionali-
seren van medewerkers. Denk aan de nieuwe rol van coachende 
docent, de inzet van techniek en technologie in het onderwijs 
(dit vraagt het nodige van medewerkers). De duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers is en blijft een belangrijk thema 
binnen de Alliantie. 

De ruimte die medewerkers krijgen voor experimenteren 
en leren zetten wij de komende jaren voort. Veel onder-
wijsactiviteiten bundelen we onder de vlag van onze goed 
functionerende Werkplaats, die we steeds verder uitbreiden. 
Het versterken van vakmanschap en meesterschap staat 
centraal. Daarnaast continueert ons leiderschapsprogramma, 
met veel ruimte voor differentiatie, maatwerk en gepersonali-
seerd leren. 

Onze medewerkers denken mee over het professionaliserings-
aanbod van de Alliantie. Bijvoorbeeld in onze leernetwerken, 
programmaraad Werkplaats en diverse andere Alliantie-
ontmoetingen. We willen onze medewerkers steeds meer op 
maat ondersteunen, zodat ieder individu beter is voorbereid 
op nieuwe eisen en veranderingen in het onderwijsveld. 
Ook hiermee tonen we met trots dat de Alliantie veel 
(persoonlijke) ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers in 
huis heeft. We kunnen hier veel van en met elkaar leren.
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WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2019?

Huisvesting
De Alliantie hecht veel waarde aan goede onderwijshuisvesting. 
Al onze schoollocaties voldoen aan de eisen die het onderwijs 
stelt. De onderwijshuisvesting in Nijmegen is al jaren geleden 
doorgedecentraliseerd. In 2019 is een nieuw strategisch 
huisvestingsplan/-kader voor 2020-2024 vastgesteld. 
Op basis van een brede analyse van ontwikkelingen op alle 
locaties in onze brede regio, leerlingstromen en verwachte 
investeringen hebben wij nu een gedegen inzicht verworven. 
Dit betreft de kwalitatieve kaders, ontwikkelingen en financiële 
consequenties in de komende 30 jaar. Daarbij hebben wij 
onder meer gebruik gemaakt van inzichten en indicatoren 
uit de woningcorporatiesector. In het verlengde hiervan is in 
onze financiële verantwoording een nadrukkelijke scheiding 
aangebracht tussen de ‘scholen/onderwijs’ en ‘huisvesting’. 
Ook dit draagt bij aan verhoogde transparantie en inzicht. 

 In 2019 is gestart met de bouw van ons – voorlopig laatste – 
nieuwbouwproject: de vmbo-locatie van het Citadel College 
in Nijmegen-Noord. Wij hopen de nieuwbouw begin 2021 
in gebruik te nemen. Het Maaswaal College realiseerde in 
2019 het Leerlab. Een multifunctionele onderwijsomgeving, 
waar leerlingen kunnen samenwerken en in stilte aan de slag 
kunnen. Maar ze kunnen er bijvoorbeeld ook oefenen met 
hun filmvaardigheden. Deze nieuwe leeromgeving heeft een 
oppervlakte van 700 m². Het Stedelijk Gymnasium vernieuwde 
in 2019 het schoolplein (binnenterrein). Voor de totale 
herinrichting en vergroening van de buitenruimte ontving deze 
school subsidies van provincie Gelderland en het waterschap 
Rivierengebied. De uitbreiding van het aantal zonnepanelen 
(534) is in de eerste helft van 2019 gerealiseerd. Daarbij heeft 
het Stedelijk Gymnasium gebruik gemaakt van de regeling 
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Bij de SSgN stond in 2019 de nieuw- en verbouw van 
de cultuurvleugel op de agenda. Dit betreft een dubbel 
handvaardigheidslokaal, drama- en danslokaal en een geheel 
nieuwe theaterzaal. Daarnaast heeft deze school vorig jaar een 
duurzaam schoolplein gerealiseerd in het kader van Groene 
Schoolpleinen. De SSgN probeert in aanmerking te komen voor 
het wereldwijde keurmerk Eco-Schools.

Ontwikkelingen ICT 
ICT heeft niet alleen een centrale plaats in de verbetering 
van onze bedrijfsvoering, maar ook binnen onze 
onderwijsvernieuwing. Begin 2019 maakten wij de feitelijke 

overgang van Exact Financials naar AFAS Financieel. Deze 
nieuwe financiële administratie is in de tweede helft van 2018 
voorbereid. In de afgelopen jaren is er continu gewerkt aan 
verdere verbetering van de intranetapplicatie AFAS Insite. 
Dankzij deze applicatie kunnen medewerkers hun loonstroken 
opvragen en declaraties indienen. Maar ook ziek en beter 
melden is mogelijk. De Alliantiescholen werken steeds meer met 
devices om het vernieuwende onderwijs zo optimaal mogelijk 
vorm te geven. Daarnaast beschikken de meeste medewerkers 
inmiddels over een eigen laptop of tablet. In 2018 hebben 
wij een meerjarige strategische ICT-agenda voor de Alliantie 
vastgesteld. In 2019 constateerden wij dat de gezamenlijke 
aanpak die in deze agenda besloten ligt, onvoldoende snel van 
de grond komt. Daaruit volgde het principebesluit om tot een 
(deels) bovenschoolse organisatie te komen. In 2020 wordt dit 
verder uitgewerkt. 

Het Stedelijk Gymnasium heeft in schooljaar 2018-2019 laptops 
ingevoerd in de jaarlagen 4, 5 en 6. Secties zijn uitgenodigd 
en ondersteund om daar op een didactisch verantwoorde 
manier mee om te gaan. De aanbevelingen uit het evaluatie/
tevredenheidsonderzoek laptoponderwijs onder leerlingen 
en docenten in klas 4 en 5 zijn in een nieuw visiedocument 
verwerkt. Ook het Pax Christi College onderzocht of het 
mogelijk was om alle leerlingen uit te rusten met een laptop 
(gold nog niet voor alle jaarlagen). De school streeft naar een 
optimale mix van digitaal en analoog leer- en lesmateriaal. 
Daarnaast startte Pax Christi in 2019 met de voorbereidingen 
voor een nieuwe elektronische leeromgeving. 

Bij de SSgN was het ICT-beleid in 2019 volop in ontwikkeling. 
Elk team heeft een of meerdere i-coaches die verdeeld over 
de secties zich bezighouden met de visie op ICT. Zowel op 
het gebied van onderwijsinhoud als de benodigde hardware. 
Een groot deel van de lokalen is inmiddels voorzien van een 
touchscreen bord. Elk jaar kunnen docenten of secties een 
aanvraag indienen voor hun eigen lokaal. 

Het Citadel College werkt al sinds de start van de school 
met een eigen device. Didactisch goed gebruik maken van 
de mogelijkheden die ICT biedt, heeft continu de aandacht. 
Met name op het gebied van leermiddelen zijn in het afgelopen 
jaar stappen gezet om docentonafhankelijk leren mogelijk te 
maken. Zo ook om leerlingen in een andere setting te kunnen 
monitoren en ondersteunen.

ONZE FACILITEITEN
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Het schoolboekenfonds van de Alliantie 
De Alliantie heeft al sinds 2010 een intern leermiddelenfonds 
(SBA). Dit fonds leidt al jaren tot een kostenbesparing voor 
de scholen. Bovendien zijn de leerlingen, ouders en scholen 
tevreden over de kwaliteit van dienstverlening van het SBA. In 
2019 was de tevredenheid weer hoog en mochten de resultaten 
er zijn. Voor de start van het schooljaar, medio augustus 2019, 
was 99,5% van alle leermiddelen (circa 160.000) volledig en 
tijdig uitgeleverd aan onze leerlingen.

Ons onderwijs vernieuwt en het leermiddelenaanbod bij 
de grote uitgevers is – mede met het oog op de nieuwe 
technologische mogelijkheden – volop in ontwikkeling. Dit leidt 
ertoe dat wij ons leermiddelenbeleid moeten herijken. Dit kan 
ook gevolgen hebben voor onze manier van organiseren en 
het aanbod. In 2019 zijn de scholen wederom bevraagd en zijn 
de actuele marktontwikkelingen geïnventariseerd. Begin 2020 
bepalen we onze nieuwe koers. 

Schaalvoordelen
De Alliantie behaalt schaalvoordelen via gemeenschappelijke 
inkoop. Van centrale inkoop heeft iedereen profijt, omdat 
het flink in de kosten scheelt én de scholen veel werk 
bespaart. In de afgelopen jaren hebben we op verschillende 
terreinen hiervoor samengewerkt. Daarbij gaat het met 
name om collectieve inkoop van kopieerapparaten (MFA’s), 
kantoorartikelen, papier en schoolboeken. We hebben in 
2019 de Europese aanbesteding voor de nieuwbouw van 
de vmbo-locatie van het Citadel College voor de Alliantie 
VO aanbesteed en opgedragen. De Europese aanbesteding 
voor de leermiddelen van het SBA hebben we in 2019 samen 
met het Onderwijskantoor onderzocht. De conclusie was 
om ons huidige contract voort te zetten, omdat een nieuwe 
aanbesteding financieel niet gunstiger zou uitpakken. De huidige 
hoogconjunctuur leidt tot extra prijsstijgingen in de markt. 
Het gevolg hiervan is terughoudendheid bij onder andere 
het opnieuw aanbesteden van het schoonmaakwerk voor de 
scholen. Het contract van de MFA’s is in 2019 verlengd met de 
twee overeengekomen optiejaren tot eind 2021, waardoor in de 
resterende looptijd de huurcomponent vervalt.

WAT WILLEN WIJ NOG VERSTERKEN? 

Nadat het meerjarig huisvestingsperspectief scherp in beeld 
is gebracht, zetten wij in tijden van leerlingdaling de stap 
naar meer strategische sturing op de vastgoedportefeuille, 
op onderhoud in relatie tot renovatie en rond belangrijke 
thema’s zoals duurzaamheid. 

In ons strategisch plan ‘Agenda 2020-2024 en verder’ 
benoemen wij het volgen en implementeren van de nieuwe 
technologische mogelijkheden als een prioritair thema. Wij gaan 
hierin investeren in de overtuiging dat dit grote kansen biedt. 
Zo willen wij ons onderwijs en bedrijfsvoering inhoudelijk beter 
en duurzaam financieel gezond organiseren. In meer algemene 
zin onderzoeken wij de komende periode waar mogelijkheden 
liggen om onze faciliteiten ‘slimmer’ in te richten.
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ONZE FINANCIËN 
(INCLUSIEF CONTINUITEITSPARAGRAAF)

ANALYSE VAN HET EXPLOITATIESALDO

Realisatie
2019 

Jan t/m  
dec 2019

Begroting 
2019 

Jan t/m  
dec 2019

Realisatie
2018 

Jan t/m  
dec 2018

Realisatie
2019 
versus

Begroting
2019 

Realisatie
2019 
versus

Begroting
2019 

Realisatie
2019 
versus

Realisatie
2018 

Realisatie
2019 
versus

Realisatie
2018 

In EUR % %

Baten
Personele lumpsum  76.565.042  74.017.024  76.361.222  2.548.018 3,4%  203.820 0,3%

Materiële lumpsum  9.926.453  9.931.551  10.201.444  5.098- -0,1%  274.991- -2,7%

Doelsubsidies  10.764.623  9.194.988  8.566.611  1.569.635 17,1%  2.198.012 25,7%

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV  1.810.631  1.390.217  1.231.458  420.414 30,2%  579.173 47,0%

Overige overheidsbijdragen  4.670.069  4.608.187  4.732.765  61.882 1,3%  62.696- -1,3%

Overige baten  3.142.961  2.838.499  3.172.928  304.462 10,7%  29.967- -0,9%

Rentebaten en overige financiële baten  4.432  4.950  3.784  518- -10,5%  648 17,1%

 106.884.211  101.985.415  104.270.212  4.898.796 4,8%  2.613.998 2,5%

Lasten
Personele lasten  81.083.644  78.784.380  79.654.629  2.299.264 2,9%  1.429.015 1,8%

Afschrijving  4.938.275  5.084.478  5.077.545  146.203- -2,9%  139.270- -2,7%

Huisvesting  6.773.384  6.254.020  6.662.491  519.364 8,3%  110.894 1,7%

Overige instellingslasten  9.641.139  10.476.554  9.375.901  835.415- -8,0%  265.238 2,8%

Rentelasten  927.736  1.128.254  974.928  200.518- -17,8%  47.192- -4,8%

 103.364.178  101.727.686  101.745.494  1.636.493 1,6%  1.618.684 1,6%

TOTAAL  3.520.032  257.729  2.524.718  3.262.303  995.314 

De Alliantie Voortgezet Onderwijs (inclusief Onderwijshuis-
vesting Nijmegen) heeft over 2019 een positief resultaat 
behaald van € 3.520.032. De lasten zijn ten opzichte van de 
tijdsevenredige begroting € 1.636.493 (1,6%) hoger. De baten 
liggen tevens hoger dan tijdsevenredig begroot, € 4.898.796 
(4,8%). Dit leidt tot een hoger dan begroot resultaat van 
€ 3.262.303.

In het navolgende wordt de analyse van het exploitatiesaldo 
opgebouwd vanuit enerzijds de Alliantie VO zonder rekening 
te houden met de doorgedecentraliseerde huisvesting en 
anderzijds de entiteit Onderwijshuisvesting Nijmegen (de 
doorgedecentraliseerde huisvesting).

Mede door de discussie in het onderwijs over de vermogens-
positie van scholen heeft de Alliantie VO (opnieuw) gekeken 
naar een betere scheiding van sturing op en rapportage over 
de financiële kaders en stromen van Onderwijshuisvesting 
Nijmegen (OHN) en het beeld van de scholen. Enerzijds omdat 

de resultaten en de vermogenspositie van OHN door de 
doordecentralisatie binnen de consolidatie op Alliantieniveau 
zonder nadere beschouwing een vertekend beeld geven van de 
financiële positie van de Alliantie VO. Anderzijds omdat sturing 
op meerjarige ontwikkeling van de onderwijshuisvesting en 
het bijbehorende normenkader sterk afwijkt van sturing en 
indicatoren voor de financiële ontwikkeling van de scholen. 

Na een uitgebreide analyse van verschillende aspecten heeft 
het College van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van 
Toezicht, in 2019 besloten om de entiteit OHN meer op afstand 
te positioneren ten opzichte van de Alliantie VO. Hiervoor 
is overigens geen aparte juridische entiteit nodig. Er is voor 
gekozen om te gaan differentiëren in beleid, verslaglegging en 
invulling van toezicht. Voor OHN is een separaat normenkader, 
een investeringsagenda en een separate meerjarenplanning 
ontwikkeld. 

ONZE FINANCIËN
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ANALYSE VAN HET EXPLOITATIESALDO -
Alliantie VO exclusief onderwijshuisvesting
De uitkomsten over 2019 zijn in vergelijking met 2018 en de 
interne begroting 2019 als volgt samen te vatten.

Realisatie
2019 

Jan t/m  
dec 2019

Begroting 
2019 

Jan t/m  
dec 2019

Realisatie
2018 

Jan t/m  
dec 2018

Realisatie
2019 
versus

Begroting
2019 

Realisatie
2019 
versus

Begroting
2019 

Realisatie
2019 
versus

Realisatie
2018 

Realisatie
2019 
versus

Realisatie
2018 

In EUR % %

Baten
Personele lumpsum  76.565.042  74.017.024  76.361.222  2.548.018 3,4%  203.820 0,3%

Materiële lumpsum  9.926.453  9.931.551  10.201.444  5.098- -0,1%  274.991- -2,7%

Doelsubsidies  10.764.623  9.194.988  8.566.611  1.569.635 17,1%  2.198.012 25,7%

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV  1.810.631  1.390.217  1.231.458  420.414 30,2%  579.173 47,0%

Overige overheidsbijdragen  412.833  422.293  463.821  9.460- -2,2%  50.988- -11,0%

Overige baten  3.209.255  2.904.826  3.241.417  304.430 10,5%  32.162- -1,0%

Rentebaten en overige financiële baten  4.432  4.950  3.784  518- -10,5%  648 17,1%

 102.693.269  97.865.848  100.069.757  4.827.421 4,9%  2.623.512 2,6%

Lasten
Personele lasten  80.958.144  78.701.906  79.605.573  2.256.238 2,9%  1.352.572 1,7%

Afschrijving  3.626.940  3.746.130  3.806.825  119.189- -3,2%  179.885- -4,7%

Huisvesting  6.029.914  5.492.092  6.018.039  537.822 9,8%  11.876 0,2%

Overige instellingslasten  9.635.296  10.467.274  9.371.879  831.978- -7,9%  263.417 2,8%

Rentelasten  13.158  16.400  16.498  3.242- -19,8%  3.340- -20,2%

 100.263.453  98.423.801  98.818.814  1.839.652 1,9%  1.444.639 1,5%

TOTAAL  2.429.816  557.953-  1.250.944  2.987.769  1.178.872 

De Alliantie Voortgezet Onderwijs (exclusief Onderwijshuis vesting 
Nijmegen) heeft over 2019 een positief resultaat behaald van 
€ 2.429.816. De lasten zijn ten opzichte van de tijdsevenredige 
begroting € 1.839.652 (1,9%) hoger. De baten liggen tevens 
hoger dan tijdsevenredig begroot, € 4.827.421 (4,9%). Dit leidt 
tot een hoger dan begroot resultaat van € 2.987.769.

Onder de baten valt op dat de personele lupsum 3,4% hoger 
is dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een 
indexering voor contractloonontwikkeling, incidentele loon ont-
wikkeling, pensioenontwikkeling en overige sociale lasten. 
Deze compensatie viel hoger uit dan in de begroting rekening 
mee was gehouden. In de begroting was, als gevolg van de 
onzekerheid of deze compensatie in de volle omvang toegepast 
zou worden, (bewust) beperkt rekening gehouden met 
compensatie. Daarnaast voorziet de ophoging van de lumpsum 
in 2019 in de bekostiging van een eenmalige loonmaatregel (ca. 
0,85%), die door vertraagde cao-onderhandelingen niet in 2019 
tot uitkering is gekomen (ca. € 632K).

De doelsubsidies zijn 17,1% hoger dan begroot (€ 1.570K). Dit 
komt voornamelijk door een in december 2019 ontvangen 
‘aanvullende bekostiging 2019’ (in totaal € 1.710K). Dit betreft 
extra beschikbaar gestelde middelen vanuit het ‘Convenant 
extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijs-
personeel in het funderend onderwijs 2020-2021’. Het is de 
bedoeling dat dit geld de komende twee jaren (2020 en 2021) 
wordt uitgegeven ter verlichting van het lerarentekort en de 
werkdruk. Geheel tegen de bedoeling van de middelen in zijn 
onderwijsinstellingen verplicht de extra baten in 2019 te verant-
woorden, terwijl in 2020 en in 2021 in de exploitatie ongedekte 
lasten ontstaan.

De ontvangen middelen van het Samenwerkingsverband zijn 
€ 420K hoger dan begroot (30,2%). Dit wordt veroorzaakt door 
een (na vaststelling van de begroting aangekondigde tijdelijke) 
verhoging van het tarief voor het zorg basisarrangement en 
hoger dan begrote ontvangsten voor ondersteuningspakketten.
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De overige baten zijn ook hoger dan begroot (€ 304K). Een 
deel hiervan heeft in belangrijke mate een samenhang met 
tevens gestegen lasten (zoals detacheringen, 163K), maar 
ook de ‘overige overige’ baten laten een saldo zien van 
+79K ten opzichte van de begroting. Deze baten worden 
conservatief begroot.

De personele lasten zijn € 2.256K hoger dan begroot (2,9%). 
Dit heeft deels te maken met een hoger dan begrote formatieve 
inzet (ca. 17,8 fte) en deels door gestegen personele lasten 
als gevolg van cao- maatregelen, pensioenlastenstijgingen 
en stijging van overige sociale lasten (zie samenhang met 
de stijging van de personele lumpsum). Verder is de inhuur 
van derden hoger dan begroot (884K) en vallen de overige 
personele lasten gesaldeerd lager uit dan begroot (-/-165K). 
Aan uitkeringen is 277K meer ontvangen dan begroot. 

De afschrijvingslasten vallen per saldo (licht) lager uit dan 
begroot (-/-€ 119K, -3,2%). Dit is vooral het gevolg van later dan 
begrote ingebruikname van activa dan in de begroting rekening 
mee was gehouden.

De huisvestingslasten vallen hoger uit dan begroot (€ 538K, 
9,8%). Onder de huisvestingslasten vallen vooral de hoger dan 
begrote lasten voor klein onderhoud op (359K). Ook de overige 
huisvestinglasten laten een hoger dan begroot saldo zien (98K). 

De hogere huisvestingslasten komen voor een belangrijk 
deel door hogere lasten bij het Maaswaal College 
(381K), voornamelijk als gevolg van de aanleg van een 
buitensportvloer, advieskosten voor een verbouwing en 
extra onderhoudswerkzaamheden. Diverse andere scholen 

laten gesaldeerd kleinere afwijkingen ten opzichte van de 
begroting zien.

De overige lasten tonen gesaldeerd een onderschrijding ten 
opzichte van de begroting (-/-€ 832K, -7,9%). De administratie- 
en beheerslasten zijn gesaldeerd hoger dan begroot (€ 211K). 
Onder deze rubriek vallen vooral de volgende posten op. Hoger 
dan begrote kosten voor juridische advisering (€ 51K), lager 
dan begrote kosten voor de Academische Opleidingsschool 
(-/-€ 148K) door een lager dan begrote inzet, hoger dan 
begrote pr-kosten (€162K, vooral bij het Mondial College en het 
Maaswaal College is meer uitgegeven dan begroot), hoger dan 
begrote kosten voor regionale aanpak lerarentekort (€47K). Bij 
deze laatste staan echter ook hogere baten tegenover.

Aan kleine aanschaf (€84K) en sectiekosten (€142K) is meer 
uitgegeven dan begroot.

De ‘overige overige’ lasten laten een onderschrijding ten 
opzichte van de begroting zien (-/€1.194K). Onder deze rubriek 
vallen vooral de volgende posten op. Lager dan begrote posten 
voor onderwijsinnovatieprojecten (-/-€ 778K). Deels komt dit 
doordat een deel van het budget is ingezet voor personele 
lasten en deels omdat het begrote budget beperkt is uitgeput. 
Ook het budget voor projectactiviteiten is beperkt uitgeput 
(-/-373K). Verder zijn er op kostensoortniveau een aantal 
onderschrijdingen en overschrijdingen die elkaar in belangrijke 
mate compenseren.

De exploitatieresultaten per resultaatverantwoordelijke 
eenheid tonen het volgende beeld.

Realisatie
2019 

Jan t/m  
dec 2019

Begroting 
2019 

Jan t/m  
dec 2019

Realisatie
2018 

Jan t/m  
dec 2018

Realisatie
2019 
versus

Begroting
2019 

Realisatie
2019 
versus

Realisatie
2018 

In EUR %

SSgN  246.116  3.921  292.196  242.195  46.079-

Dominicus College  116.978  207.678-  109.052  324.656  7.925 

Mondial College  473.843  50.688  323.726  423.155  150.117 

Pax Christi College  644.171  90.478-  129.096  734.649  515.076 

Maaswaal College  280.967  229.110-  372.487  510.077  91.520-

Citadel College  629.063  289.061  363.111  340.002  265.952 

Stedelijk gymnasium  658.501  281.456  32.396  377.045  626.104 

Subtotaal scholen  3.049.640  97.859  1.622.064  2.951.781  1.427.576 

Bestuursbureau  104.437  68.459  152.169  35.978  47.732-

Gemeenschappelijke pojecten en fondsen  724.261-  724.272-  523.289-  11  200.972-

SBA  0-  0  0  0-  0-

Subtotaal Alliantie VO (excl. onderwijshuisvesting)  2.429.816  557.953-  1.250.944  2.987.769  1.178.872 



65

In een separate bijlage bij dit jaarverslag volgt een detailanalyse 
van de afwijkingen tussen de realisatie en de begroting 2019 per 
organisatie-onderdeel.

ANALYSE VAN HET EXPLOITATIESALDO -
Onderwijshuisvesting Nijmegen (OHN)
De uitkomsten over 2019 zijn in vergelijking met 2018 en de 
interne begroting 2019 als volgt samen te vatten.

Realisatie
2019 

Jan t/m  
dec 2019

Begroting 
2019 

Jan t/m  
dec 2019

Realisatie
2018 

Jan t/m  
dec 2018

Realisatie
2019 
versus

Begroting
2019 

Realisatie
2019 
versus

Begroting
2019 

Realisatie
2019 
versus

Realisatie
2018 

Realisatie
2019 
versus

Realisatie
2018 

In EUR % %

Baten
Personele lumpsum  -  -  -  - -  - -

Materiële lumpsum  -  -  -  - -  - -

Doelsubsidies  -  -  -  - -  - -

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV  -  -  -  - -  - -

Overige overheidsbijdragen  4.257.236  4.185.894  4.268.944  71.342 1,7%  11.708- -0,3%

Overige baten  -  -  -  - -  - -

Rentebaten en overige financiële baten  -  -  -  - -  - -

 4.257.236  4.185.894  4.268.944  71.342 1,7%  11.708- -0,3%

Lasten
Personele lasten  125.500  82.474  49.057  43.026 52,2%  76.443 155,8%

Afschrijving  1.311.335  1.338.348  1.270.720  27.014- -2,0%  40.615 3,2%

Huisvesting  809.765  828.255  712.941  18.490- -2,2%  96.823 13,6%

Overige instellingslasten  5.843  9.280  4.026  3.437- -37,0%  1.817 45,1%

Rentelasten  914.578  1.111.854  958.430  197.276- -17,7%  43.852- -4,6%

 3.167.020  3.370.211  2.995.174  203.191- -6,0%  171.846 5,7%

TOTAAL  1.090.216  815.682  1.273.770  274.534  183.554-

De Onderwijshuisvesting Nijmegen (OHN) heeft over 2019 een 
positief resultaat behaald van € 1.090.216. De lasten zijn ten 
opzichte van de tijdsevenredige begroting -/-€ 203.191 (-6,0%) 
lager. De baten zijn hoger dan tijdsevenredig begroot, € 71.342 
(1,7%). Dit leidt tot een hoger dan begroot resultaat van 
€ 274.534. Hieronder worden de belangrijkste afwijkingen ten 
opzichte van de begroting verklaard.

De overige overheidsbijdragen zijn hoger dan begroot (€ 71K, 
1,7%). Dit is het gevolg van een niet begrote indexering van de 
jaarlijkse doordecentralisatievergoeding.

De personele lasten vallen hoger uit dan begroot (€ 43K, 
52,2%). Dit komt voornamelijk door inschakeling van externe 
deskundigheid voor de ontwikkeling van het strategisch 
huisvestingskader van de Alliantie Voortgezet Onderwijs.

De rentelasten (voor de financiering van de onderwijs-
huisvesting) tonen een lager dan begroot saldo (-/-€ 197K, 
-17,7%), vooral door de extreem lage geldmarktrente. 
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Analyse van de financiële positie
In onderstaand overzicht is onderscheid gemaakt tussen de 
Alliantie Voortgezet Onderwijs zonder onderwijshuisvesting 
Nijmegen (OHN), Onderwijshuisvesting Nijmegen (OHN) en de 
Alliantie Voortgezet Onderwijs inclusief Onderwijshuisvesting 
Nijmegen. Voor de motivatie hiervan verwijzen wij naar het 
begin van dit hoofdstuk.

KENGETAL
 Alliantie VO  

Excl. OHN
 Onderwijshuisvesting

 Nijmegen (OHN) 
 Alliantie VO  

Incl. OHN Signaalwaarde

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Weerstandsvermogen 20,6% 18,7% 28,9% 26,2%  > 5% * 

Solvabiliteit 2 72,6% 70,4% 55,6% 52,4%  > 30% * 

Liquiditeit 1,95 2,27 2,45 2,34  > 0,75 * 

5,79 1,57  > 1,0 **

Rentabiliteit 2,4% 1,3% 25,6% 29,8% 3,3% 2,4%  3 JARIG > 0 * 

Huisvestingsratio 6,8% 6,9% 8,5% 8,6%  < 10% *

Loan tot Value 47,6% 37,5%  < 80% **

Debt Service Coverage Ratio 1,48 1,53  1,2 < DSCR < 1,5 ** 

Solvabiliteit 1 24,2% 23,3%  20% < S < 40% **

Bovenstaand overzicht laat zien dat alle kengetallen binnen de 
signaalwaarden vallen. Dit geldt zowel voor de kengetallen die 
onderdeel uitmaken van het vigerend financieel toezichtskader 
van de Onderwijsinspectie als voor de kengetallen die deel 
uitmaken van het normenkader uit het Alliantie strategisch 
huisvestingsbeleid.

* =  signaalwaarden volgens het vigerende toezichtskader 
van de Onderwijsinspectie

** =  signaalwaarden volgens het interne toezichtskader 
voor de doorgedecentraliseerde huisvesting

Dit toezichtskader is vastgesteld als onderdeel van het 
strategisch huisvestingsbeleid.

Een detailanalyse van de in het dashboard opgenomen 
kengetallen is in een separate bijlage bij dit jaarverslag 
beschikbaar.
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HET STEDELIJK GYMNASIUM 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen is één 
van de grootste zelfstandige gymnasia van 
Nederland. Het motto van de school is ‘kennis, 
ontplooiing, vriendschap’. Deze drie begrippen 
zijn voor ons nadrukkelijk gelijkwaardig. De 
kern blijft het gymnasiale, klassieke karakter 
van de school, met de cultuurreizen naar Rome, 
Napels, Griekenland en Sicilië als hoogtepunt.

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen 
onderscheidt zich door haar grote 
ervaring op het gebied van heel slimme 
leerlingen, het grote onderwijsaanbod, de 
verbredingsmogelijkheden, de specialistische 
leerlingbegeleiding, de keuzemogelijkheden, 
het schoolklimaat, het hoge niveau van de 
docenten, de specialistische kennis, het 
versterkte talenonderwijs, de drang om 
verder te ontwikkelen en de blik die naar 
buiten gericht is. Het Stedelijk Gymnasium is 
Excellente school. 

Resultaten
De Onderwijsinspectie waardeert de onder-
wijs resultaten als goed. Ondanks een lichte 
daling in het slaagpercentage in 2019 liggen de 
resultaten op de bovenbouwindicatoren (ruim) 
boven de Inspectienorm. De onderbouw-
snelheid ligt onder de Inspectienorm. Dit is is  
te verklaren door het Intermezzo-programma. 
Dit is een tussenjaar voor leerlingen met 
onvoldoende uitdaging in het basisonderwijs, 
maar voor wie de stap naar het voortgezet 
onderwijs nog te groot is. Hoewel deze 
leerlingen in hun doorgaande schoolloopbaan 
PO-VO geen vertraging oplopen, worden zij 
door de Onderwijsinspectie bij de berekening 
van het onderwijsresultaat tot doubleurs in 
leerjaar 1 gerekend.

LEERLINGENAANTAL

2017 2018 2019

Stedelijk gymnasium 1601 1518 1470
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8,3 7,9
6,76,6

Leerlingen

Stedelijk Gymnasium Landelijk

SLAAGPERCENTAGE

95%

90%

85%

80%

87,3

90,7

vwo

Stedelijk Gymnasium Landelijk

EXAMENCIJFERS

6,7

6,6

6,5

6,4

6,65

6,52

vwo

Stedelijk Gymnasium Landelijk

Zie voor gedetailleerde schoolinformatie  
het schoolvenster van het Stedelijk Gymnasium  
op www.scholenopdekaart.nl 
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KENGETALLEN-ANALYSE (SAMENSTELLING 
EN OPBOUW VAN DE EXPLOITATIE)

In EUR Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 

Leerlingtelling per 1 okt (jaar-1) x 7/12 en 1 okt jaar x 5/12 
Regulier - gemiddeld leerlingen aantal  9.886  9.570  9.701 

LWOO - gemiddeld leerlingen aantal  1.301  1.295  1.139 

MK - gemiddeld leerlingen aantal  55  56  56 

Totaal - ongewogen -gemiddeld leerlingen aantal  11.241  10.922  10.897 

Totaal - gewogen (LWOO=1.93. MK=5) - gemiddeld leerlingen aantal  12.671  12.350  12.181 

Analyse van de samenstelling van de baten 
Rijksbijdragen / totale baten 92,4% 92,7% 92,7%

Overige overheidsbijdragen / totale baten 4,5% 4,5% 4,4%

Opbr. contractactiviteiten / totale baten 0,0% 0,0% 0,0%

Overige baten / totale baten 3,0% 2,8% 2,9%

100,0% 100,0% 100,0%

Analyse van de samenstelling van de lasten 
Personele lasten / totale lasten 78,3% 77,4% 78,4%

Afschrijvingen / totale lasten 5,0% 5,0% 4,8%

Huisvestingslasten / totale lasten 6,5% 6,1% 6,6%

Overige materiële lasten + rentelasten / totale lasten 10,2% 11,4% 10,2%

Materiële lasten / totale lasten 21,7% 22,6% 21,6%
 
Kengetallen personeel 
FTE inzet directie  61,65  62,05  60,32 

FTE inzet OP  687,89  656,97  671,85 

FTE inzet OOP  230,71  230,71  233,11 

FTE inzet reguliere formatie  980,25  949,73  965,27 

FTE inzet vervanging ziekte  15,41  16,35  17,59 

FTE inzet vervanging overig  28,06  24,00  25,05 

FTE inzet projecten  6,07  9,68  9,14 

FTE inzet innovatie  -  -  0,94 

FTE inzet LIO  1,28  2,00  1,59 

FTE schoolformatie (excl. stagiairs)  1.031,09  1.001,77  1.019,58 

FTE inzet stagiairs  14,65  21,20  13,76 

FTE inzet totaal  1.045,74  1.022,96  1.033,34 

Leerlingen - gewogen - per inzet 1 FTE DIR - regulier  205,5  199,0  201,9 

Leerlingen - gewogen - per inzet 1 FTE OP - regulier  18,4  18,8  18,1 

Leerlingen - gewogen - per inzet 1 FTE OOP - regulier  54,9  53,5  52,3 

LEERLINGEN - GEWOGEN - PER INZET 1 FTE REGULIERE FORMATIEPLAATS  12,9  13,0  12,6 

LEERLINGEN - GEWOGEN - PER INZET 1 FTE FORMATIE EXCL. STAGIAIRS  12,3  12,3  11,9 

Percentage ziektevervanging 1,57% 1,72% 1,82%

Ratio aantal OOP - per 10 OP  3,35  3,51  3,47 

GPL organisatie - exclusief stagiairs  70.599  72.084  72.689 

Personele lumpsum  76.361.222  74.017.024  76.565.042 

Personele lasten  79.654.629  78.784.380  81.083.644 

SALDO (-/- DUIDT OP ADDITIONELE FINANCIERING)  3.293.408-  4.767.356-  4.518.602-
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In EUR Realisatie 2018 Begroting 2019 Realisatie 2019 

Analyse van de baten per leerling 
Personele lumpsum per leerling  6.793  6.777  7.027 

Materiële lumpsum per leerling  907  909  911 

Totale lumpsum per leerling  7.700  7.686  7.937 

Analyse van de lasten per leerling 
Personele lasten per leerling  7.086  7.213  7.441 

Afschrijvingslasten per leerling  452  466  453 

Huisvestingslasten per leerling

 Huurlasten  51  51  50 

 Dotatie onderhoudsvoorziening  139  143  146 

 Klein onderhoud en exploitatie  114  83  116 

 Energie en water  78  75  79 

 Schoonmaakkosten  128  137  137 

 Overige  81  84  92 

Overige lasten per leerling

 Drukwerk en repokosten  33  32  34 

 Leermiddelen  106  91  106 

 Kosten interne leveringen  -  0-  0-

 Deelnemerlasten  171  164  173 

 Automatiseringslasten  130  136  127 

 Schoolboeken  149  157  152 

 Rentelasten  87  103  85 

Overige  244  379  294 

Totale materiële lasten per leerling  1.965  2.101  2.045 

 TOTALE LASTEN PER LEERLING  9.051  9.314  9.486 

 Analyse van de huisvestingslasten per M2 BVO 
 Huurlasten per m2 BVO  5,7  5,6  5,5 

 Dotatie onderhoudsvoorziening per m2 BVO  15,6  15,6  15,8 

 Klein onderhoud en exploitatie per m2 BVO  12,8  9,0  12,6 

 Energie en water per m2 BVO  8,8  8,1  8,6 

 Schoonmaakkosten per m2 BVO  14,3  14,8  14,9 

 Overige huisvestingslasten per m2 BVO  9,1  9,1  10,0 

 TOTAAL HUISVESTINGSLASTEN PER M2 BVO  66,2  62,2  67,3 

Systematiek van allocatie van middelen
Alle scholen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs beschikken 
over een eigen brinnummer. De baten die op het brinnummer 
beschikt worden, worden volledig als baten binnen de 
exploitatie rekeningen van de scholen verantwoord. Voor de 
financiering van de kosten van bestuur, bestuursbureau en Raad 
van Toezicht dragen de scholen een vast percentage af van de 
personele en materiële lumpsum. Dit percentage bedraagt 
(voor 2019) 2%. De lasten die samenhangen met bovenschoolse 

projecten worden op basis van een vooraf overeengekomen 
verdeelsleutel verdeeld over de scholen. Deze verdeelsleutel 
kan in principe per project verschillen. 

Voor de doorgedecentraliseerde onderwijshuisvesting 
in Nijmegen is een aparte administratie ingericht waarin 
alle baten en lastenstromen die samenhangen met de 
doorgedecentraliseerde huisvesting verantwoord worden.
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Treasury management
Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft een Treasury Statuut 
vastgesteld. De meest actuele ‘Regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016’ heeft mede als basis gediend voor het 
vaststellen van de beleidskaders van het Treasury Statuut. 

De Alliantie Voortgezet Onderwijs schatkistbankiert vanaf 2008 
bij het ministerie van Financiën. 

In 2009 is een scheiding gemaakt tussen privaat en publiek eigen 
vermogen. De publieke middelen van de Alliantie Voortgezet 
Onderwijs zijn ondergebracht bij het ministerie van Financiën. 
Het private vermogen is geplaatst op een spaarrekening bij een 
commerciële bank. De Alliantie Voortgezet Onderwijs heeft in 
2019 geen gebruik gemaakt van derivaten.

Ten behoeve van de financiering van de doorgedecentraliseerde 
onderwijshuisvesting heeft de Alliantie Voortgezet Onderwijs 
langlopende leningen (30 jaar) bij het ministerie van Financiën 
aangetrokken. De stand van de externe leningen bedroeg 
ultimo 2019 € 22.333.334 (ultimo 2018: € 23.433.333). Conform 
de afspraken die daarover zijn gemaakt bij het aangaan van de 
leningen, is in 2019 daarop afgelost.

CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Algemeen
De meerjarenbegroting bestrijkt een tijdvak van vijf 
kalenderjaren. Het eerste kalenderjaar wordt beschouwd als 
een begroting, waarvoor het College van Bestuur goedkeuring 
verleent. De opvolgende kalenderjaren worden beschouwd 
als een raming.

De rol van de begroting voor het eerste kalenderjaar is helder. 
Het begrote exploitatieresultaat van dat jaar is het vermoedelijk 
beloop van dat begrotingsjaar, zoals dat achteraf in de 
jaarrekening wordt vastgesteld.

Met andere woorden, alle eventueel te nemen maatregelen 
om een evenwicht tussen baten en lasten te realiseren in dat 
kalenderjaar zijn in deze kalenderjaarbegroting verwerkt.

De rol van het meerjarenperspectief (de vier begrotingsjaren 
volgend op de kalenderjaarbegroting) is primair een 
signaalfunctie. Daarbij geldt het volgende:

 ■ De lumpsum (Personeel en Materieel) wordt opgenomen als 
een resultante van de geprognosticeerde leerlingstromen.

 ■ Onzekere financieringsstromen worden niet opgenomen, 
tenzij op advies van de beleidsgroep Financiën en de 
rectorenraad de bestuurder anders besluit.

 ■ De begrote loonkosten worden opgenomen op basis van 
de actuele positie bij de start van het begrotingsproces, 
aangevuld met de (geplande) mutaties voor het aankomend 
begrotingsjaar en de opvolgende ramingsjaren (op basis van 
onder meer verandering in leerlingstromen).

 ■ Deze (geplande) mutaties zijn onder andere:
 ■ Mutaties in leerlingstromen (niet alleen in aantallen, maar 

ook in samenstelling (bijv. LWOO-regulier);
 ■ Inzet van de functiemix;
 ■ Mutaties in formatie op basis van uitstroomleeftijd.

 ■ De consequenties van de investeringsbegroting (als onderdeel 
van de meerjarenbegroting) zoals afschrijvingslasten en 
rentederving op geïnvesteerd vermogen worden in de 
meerjarenbegroting voor het volledige tijdvak meegenomen.

 ■ De doorwerking van de eventueel verwerkte maatregelen 
voor het eerste begrotingsjaar worden opgenomen.

Het meerjarenperspectief in de meerjarenbegroting hoeft dus 
niet op een resultaat van nul uit te komen. De rol en de kracht 
van het meerjarenperspectief is dat het tijdig zichtbaar maakt 
en aangeeft wat de resultaatsontwikkeling zal zijn, zodat tijdig 
hierop kan worden geanticipeerd. In een separate in de begroting 
opgenomen toelichtende paragraaf (per school) wordt vervolgens 
de resultaatsontwikkeling in meerjarenperspectief besproken. 
Daarbij wordt deze ontwikkeling toegelicht en geeft de Alliantie 
aan welk type maatregelen zij neemt om baten en lasten in 
evenwicht te brengen.

De schoolbegroting is een document waarin de financiële 
consequenties van het schoolbeleid zijn opgenomen. 
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DE STEDELIJKE  
SCHOLENGEMEENSCHAP  
NIJMEGEN (SSGN)
IN ÉÉN OOGOPSLAG

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen 
(SSgN) is een middelgrote school voor vwo, 
havo en mavo (vmbo-t). De SSgN heeft een  
duidelijke visie op onderwijs, die blijkt uit 
heterogene brugklassen 1 en 2, op-maat-
cursussen, regie-uren en het werken in teams. 
De vele activiteiten buiten het curriculum,  
zoals de creatieve plusklassen, nodigen uit 
tot excelleren. 

Het onderwijsproces legt een accent op 
opbrengstgericht werken en differentiatie 
binnen klassenverband. Het Jenaplanconcept 
daagt leerlingen uit om zich breed (met 
hoofd, hand en hart) te ontplooien. Het 
excellentieprofiel van de SSgN komt naar 
voren op de gebieden wetenschap, cultuur, 
topsport en internationalisering. De SSgN is 
Cultuurprofielschool en Topsport Talentschool.

In 2019 werd het predicaat Excellente school 
voor drie jaar verlengd voor alle onderwijs-
soorten van de SSgN: mavo, havo en vwo. 

Resultaten
Het berekend oordeel van de 
onderwijsresultaten van de SSgN is voor alle 
onderwijssoorten voldoende. Er zijn geen 
indicatoren waarop één van de afdelingen 
onder de (gecorrigeerde) norm van de 
Onderwijsinspectie scoort. 

LEERLINGENAANTAL
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Zie voor gedetailleerde schoolinformatie 
het schoolvenster van SSgN op 
www.scholenopdekaart.nl
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A. GEGEVENSSET

Kengetallen

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Aantal leerlingen (per 1 oktober) 10.620 10.190 9.896 9.781 9.652 9.605 

Personele bezetting in FTE (gem. p/jr) 
Bestuur / Management 60,3 57,1 57,8 56,2 54,8 54,8

Personeel primair proces 726,2 701,9 658,5 628,5 623,2 618,6

Ondersteunend personeel 233,1 232,1 225,8 221,2 218,6 216,7

SUBTOTAAL SCHOLEN 1019,6 991,1 942,1 905,9 896,6 890,1

De personele bezetting is exclusief stagiairs.

MEERJARENBEGROTING

Meerjaren balans

In EUR 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024

1 ACTIVA

Vaste activa
1.1 Immateriële vaste activa  -  -  -  -  -  - 

1.2 Materiële vaste activa  44.569.891  43.591.479  51.715.878  48.415.939  44.958.961  41.683.176 

1.3 Financiële vaste activa  -  -  -  -  -  - 

 44.569.891  43.591.479  51.715.878  48.415.939  44.958.961  41.683.176 

Vlottende activa 
1.4 Voorraden  -  -  -  -  -  - 

1.5 Vorderingen  2.483.409  2.483.409  2.483.409  2.483.409  2.483.409  2.483.409 

1.6 Effecten  -  -  -  -  -  - 

1.7 Liquide middelen  36.808.088  38.656.468  31.974.968  36.371.573  40.816.802  44.385.464 

 39.291.497  41.139.877  34.458.377  38.854.982  43.300.211  46.868.873 

 83.861.388  84.731.356  86.174.255  87.270.921  88.259.171  88.552.048 

2 PASSIVA 

2.1 Eigen vermogen 
2.1.1 Algemene reserve  13.861.399  12.764.566  12.629.895  11.883.862  11.105.869  9.599.028 

2.1.2 Bestemmingsreserve publiek  13.330.046  13.612.752  13.549.845  13.755.122  13.960.398  14.165.675 

2.1.3 Bestemmingsreserve privaat  3.671.544  3.671.544  3.671.544  3.671.544  3.671.544  3.671.544 

2.1.4 Bestemmingsfonds publiek  -  -  -  -  -  - 

2.1.5 Bestemmingsfonds privaat  -  -  -  -  -  - 

2.1.6 Statutaire reserves  -  -  -  -  -  - 

2.1 Eigen vermogen  30.862.989  30.048.862  29.851.284  29.310.528  28.737.811  27.436.247 

2.2 Minderheidsbelang derden  -  -  -  -  -  - 

Totaal vermogen  30.862.989  30.048.862  29.851.284  29.310.528  28.737.811  27.436.247 

2.2.1 Personele voorzieningen  5.496.085  6.806.733  8.083.914  9.322.462  10.541.856  11.777.317 

2.2.3.1 Groot onderhoud gebouwen  10.233.343  11.706.789  13.170.087  14.668.960  16.110.532  17.569.514 

2.3 Voorzieningen  15.729.428  18.513.523  21.254.000  23.991.422  26.652.389  29.346.830 

2.4 Langlopende schulden  21.233.334  20.133.334  19.033.334  17.933.334  16.833.334  15.733.334 

2.5 Kortlopende schulden  16.035.637  16.035.637  16.035.637  16.035.637  16.035.637  16.035.637 

 83.861.388  84.731.356  86.174.255  87.270.921  88.259.171  88.552.048 
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Conform het vigerende beleid vinden dotaties en onttrekkingen 
aan de personele voorzieningen en de voorziening groot 
onderhoud plaats.

Ook aan de verschillende componenten van het eigen 
vermogen wordt op basis van het vigerende beleid en de 
huidige inzichten gedoteerd danwel onttrokken.

NB. Deze meerjarenbalans is gebaseerd op de eindbalans 2019, 
zoals deze in dit jaarverslag is opgenomen.

Staat van baten en lasten

Begroting

In EUR 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Baten
3.1 Rijksbijdragen  94.560.780  93.893.325  90.278.318  86.782.562  85.971.488  84.890.323 

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies  4.608.187  4.624.888  4.443.997  4.379.094  4.353.582  4.287.022 

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

3.4 Baten werk in opdracht van derden  -  -  -  -  -  - 

3.5 Overige baten  2.778.172  2.710.151  2.638.423  2.594.590  2.564.778  2.538.660 

Totaal baten  101.947.138  101.228.364  97.360.738  93.756.245  92.889.848  91.716.005 

Lasten
4.1 Personele lasten  78.784.380  80.887.443  76.955.540  74.173.652  73.704.147  73.504.177 

4.2 Afschrijvingen  5.084.478  4.823.025  4.990.653  4.862.721  4.713.961  4.537.788 

4.3 Huisvestingslasten  6.187.693  6.227.605  6.159.187  6.208.653  6.132.089  6.171.663 

4.4 Overige materiële lasten  10.509.555  9.152.794  8.547.419  8.192.564  8.099.064  8.036.744 

Totaal lasten  100.566.105  101.090.866  96.652.799  93.437.590  92.649.261  92.250.371 

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  1.381.033  137.498  707.939  318.655  240.587  -534.366 

Financiële baten en lasten  -1.123.304  -951.624  -905.518  -859.411  -813.304  -767.198 

(A)  RESULTAAT  
(dit is het resultaat dat begroot wordt!)  257.729  -814.127  -197.578  -540.756  -572.718  -1.301.564 

(B)  Dit resultaat is inclusief investeringen in 
onderwijs innovatie ad:  1.130.013  446.751  -  -  - 

(C)  Dit resultaat is inclusief overfinanciering  
(op de lumpsum vergoeding) ad:  1.179.009  879.062  282.209  398.774  140.372 

GENORMALISEERD RESULTAAT (A+B-C)  -863.123  -629.889  -822.965  -971.491  -1.441.935 
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Beschouwing van de verwachte ontwikkeling 
van de financiële positie
De belangrijkste kengetallen voor de meting van het 
vermogensbeheer (weerstandsvermogen) en het budgetbeheer 
(rentabiliteit) laten de volgende ontwikkeling zien.

N.B. In bovenstaande verwachte ontwikkeling van de vermogens-
positie is de vermoedelijke stand van het eigen vermogen 
ultimo 2019 opgenomen zoals dat werd voorzien ten tijde 

van het opstellen van de begroting. In de meerjarenbalans 
(zie een vorige paragraaf) is de werkelijke stand van het eigen 
vermogen verwerkt.
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HET MONDIAL COLLEGE 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Het Mondial College is een brede scholen-
gemeenschap in het westen van Nijmegen met 
twee locaties: Leuvensbroek met mavo, havo 
en vwo en het beroepscollege (vmbo-basis en 
vmbo-kader) op de Meeuwse Acker. Op het 
Mondial College wordt gewerkt vanuit het 
motto: Het Mondial College draait om jou! 

Het Mondial College gelooft in groeiperspectief 
van leerlingen. Het onderwijskundig kompas 
stimuleert de intrinsieke motivatie van 
onze leerlingen:

 ■  De leerling werkt aan zijn/haar talenten.
 ■  De leerling neemt in toenemende mate 

zelf de regie.
 ■  Het onderwijs staat in verbinding met 

de omgeving. 

De locatie Leuvensbroek legt het accent op 
bèta-onderwijs en ondernemerschap met 
onder andere een Technasium-opleiding op 
havo- en atheneumniveau en het International 
Business College vanaf het derde jaar van 
de mavo en het vierde leerjaar van de havo. 
Daarnaast biedt de school sinds 2019 het 
nieuwe Business and Research College (BRC) 
programma aan voor vwo-leerlingen. 

De locatie Meeuwse Acker profileert zich als 
beroepscollege en heeft een rijk aanbod aan 
verticale beroepsprofielen. 

Zowel de havo- als de vwo-afdeling mogen het 
predicaat ‘Excellent’ voeren. 

Resultaten
Het berekend oordeel is voor alle afdelingen 
voldoende. Bij de vmbo-b afdeling op de locatie 
Meeuwse Acker is, na een dip in 2017, een 
toenemend percentage leerlingen succesvol 
doorgestroomd.

LEERLINGENAANTAL
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Zie voor gedetailleerde schoolinformatie  
het schoolvenster van het Mondial College  
op www.scholenopdekaart.nl 
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Meerjaren formatieplan

Begroting

In EUR
2020

Totaal
2021 

Totaal
2022

Totaal
2023

Totaal
2024

Totaal

 
KW

A
N

TI
TA

TI
EF

I AANTAL LEERLINGEN

10.442 10.066 9.848 9.727 9.632

II  KWANTITATIEVE INZET VAN FORMATIE
II A  Kwantitatieve bruto inzet formatie – salarisadministratie (‘payroll’)
DIR Regulier  57,0612  57,7862  56,1862  54,8029  54,8029 

OP Regulier  638,4078  606,8585  583,7459  576,5807  571,8075 

OOP Regulier  232,0966  225,8363  221,2059  218,6351  216,7238 

OOP ID  -  -  -  -  - 

Subt. reguliere formatie  927,5656  890,4811  861,1380  850,0187  843,3342 

Vervanging Ziekte  16,6402  15,4413  14,8051  16,7895  16,8000 

Vervanging Overig  24,1930  23,7133  23,2816  23,1132  23,2966 

Projecten Onderwijsinnovatie  13,5786  5,1066  -  -  - 

Projecten Regulier  6,9018  5,5904  5,4737  5,4737  5,4737 

Subt. vervanging/projecten  61,3137  49,8515  43,5604  45,3765  45,5703 

OP LIO  2,2200  1,8033  1,2200  1,2200  1,2200 

Subtot. formatie excl. stag.  991,0993  942,1359  905,9185  896,6152  890,1245 

Stage OP  11,5289  12,0000  12,0000  12,0000  12,0000 

Stage OOP  5,2949  5,2000  5,2000  5,2000  5,2000 

Subtotaal stagiairs  16,8238  17,2000  17,2000  17,2000  17,2000 

TOTAAL FORMATIE (‘PAYROLL’)  1.007,9231  959,3359  923,1185  913,8152  907,3245 

FI
N

A
N

C
IE

EL

III LOONKOSTEN EN BEGROTE GPL PER BEGROTINGSJAAR (bron: payroll)

DIR Regulier  6.204.853  6.324.895  6.174.441  6.011.848  6.005.303 

OP Regulier  50.600.664  48.841.705  47.562.218  47.273.099  47.101.345 

OOP Regulier  13.814.436  13.517.773  13.339.126  13.236.509  13.101.532 

OOP ID  -  -  -  -  - 

Vervanging Ziekte  1.013.316  959.558  935.216  1.081.466  1.108.720 

Vervanging Overig  1.476.532  1.491.834  1.503.331  1.537.553  1.592.537 

Projecten Onderwijsinnovatie  922.384  344.441  -  -  - 

Projecten Regulier  521.433  430.718  437.022  442.782  443.857 

OP LIO  62.281  52.404  38.359  39.130  39.938 

Loonkosten excl. stag.  74.615.899  71.963.329  69.989.712  69.622.387  69.393.232 

Stage OP  49.615  53.380  53.380  53.380  53.380 

Stage OOP  18.532  18.297  18.297  18.297  18.297 

LOONKOSTEN SCHOOL  74.684.046  72.035.006  70.061.389  69.694.064  69.464.909 

DIR Regulier  108.740  109.453  109.892  109.699  109.580 

OP Regulier  79.261  80.483  81.478  81.989  82.373 

OOP Regulier  59.520  59.856  60.302  60.542  60.453 

OOP ID  NVT  NVT  NVT  NVT  NVT 

Vervanging Ziekte  60.896  62.142  63.168  64.413  65.995 

Vervanging Overig  61.031  62.911  64.572  66.523  68.359 

Projecten Onderwijsinnovatie  67.929  67.451  NVT  NVT  NVT 

Projecten Regulier  75.550  77.047  79.840  80.893  81.089 

OP LIO  28.055  29.060  31.442  32.074  32.736 

Begrote GPL excl. stag.  75.286  76.383  77.258  77.650  77.959 

Stage OP  4.304  4.448  4.448  4.448  4.448 

Stage OOP  3.500  3.519  3.519  3.519  3.519 

BEGROTE GPL SCHOOL  74.097  75.088  75.896  76.267  76.560 

N.B. Het aantal leerlingen betreft hier de leerlingen die in het betreffende  
kalenderjaar aanwezig zijn (7/12de – 5/12de, dus niet de 1 oktobertelling).
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Meerjaren investeringsbegroting

Begroting

In EUR 2020 2021 2022 2023 2024 

SSgN  242.896  283.046  81.846  38.380  29.900 

Dominicus College  255.363  149.016  143.000  160.000  158.000 

Mondial College  393.750  180.000  293.333  10.000  10.000 

Pax Christi College  326.000  230.300  75.000  57.000  92.000 

Maaswaal College  533.000  472.000  110.000  60.000  130.000 

Citadel College  70.000  2.262.948  11.500  83.500  54.000 

Stedelijk gymnasium  443.651  153.300  181.300  191.300  141.300 

Subtotaal scholen  2.264.660  3.730.610  895.979  600.180  615.200 

Bestuursbureau  10.000  47.500  10.000  10.000  10.000 

SBA  676.802  666.802  656.802  646.802  636.802 

TOTAAL ALLIANTIE VO EXCL. OHN  2.953.482  4.446.933  1.564.804  1.259.005  1.264.026 

Onderwijshuisvesting Nijmegen  893.150  8.670.140  -  -  - 

TOTAAL ALLIANTIE VO  3.844.612  13.115.052  1.562.782  1.256.982  1.262.002 

De met de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen 
samenhangende afschrijvingslasten zijn begroot in de 
exploitatierekening van de scholen.

Meerjaren kasstroom overzicht

In EUR 2020 2021 2022 2023 2024

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Saldo baten en lasten  137.497  707.939  318.655  240.588  (534.367)

Aanpassing voor:

1. Netto afschrijvingen  4.823.025  4.990.653  4.862.721  4.713.961  4.537.788 

2. Mutaties voorzieningen
Dotaties/onttrekking personele voorzieningen  1.310.648  1.277.180  1.238.549  1.219.394  1.235.460 

Dotaties/onttrekking overige voorzieningen  1.473.446  1.463.297  1.498.873  1.441.573  1.458.981 

Totaal mutaties voorzieningen  2.784.095  2.740.478  2.737.422  2.660.967  2.694.442 

Veranderingen in vlottende middelen  PM  PM  PM  PM  PM 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten  7.744.617  8.439.070  7.918.798  7.615.515  6.697.862 

Ontvangen interest  4.500  4.500  4.500  4.500  4.500 

Betaalde interest  956.124  910.018  863.911  817.804  771.698 

 (951.624)  (905.518)  (859.411)  (813.304)  (767.198)

TOTAAL KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN  6.792.992  7.533.552  7.059.387  6.802.211  5.930.665 

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Netto Investeringen in materiële vaste activa  3.844.612  13.115.052  1.562.782  1.256.982  1.262.002 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  3.844.612  13.115.052  1.562.782  1.256.982  1.262.002 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  PM  PM  PM  PM  PM 

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN  2.948.380  (5.581.500)  5.496.605  5.545.229  4.668.662 

N.B.: Eventuele mutaties in het netto werkkapitaal en de 
kasstroom uit financieringsactiviteiten worden buiten 
beschouwing gelaten.

Bovenstaande kasstroomoverzicht is de resultante van de 
begrote kasstroom uit operationele activiteiten en de geplande 
investeringen (zie meerjaren investeringsbegroting). Het 
kasstroomoverzicht maakt duidelijk dat de Alliantie VO over 
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het tijdvak 2020-2024 een positieve kasstroom verwacht. 
Een uitzondering is het jaar 2021. Dit is vooral het gevolg van 
de geplande investering in de nieuwbouw van de vmbo-locatie 
van het Citadel College (begroot: € 8.670.140). Voor deze 
investering is per ultimo 2019 een financiering aangetrokken bij 
het Ministerie van Financiën ter grootte van € 8.700.000.

Verwachte ontwikkelingen in de 
leerlingenaantallen
De (verwachte) leerlingontwikkeling van de Alliantie VO laat het 
onderstaande beeld zien. In het overzicht zijn drie tijdvakken 
te onderscheiden: de gerealiseerde leerlingaantallen, de 
verwachte leerlingaantallen van de scholen (bron: begrotingen 
scholen) en de verwachte leerlingontwikkeling van een extern 
bureau (KBA).

Tijdvak 1: RealisatieTijdvak 1: Realisatie Tijdvak 3: KBA prognoseTijdvak 3: KBA prognose
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Tijdvak 2: 
Prognose begroting

2019 – 2024
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Van 2018 naar 2024:
-1015 leerlingen (-9,6%)

Van 2019 naar 2020:
-430 leerlingen

Van 2020 naar 2021:
-294 leerlingen

Van 2022 naar 2023: -129 leerlingen

Van 2023 naar 2024: -47 leerlingen

9.652

ONTWIKKELING LEERLINGAANTALLEN ALLIANTIE VOORTGEZET ONDERWIJS 
(PEILDATUM 1 OKTOBER)
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Toelichting bij de meerjarenbalans en  
de staat van baten en lasten
Financieringsstructuur
Zoals de meerjarenbalans al laat zien, verwacht de Alliantie 
VO de aankomende jaren geen significante wijzigingen in de 
financieringsstructuur.

Bekostiging
In het begrotingstijdsvak 2020-2024 wordt (naar verwachting) 
weer een aantal wijzigingen in het prijspeil van de bekostiging 
doorgevoerd.

Vereenvoudiging bekostiging
Naar verwachting wordt per 1 januari 2021 (of 2022) de 
vereenvoudiging van de bekostiging doorgevoerd. De invoer 
gaat gepaard met een ruime overgangsregeling van vier 
jaar. November 2019 is een tool op internet verschenen 
waarmee een indicatie verkregen kan worden van het effect 
op bestuurs- en schoolniveau. De indicatieve effecten van de 
vereenvoudiging bekostiging per school en voor de Alliantie VO 
als totaal staan in onderstaande grafiek weergegeven.

NR. ALS % VAN DE PERSONELE LUMPSUM 2018 2018 2019 2020 2021 structureel

2 Ontwikkelingen personele lumpsum 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

3 Efficiencykorting (regeerakkoord) 0,0% 0,0% -0,56% -0,75% -0,75%

7 Nieuwe taakstelling (is onzeker) 0,0 0,0 PM PM PM

8 Ophoging bekostiging i.h.k.v. Convenant Leerkracht 
(betreft gpl. onderwijzend personeel) 0,19% 0,34% 0,65% 0,65% 0,65%

Tabel: Verwachte mutaties in het prijspeil van de lumpsum personeel

Voor de Alliantie VO geeft de tool een indicatieve daling van 
de bekostiging van ca. 339K (op basis van de leerlingtelling per 
1 oktober 2018).

Om te voorkomen dat scholen er op korte termijn teveel op 
achteruitgaan, worden twee overgangsregelingen voorgesteld. 
Eén die geldt voor alle besturen, waarbij de compensatie 
geleidelijk afneemt en het eigenlijke niveau in het vijfde 
jaar wordt bereikt (20% - 40% - 60% - 80% - 100%). En een 
aanvullende regeling voor besturen die er meer dan 3% op 
achteruitgaan.

Als gevolg van de onduidelijkheid over de defintieve 
invoeringsdatum (2021 of 2022) en het gegeven dat aanvullende 
aanpassingen vooralsnog niet kunnen worden uitgesloten, is 
in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden met de 
financiële effecten van de vereenvoudiging per school. 

Lumpsum Personeel
Voor het prijspeil van de lumpsum personeel is uitgegaan van 
de gepubliceerde bedragen in de ‘Regeling wijziging bekostiging 
exploitatiekosten en vaststelling landelijk gemiddelde 
personeelslast voortgezet onderwijs’.

Deze bedragen zijn in onderstaand artikel 4 opgenomen:

Artikel 4. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 
1 januari 2020
1. Voor de directie bedraagt de landelijke gemiddelde 

personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2020:

a. € 90.690,87 voor schoolsoortgroep 1;
b. € 108.240,28 voor schoolsoortgroep 2;
c. € 107.084,91 voor schoolsoortgroep 3; en
d. € 104.018,61 voor schoolsoortgroep 4.

2. Voor de leraren bedraagt de landelijke gemiddelde 
personeelslast per formatieplaats per 1 januari 2020:
a. € 84.140,83 voor schoolsoortgroep 1;
b. € 95.427,14 voor schoolsoortgroep 2;
c. € 9.765,18 voor schoolsoortgroep 3; en
d. € 86.379,65 voor schoolsoortgroep 4.

3.  Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt de 
landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats per 
1 januari 2020 € 50.013,17, ongeacht de schoolsoortgroep.

4.  Het ondersteuningsbedrag voor leerlingen in het 
praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs, 
bedoeld in artikel 85bl, tweede, derde, zesde en zevende 
lid, van de wet, bedraagt per 1 januari 2020 € 4.459,39 
per leerling.

5.  Het bedrag per leerling, bedoeld in artikel 85bl, vierde lid, van 
de wet, wordt per 1 januari 2020 vastgesteld op € 83,50.

Deze verwachte prijspeilwijzigingen zijn integraal verwerkt in 
de begroting.

Lumpsum Materieel en bekostiging lesmateriaal
Voor de aankomende jaren wordt geen prijsbijstelling van 
de materiële lumpsum voorzien. De bekostiging lesmateriaal 
wordt, evenals de materiële lumpsum, niet geïndexeerd.
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Prestatiebox
In onderstaande tabel zijn de prijspeilwijzigingen opgenomen 
die verwacht worden in de komende jaren (bron: website 
VO-raad d.d. 26 september 2019, publicatiedatum 19 juni 2019).

Verwachte mutaties in het prijspeil van de prestatiebox

NR. ALS % VAN DE OMVANG IN 2018 2019 2020 2021 2022 structureel

1 Sectorakkoord: Prestatiebox +3% +7% +7% +7% +7%

Dit verwachte prijspeilniveau is integraal verwerkt in 
de begroting.

Sterk Techniekonderwijs
De Alliantie VO heeft, als penvoerder, een subsidietoewijzing 
van de ‘Subsidieregeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023’ 
ontvangen ter grootte van € 5.149.980. De subsidie wordt 
verstrekt met ingang van 1 januari 2020 en eindigt op 
31 december 2023. Deze subsidie is bedoeld voor de regio. 
Naast de Alliantie VO maken ook andere vo-besturen, het roc 
en het bedrijfsleven deel uit van deze regio.

Voor de meerjarenbegroting is als uitgangspunt genomen 
dat de (in omvang onzekere) baten per school niet in 
de meerjarenbegroting worden opgenomen. De (extra) 
lasten die met deze baten worden bestreden dus ook niet 
(resultaatneutraal).

Lasten
Stijging werkgeverslasten
De Alliantie VO stelt zich, conform de vigerende 
begrotingsuitgangspunten, op het standpunt dat toenemende 
uitgaven als gevolg van stijgende cao-lasten, pensioenlasten 
en sociale lasten werkgever worden bestreden uit aanvullende 
kabinetsbijdragen volgens het referentiemodel. Bovendien 
mogen deze stijgingen niet leiden tot extra ongedekte lasten 
voor de Alliantie VO.

In het berekend buffervermogen om het financieel risicoprofiel 
op schoolniveau af te kunnen dekken is rekening gehouden 
met het gegeven dat lastenstijgingen door o.a. cao en pensioen 
kunnen leiden tot geen of onvoldoende compensatie (risico op 
‘onvolledige indexatie van bekostiging’).

Eenmalige uitkering in 2020 ten laste van 
bekostiging 2019
De GPL van de bekostiging is in 2019 met 3,13% opgehoogd. 
Deze ophoging is hoger dan de werkelijke lastenstijging in 2019. 
Er is circa 0,85% ruimte in de bekostiging die waarschijnlijk 
(aldus de VO-Raad) ingezet gaat worden voor een eenmalige 
loonmaatregel. Inmiddels is duidelijk geworden dat de 
cao-onderhandelingen in de vo-sector in 2019 niet meer 
leiden tot een akkoord. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij 
in 2019 extra baten zonder lasten ontstaan. In 2020 zal dan 
de eenmalige uitkering komen die leidt tot ongedekte lasten 
(omdat de compensatie al in 2019 is ontvangen). Dit is als 
zodanig verwerkt in de begroting.
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B. OVERIGE RAPPORTAGES

B1. Rapportage aanwezigheid en werking 
van het interne risicobeheersings- en 
controlesysteem
Dit systeem moet de realisatie van doelstellingen bewaken, 
zorgen voor betrouwbare financiële verslaggeving en wet- en 
regelgeving doen naleven.

Belangrijke onderdelen van het interne risicobeheersingskader 
binnen de Alliantie VO zijn de planning- en controlcyclus met 
de (maandelijkse) standenregisters, de kwartaalrapportages, 
de (meerjaren-) begroting (inclusief formatieplanning) en de 
jaarrekening.

Daarnaast vormt het handboek Administratieve Organisatie/
Interne Beheersing een belangrijk onderdeel van het interne 
risicobeheersingskader.

Verder heeft de Alliantie VO de financiële risicoprofielen van 
de (resultaatverantwoordelijke) organisatie-onderdelen van 
de Alliantie VO in kaart gebracht. In 2018 zijn deze financiële 
risicoprofielen geactualiseerd.

De Alliantie VO heeft het financieel risicomanagement 
geïntegreerd in de planning & control cyclus. Hiertoe wordt 
onder andere in de tussentijdse managementrapportage 
een risicoparagraaf opgenomen. Daarin staat of zich in het 
onderhavige tijdvak financiële risico’s hebben geopenbaard. 
En zo ja, welke financiële risico’s het betreft met welke 
schade-omvang.

Als doelen hiervan zijn te noemen:
1. Analyse of zich ten opzichte van het geïnventariseerde 

financieel risicoprofiel nieuwe financiële risico’s hebben 
geopenbaard, leidend tot:
a. een eventuele (toekomstige) bijstelling van het bestaande 

financieel risicoprofiel;
b. een eventuele bijstelling van de te hanteren 

begrotingsuitgangspunten.

2. Analyse of financiële risico’s zich hebben geopenbaard 
die opgenomen zijn in het geïnventariseerde financieel 
risicoprofiel, waarbij geanalyseerd wordt:
a.  wat de oorzaak is van het opgetreden risico;
b. of de bij het risico vastgelegde beheersmaatregelen 

hebben gewerkt en of er aanvullende maatregelen 
genomen moeten worden in de vorm van bijstelling/
uitbreiding van beheersmaatregelen;

c. of de omvang van de financiële schade binnen de 
vastgelegde kaders in het profiel valt en of er aanleiding 
is deze kaders bij te stellen.

3. Het bevorderen van het risicobewustzijn en het risicodenken 
in de organisatie.

Zo ontstaat een systematiek waarbij volgens een vaste cyclus 
aandacht is voor (de monitoring van) een actueel financieel 
risicoprofiel. Daarbij wordt de beheersing van financiële 
risico’s geoptimaliseerd. Ook worden uitkomsten van financiële 
risicoanalyses gekoppeld aan besluitvormingsprocessen.

B2. Beschrijving van de belangrijkste 
(toekomstige) risico’s en onzekerheden
Zoals eerder aangegeven, heeft de Alliantie VO in 2018 opnieuw 
de financiële risicoprofielen van de (resultaatverantwoordelijke) 
organisatie-onderdelen van de onderwijsinstelling in kaart 
gebracht. Het is de resultante van een proces dat in brede 
samenwerking met de scholen is uitgevoerd. 

De geïdentificeerde en gewaardeerde financiële risico’s als 
onderdeel van het financieel risicoprofiel zijn:

 ■ Onvoorzienbare en onbeheersbare leerlingfluctuatie;
 ■ Financiële gevolgen van beëindiging arbeidsrelatie ter 

voorkoming van een geschil of om een bestaand geschil op te 
lossen (o.a. arbeidsconflicten);

 ■ Instabiliteit in bekostiging;
 ■ Onvolledige indexatie van bekostiging;
 ■ Hoger dan begrote kosten voor ziektevervanging;
 ■ Arbeidsmarktschaarste, hoger dan begrote lasten door het 

moeilijk kunnen vervullen van vacatureruimte;
 ■ Restrisico’s;
 ■ Uitvoeringsrisico in de bedrijfsvoering (vaste voet);
 ■ Extra lasten door interventies op het scholenpalet.
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In onderstaand overzicht zijn de uitkomsten opgenomen van 
de berekende financiële risicoprofielen (actualisatie 2018). 
Het aanwezig eigen vermogen per 31-12-2020 is het werkelijk 
aanwezig eigen vermogen per ultimo 2019 plus de begrote 
exploitatieresultaten 2020. 

ORGANISATIE ONDERDEEL

In EUR

Aanwezig vermogen  
per 31-12-2019

A

Benodigd vermogen  
o.b.v. risico profiel

B
Verschil

A-B

SSgN  905.174  857.000  48.174 

Dominicus College  2.785.943  982.000  1.803.943 

Mondial College  1.767.483  1.241.000  526.483 

Pax Christi College  1.402.024  1.558.000  155.976-

Maaswaal College  6.770.864  1.711.000  5.059.864 

Citadel College  1.668.358  840.000  828.358 

Stedelijk Gymnasium  1.143.235  789.000  354.235 

Bestuursbureau  540.861  468.000  72.861 

Afslag voor risicospreiding  -  -1.412.000  1.412.000 

Subtotaal  16.983.943  7.034.000  9.949.943 

Gemeenschappelijke projecten 1  503.862 

SBA 2  - 

Alliantie VO excl. OHN  17.487.805 

Onderwijshuisvesting Nijmegen 

CONSOLIDATIE  17.487.805  7.034.000  10.453.805 

1. De eenheid ‘gemeenschappelijke projecten en fondsen’ is een verzamelplaats van een aantal baten en lastenstromen die worden gefinancierd door de scholen.  
Het opstellen van een eigen financieel risicoprofiel is daarom niet logisch/wenselijk. De risico’s die met de gemeenschappelijke projecten en fondsen samenhangen,  
maken feitelijk deel uit het risicoprofiel per school.

2. Voor het SBA is geen berekend buffervermogen bepaald. Wel zijn de specifieke risico’s voor SBA beschreven in de betreffende paragraaf bij de begroting.

Daling leerlingaantallen en consequenties 
onderwijsaanbod Alliantie
Hoewel het beeld per school wisselend is, blijkt uit het 
meerjarenperspectief dat de financiële kaders op langere 
termijn fors onder druk staan. En hoewel deze ramingen een 
conservatief karakter hebben en vooral als ‘early warning’ 
dienen, neemt dat de noodzaak niet weg om al in 2020 
met gerichte beleidsinterventies te werken voor bijstelling 
van dit perspectief.

Er zijn twee aanwijsbare redenen voor interventie in 2020:
1. Bijna alle scholen zetten de overformatie die ontstaat door 

de krimp in voor (structurele in plaats van incidentele) 
uitgaven zonder dat ze daarmee de financiën weer in balans 
brengen richting 2024.

2. Een school (Pax Christi College) overschrijdt de grens van 
het minimale weerstandsvermogen per ultimo 2020. Bij 
ongewijzigd beleid dreigen in de projectieperiode meer 
scholen onder hun weerstandsgrens te dalen.

Was in het verleden het toepassen van de ‘kaasschaafmethode’ 
voldoende om de financiën weer in balans te krijgen, het 
meerjarenperspectief maakt duidelijk dat deze methode niet 
meer gaat werken. Op een meerderheid van de Alliantie-
scholen noodzaakt het financieel perspectief en de afname van 
de vermogenspositie tot ingrijpen. 

Belangrijkste achterliggende factoren zijn:
 ■ De oplopende gemiddelde personeelslast (GPL). Daardoor 

ontstaat er enerzijds een (fors) verschil tussen de personele 
lumpsum en de uitgaven en anderzijds een vergelijkbare 
toename van het verschil tussen inkomsten en uitgaven aan 
materiële zijde. 

 ■ Afname van de flexibele schil door krimp. Minder leerlingen 
(inkomsten) leidt tot het verdwijnen van de (vaak goedkopere) 
flexibele personele schil, waardoor het volume van de 
formatieve reductie nog groter is. 

 ■ Stijgende materiële uitgaven per leerling (bijvoorbeeld 
overmaat huisvesting door krimp).

 ■ De Alliantie Voortgezet Onderwijs verliest in de projectperiode 
van de begroting 1.015 leerlingen. De omvang en het tempo 
per school verschillen (zie ook paragraaf 4.2). Deze daling van 
leerlingaantallen leidt (zie ook paragraaf 5.3) tot: 

 ■ Een lagere bekostiging voor het OP; 
 ■ Een lagere bekostiging voor het OOP; 
 ■ Een lagere bekostiging voor de Directie; 
 ■ Een lagere dekking voor de (bestaande) materiële lasten. 

Daarbij geldt veelal dat de materiële lasten niet in gelijke 
mate met de materiële bekostiging afgeschaald kunnen 
worden, omdat er geen evenredig verband is tussen 
de lasten en het leerlingenaantal. Denk hierbij aan 
bijvoor beeld de dotatie voorziening groot onderhoud, 
schoon maaklasten, energielasten en de kosten van 
gebouwgebonden investeringen. 
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 ■  Voor de personele inzet geldt ook dat de omzet van de inzet 
van het OOP en de directie geen rechtstreeks evenredig 
verband hebben met het leerlingenaantal. Wanneer het dus 
niet (meer verder) lukt om af te schalen in de materiële lasten 
en de lasten voor OOP en directie, moet extra afschaling 
van inzet in het OP plaatsvinden. Daarnaast speelt, omdat 
de bekostiging GPL hoger ligt dan de loonkosten GPL (dit 
is noodzakelijk om o.a. de overige personele lasten te 
kunnen bekostigen), dat een daling van het leerlingenaantal 
tot een hogere batendaling leidt dan een gereduceerde 
formatieplaats oplevert. In de meerjarenbegroting wordt 
het uitgangspunt gehanteerd dat de ratio’s ten aanzien van 
de verhouding tussen het leerlingenaantal en de personele 
inzet niet verslechteren. Ondanks dit uitgangspunt treedt 
er bij een aantal scholen een situatie op waarbij het 
meerjarenperspectief laat zien dat er bij ongewijzigd beleid 
forse structurele verliezen gaan optreden. 

Financiering van de Monnikskap leerlingen van 
het Dominicus College
Het Dominicus College kent een aparte afdeling die onderwijs 
verzorgt voor leerlingen met een lichamelijke beperking 
en/of chronische ziekte. Voor deze groep leerlingen wordt 
extra bekostiging ontvangen. Het ministerie van OCW 
heeft aangegeven de maatwerkfinanciering voor deze in 
Nederland unieke voorziening voor havo-vwo leerlingen af te 
willen bouwen.

Covid-19
Net als alle andere scholen in Nederland is ook de Alliantie 
Voortgezet Onderwijs in 2020 geconfronteerd met COVID-19. 
Als gevolg van de virus uitbraak ontstaan in 2020 extra lasten. 
Hierbij valt te denken aan o.a.: 

 ■ Annuleringskosten van (tickets van) geboekte reizen 
(o.a. internationalisering);

 ■ Toenemende vervangingslasten als gevolg van toenemend 
ziekteverzuim;

 ■ Extra ICT-lasten om versneld vormen van afstandsonderwijs 
mogelijk te maken; 

 ■ Wegvallende baten van verhuur van sporthallen en lokalen;
 ■ Overgenomen lasten derde partij voor examentraining, 

waarbij een zeker continuiteitsrisico naar de toekomst 
ontstaat of verkregen vouchers inderdaad verzilverd 
kunnen worden. 

De omvang van de extra lasten is in deze fase van de pandemie 
erg lastig in te schatten. Hierbij spelen de nodige onzekerheden 
een rol, zoals bijvoorbeeld hoe lang de pandemie aan gaat 
houden, in welke mate het ziekteverzuim beïnvloed gaat 
worden, in welke mate reizen zonder extra lasten geannuleerd 
kunnen worden en in welke mate geld terugbetaald moet 
worden aan ouders. Hiervan kan op dit moment geen 
betrouwbare schatting worden gemaakt, maar de Alliantie 

verwacht wel dat de extra lasten enkele tonnen kunnen 
bedragen. De Alliantie verwacht echter geen koersrisico’s, 
liquiditeitsrisico’s en problemen om financiering aan te kunnen 
trekken als gevolg van de COVID-19 uitbraak. Ook worden (op 
de kortere termijn) geen substantiële effecten voorzien op het 
leerlingaantal en de bekostiging. Wat het effect van COVID-19 
op de langere termijn (landelijk) heeft op de bekostiging is 
vooralsnog onzeker. 

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan
Voor de volledige rapportage van de Raad van Toezicht 
verwijzen wij naar hoofdstuk 5. Daarin staat onder meer dat 
de Raad van Toezicht het College van Bestuur heeft gesproken 
en kritisch bevraagd over de financiële (kwartaal)rapportages, 
de ontwikkeling van de leerlingaantallen, de (tussentijdse) 
onderwijsprestaties van leerlingen via de opbrengstenkaarten 
en examenresultaten en de personele kengetallen. Daarbij heeft 
de Raad van Toezicht tevens advies gegeven. De Raad heeft 
verder intensief gediscussieerd over het nieuwe strategisch 
beleidsplan.

Om het inzicht in de financiële ontwikkeling op langere termijn 
te vergroten is besloten om de financiële stromen van de 
Alliantiescholen en de doorgedecentraliseerde middelen van 
Onderwijshuisvesting Nijmegen (OHN) in de rapportages en 
verantwoording nadrukkelijker te (onder)scheiden. 

In algemene zin heeft de Raad vastgesteld dat op Alliantieniveau 
het hele jaar binnen de begroting is gewerkt. De achtergronden 
van verschillen tussen de scholen zijn besproken.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen bijzonderheden te vermelden.
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