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het Jaarverslag 2010 van de stichting het rijnlands lyceum 
heeft als titel meegekregen “het rijnlands inspireert”.  
die titel symboliseert ook wel de verschuiving die binnen 
de stichting heeft plaatsgevonden. was het denken in 
2008 en 2009 nog vooral gericht op randvoorwaardelijke 
zaken zowel op het gebied van governance, financiën, 
personeel, huisvesting en icT, in 2010 zien we een kente-
ring naar meer inhoudelijke aspecten: “passend onderwijs”, 
“kwaliteit”, “opbrengstgericht werken”, “internationalise-
ring” en “digitalisering”. het betreft de uitdagingen waar 
de scholen voor staan, uitdagingen die het hart van het 
onderwijs raken. daar waar we vorig jaar in het jaarverslag 
iets wilden laten zien van de inspiratie die docenten  
en medewerkers van de scholen uitstralen, wilden we dit 
jaar laten zien hoe leerlingen zich door de school uitge-
daagd voelen en geïnspireerd worden om meer uit hun 
schoolloopbaan te halen. de interviews tonen een rijk 
palet aan leerlingen en activiteiten. zo komen basisschool-
leerlingen van de ish Primary aan het woord die als geen 
ander met moderne digitale hulpmiddelen weten om te 
gaan. de interviews laten zien hoe leerlingen kunnen 
genieten van hun deelname aan toneel en musicals, hoe zij 
betrokken zijn bij medezeggenschap en leerlingenraden 
en hoe zowel onze leerlingen in het buitenland als onze 
internationale leer lingen in nederland bezig zijn met 
andere talen en culturen en daar heel veel plezier en waarde- 
 volle ervaringen aan ontlenen. allemaal rijnlandse leer-
lingen die zich uitgedaagd weten en de uitdagingen graag 
aangaan. 
2010 is ook het jaar waarin belangrijke stappen zijn gezet 
voor de toekomst van de stichting en de scholen.  
in 2010 werd de basis gelegd voor de europese school  
den haag Rijnlands Lyceum en werd de integratie voor-
bereid van de eerste nederlandse Montessorischool in de 
stichting het rijnlands lyceum. beide ontwikkelingen 
dragen bij aan een nog rijkere leeromgeving voor onze 
leerlingen en worden gevoed vanuit de oorspronkelijke 
missie van het rijnlands om te voorzien in “inspirerend 
onderwijs”.

dr. M.W. Knoester
bestuurder

voorwoord
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 verslag
 raad van 
 toezicht



op 1 september 2010 heeft de raad van Toezicht  
drs. Frans w. weisglas benoemd tot voorzitter van de  
raad van Toezicht. de vacature was ontstaan door het 
overlijden van de heer dijkstal in mei 2010. het voorzitter-
schap werd tijdens de ziekte van de heer dijkstal waarge-
nomen door de vice-voorzitter, drs. Frits wensing.  
de heer weisglas stond bij zijn benoeming stil bij de grote 
maatschappelijke betrokkenheid van de heer dijkstal  
en diens rol voor het rijnlands lyceum en dankte de heer 
wensing voor zijn inzet als waarnemend voorzitter.  
de heer weisglas heeft na zijn aantreden als voorzitter  
van de raad van Toezicht een bezoek gebracht aan alle 
scholen en aan rew en heeft kennisgemaakt met de recto-
ren, con rectoren en directeuren. daarmee heeft hij zich in 
korte tijd een goed beeld kunnen vormen van de sfeer die 
binnen de stichting en de scholen heerst en de uitdagingen 
waar de scholen zich voor gesteld zien.

de raad van Toezicht van de stichting het rijnlands 
lyceum handelt in overeenstemming met de code  
goed onderwijsbestuur van de Vo-raad en de wets-
wijziging per 1 augustus 2010 in de wVo en wPo met 
betrekking tot “goed onderwijs, goed bestuur”.

de raad van Toezicht ziet onder meer toe op de realisatie 
van de strategische doelen zoals deze zijn vervat in het 
strategisch plan Koers 2012. daarnaast laat de raad zich 
met grote regelmaat informeren over de financiële stand 
van zaken en reguliere beleidszaken. in het jaar 2010 heeft 
de raad zich met name uitgebreid laten informeren over 
de uitkomsten van een benchmarkonderzoek door bureau 
berenschot, de consequenties van de wetwijziging in de 
regeling “goed bestuur”, de organisatie van het centraal 
service bureau en de ontwikkelingen op het gebied van 
icT. Meer in het bijzonder stond de raad van Toezicht in 
het verslagjaar stil bij de wenselijkheid om in het primair 
onderwijs een partner te zoeken waardoor de samenwer-
king tussen nederlandstalig basisonderwijs, internationaal 
basisonderwijs en europees basisonderwijs juridisch en 
inhoudelijk beter kan worden geborgd. daarnaast 
besteedde de raad van Toezicht in een themabijeenkomst 
met de rectoren dit jaar extra aandacht aan de kwaliteit 
van het onderwijs, de “opbrengsten” en kwaliteits zorg- 
instrumenten. 

verslag raad van toezicht

Formele goedkeuring verleende de raad van Toezicht aan 
het Jaarverslag en de Jaarrekening 2009 van de stichting 
het rijnlands lyceum en backershagen bV (rijnlands 
education worldwide). daarnaast verleende de raad van 
Toezicht goedkeuring aan de begroting 2011, zowel van de 
stichting als van backershagen bV.
de raad van Toezicht heeft de aanvraag van het bestuur 
voor de oprichting van de europese school den haag 
Rijnlands Lyceum goedgekeurd, uiteraard afhankelijk van 
formele goedkeuring door het ministerie van ocw en de 
raad van bestuur van de europese scholen te brussel.  
in april 2011 werd deze toestemming verleend, wat bete-
kent dat de school in september 2012 van start zal kunnen 
gaan. de raad van Toezicht heeft het voorbehoud gemaakt 
dat er pas met europees voortgezet onderwijs kan worden 
gestart indien het europees basisonderwijs voldoende 
volume genereert. een en ander is vastgelegd in een 
 con venant tussen Ministerie, gemeente den haag en  
het rijnlands lyceum.

de raad van Toezicht heeft viermaal regulier vergaderd met 
de bestuurder, de heer dr. M.w. Knoester. de finan ciële 
commissie (bestaande uit de heren bosman en wensing) 
heeft viermaal met de bestuurder en de controller verga-
derd. Ten behoeve van de goedkeuring van het Jaarverslag 
en de Jaarrekening heeft de financiële commissie een ver-
gadering gehad in aanwezigheid van de accountant. ook in 
de daaropvolgende vergadering van de raad van Toezicht 
was de accountant aanwezig ten behoeve van de goed-
keuring van de Jaarrekeningen en het Jaarverslag.

een delegatie van de raad van Toezicht was aanwezig  
voor het jaarlijkse overleg met de gemeenschappelijke 
Mede zeggenschapsraad en de Mr Primary, waarbij werd 
teruggeblikt op het schooljaar 2009-2010. 

de strategiecommissie (bestaande uit mw. yao, de heren 
den hoed en overdevest) heeft tweemaal met de bestuur-
der vergaderd, onder meer over het strategisch plan van 
rew, het strategisch personeelsbeleid, de mogelijke fusie 
met een basisschool en de oprichting van de europese 
school den haag Rijnlands Lyceum. het eigen functioneren 
van de raad van Toezicht is geëvalueerd in maart 2010.  
in juni 2010 vond overleg plaats over de benoeming van de 
voorzitter van de raad van Toezicht. in december is gespro-
ken over de samenstelling van de raad en het rooster van 
aftreden, mede met het oog op eventuele bindende voor-
drachten vanuit de mede zeggenschapsorganen als gevolg 
van de wetwijziging per 1 augustus 2010.
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per 31 december 2010

drs. F.W. Weisglas, voorzitter 
Functie: oud-voorzitter van de Tweede Kamer der staten-generaal
benoeming: 01-09-2010*
belangrijkste nevenfuncties: zie website www.rijnlandslyceum.nl

drs. F.h.j. Wensing, vicevoorzitter
waarnemend voorzitter: 01-01-2010 tot 01-09-2010
Functie: oud-directeur instituut co-op heao, hogeschool van amsterdam
benoeming: 12-04-2007 en herbenoemd per 12 april 2011 
belangrijkste nevenfuncties: zie website www.rijnlandslyceum.nl

drs. g.c. Bosman
Functie: adviseur
benoeming: 30-10-2007* 

ir. drs. t.W. den hoed
Functie: organisatieadviseur
benoeming: 04-10-2007* 

drs. j.F.M. overdevest
Functie: directeur stichting nyenrode 
benoeming: 30-10-2007* 

mw. Q. Yao Msc. MBa
Functie: Projectleider ontwikkelingsbedrijf rotterdam
benoeming: 31-05-2007 

* herkiesbaar voor een tweede periode

samenstelling 
raad van toezicht

de raad van Toezicht heeft vastgesteld dat de stichting 
het rijnlands lyceum in 2010 een positief resultaat heeft 
geboekt. de exploitatie wijkt echter op een aantal posten 
af van de begroting. dit is onder meer te wijten aan een 
reorganisatie van het centraal servicebureau, de inzet van 
interimmanagement, aanvullende werkzaamheden door 
de accountant en de invoering van een nieuw hr- en 
 salarissysteem. de raad van Toezicht is met de bestuurder 
van mening dat deze kosten noodzakelijk waren om de 
gewenste verbeterslag te kunnen maken. daarnaast is 
sprake van hogere icT-kosten. 
de raad heeft tevens moeten vaststellen dat rijnlands 
education worldwide, de besloten vennootschap ten 
behoeve van het onderwijs in het buitenland, in het ver-
slagjaar weliswaar een groei doormaakte van bijna 100 
leerlingen, maar toch een negatief resultaat heeft geboekt. 
enerzijds was dit een gevolg van de economische crisis en 
anderzijds van ontwikkelkosten voor de nieuwe vestiging 
in singapore, hogere lokale kosten, een substantiële 
achter stallige afdracht aan de belastingdienst (vanaf 2006) 
en een hogere doorbelasting van de kosten van de onder-
steuning door het centraal servicebureau. het negatieve 
resultaat zal ten laste worden gebracht van het eigen ver-
mogen van de bV. de raad gaat ervan uit dat het door de 
bestuurder voorgelegde beleidsplan de gewenste positieve 
om buiging te zien zal geven, waardoor er ook voor rew 
weer sprake zal zijn van een gezonde bedrijfsvoering. 

Voorts heeft de raad van Toezicht vastgesteld dat het 
bestuur met voortvarendheid de beleidsonderwerpen 
heeft behandeld die waren afgesproken voor het jaar 2010. 
de raad van Toezicht is geïnformeerd over de bevindingen 
van de onderwijsinspectie en stelt tevens vast dat onder-
wijskwaliteit hoog op de agenda staat van bestuur en 
rectoren van de scholen. Kwaliteit en inspirerend onder-
wijs zijn dan ook de kernwoorden voor de strategie van de 
komende jaren.

drs. F.W. Weisglas
Voorzitter raad van Toezicht
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de stichting het rijnlands lyceum (srl) is opgericht op  
4 mei 1936 en is statutair gevestigd in wassenaar.  
de stichting verenigt een viertal scholengemeenschappen  
op algemene grondslag en biedt nederlands, tweetalig en 
internationaal onderwijs aan. het betreft daarbij de vol-
gende onderwijsniveaus: gymnasium, atheneum, havo, mavo 
(vmbo-tl) en onderwijsprogramma’s met een inter nationale 
erkenning, het zogeheten middle years programme en het 
international baccalaureate programme. 

het rijnlands lyceum oegstgeest (rlo), het rijnlands 
lyceum sassenheim (rls) en het rijnlands lyceum 
wassenaar (rlw) zijn nederlandse scholen voor voort-
gezet onderwijs. de international school of The hague 
(ish) biedt een doorlopend internationaal curriculum voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar. de leerlingen van het internatio-
naal georiënteerde voortgezet onderwijs (igVo) van de 
ish staan ingeschreven op het brinnummer van rlw. de 
leerlingen van het internationaal georiënteerde primair 
onderwijs (igbo), zijn ingeschreven op het brinnummer 
van de haagsche schoolvereeniging, een en ander op basis 
van een licentieovereenkomst. 

hieronder volgt een overzicht van het onderwijsaanbod 
van de verschillende scholen in het verslagjaar:
 - het rijnlands lyceum wassenaar: mavo (in afbouw), 
havo, vwo, gymnasium, tweetalig onderwijs (tto) en  
het international baccalaureate (ib). 

 - het rijnlands lyceum oegstgeest: havo, vwo, tweetalig 
onderwijs (tto). de school kent een internationale afde-
ling waarin het middle years programme (ib myp) wordt 
verzorgd en het international baccalaureate diploma 
programme (ib dp).

 - het rijnlands lyceum sassenheim: mavo (vmbo tl), havo, 
vwo en tweetalige vwo (tto).

 - The international school of The hague: het international 
primary curriculum (ipc), het middle years programme 
(ib myp) en het international baccalaureate (ib dp).

rijnlands education worldwide verzorgde in 2010 
nederlands onderwijs in cobham (tot 1 augustus) en 
aberdeen (VK), davos ( zwitserland), Muscat (oman), 
dubai en abu dhabi (Verenigde arabische emiraten)  
en singapore (per 1 september). op alle buitenlandse 
locaties gebeurde dit onder de naam “rijnlands lyceum 
worldwide”.

de stichting het rijnlands lyceum telde op 1 oktober 2010 
4.882 leerlingen (inclusief internationaal basisonderwijs) 
en per 31 december 2010 473,5 fte met in totaal 597 
 medewerkers. rijnlands education worldwide telde op  
31 december 2010 525 leerlingen.

algemeen
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Bestuur
dr. M.w. Knoester
bestuurder

Management scholen  
(per 31 december 2010)

het rijnlands lyceum Wassenaar
rector: drs. J. leuiken
conrector: mw. drs. J.M.e. Potter van loon-Kraaij

het rijnlands lyceum oegstgeest
rector: drs. J.d.h. swieringa
conrector: mw. drs. J.T. boomsma
conrector internationale afdeling: drs. M.h. hekkelman

het rijnlands lyceum sassenheim
rector: mw. mr. a. Verkade
conrector: ir. c.M. achterberg 
conrector: J.M.J. Meijer 
conrector: drs. w.n. Visser 
conrector: mw. drs. P.g. van albada 
conrector a.i.: drs. J. Janssens 

Bestuur en Management

the international school of the hague
Principal Primary: g. scott b ed
Principal secondary: P. Kotrc Ma
director of operations: P. wijsman MiM

rijnlands education Worldwide /  
Backershagen Bv
directeur: drs. J.J. Mos

Management bestuursbureau

hoofd financiën / controller 
n. van den berg aa

hoofd personeelszaken
drs. e. osterwald
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visie en missie

de stichting het rijnlands lyceum heeft in 2002 de 
 volgende visie op het onderwijs vastgesteld:

visie
de toekomst van een leerling wordt mede bepaald door 
zijn of haar opleiding. dat brengt voor bestuur, rectoren  
en medewerkers een grote verantwoordelijkheid met zich 
mee. wij stimuleren leerlingen om een zo hoog mogelijk 
niveau te bereiken. dat houdt ook in dat een leerling 
 tussentijds naar een hogere opleiding kan doorstromen.  
het bieden van goed onderwijs is onze kerntaak.  
goed onderwijs is uitnodigend en uitdagend voor leer-
lingen en het onderwijsaanbod is breed. de school heeft 
ook een taak op het gebied van de culturele en maatschap-
pelijke vorming. wij vinden – in hun samenhang – alle 
vakken even belangrijk en beschouwen buitenschoolse 
activiteiten en excursies als onmisbaar in het schoolleven. 
wij spelen in op de eisen van deze tijd. daarom geven wij 
een internationale dimensie aan ons onderwijs.  
Voor internationale leerlingen bieden wij op drie scholen 
internationale onderwijsprogramma’s. op de scholen in 
wassenaar, oegstgeest en sassenheim kunnen leerlingen 
tweetalig onderwijs volgen. ook de overige leerlingen 
nemen we mee in de internationale oriëntatie die onze 
scholen kenmerkt. behalve voor een diploma, leidt de 
school ook op voor het leven. de school draagt eraan bij 
dat leerlingen zich ontwikkelen tot volwassenen met 
 normen en waarden, die sociale en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid kunnen dragen. daarvoor vinden  
wij het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich 
uitspreken en met elkaar van gedachten wisselen. 
ontwikkelen gebeurt met vallen en opstaan; fouten  
maken hoort daarbij. de invloed van de school op leer-
lingen is groot. onze medewerkers onderkennen dat.  
het geeft hun de mogelijkheid om hun persoonlijke 
am bitie – wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van 
jonge mensen – waar te maken.

Met de bovenstaande visie op onderwijs als uitgangspunt 
hanteert de stichting de volgende missie:

Missie
ouders die de beste school voor hun kind willen, kiezen 
voor één van de rijnlandse lycea of de international 
school of the hague. leerlingen zijn er trots op dat  
zij leerling zijn van het rijnlands lyceum of van de 
inter national school of The hague. zij kijken later, als 
alumni, positief terug op hun schooltijd. de medewerkers 

van de rijnlandse lycea en de international school zijn 
ambitieus. zij ervaren de stichting als een uitstekende 
werkgever en blijven graag bij de stichting werken.

Kernwaarden
de stichting en de scholen werken vanuit gezamenlijke 
kernwaarden:

ten aanzien van de organisatie als geheel  
(stichting en scholen):
 - openheid, tolerantie en respect
 - respect voor verschillende levensbeschouwingen, 
 denkwijzen en culturen

 - ambitie
 - innovatie, ondernemerschap en marktgerichtheid
 - Professionaliteit
 - een lerende organisatie willen zijn
 - gericht op het afleggen van verantwoording  
(op alle niveaus)

 - Maatschappelijke betrokkenheid

ten aanzien van de leerlingen en het onderwijs:
 - onderwijskwaliteit die ‘meer dan goed’ is
 - uitdaging van leerlingen tot het voor hen maximale 
niveau

 - onderwijs gericht op uitdaging, nieuwsgierigheid en 
onderzoek

 - een op ontwikkeling gericht pedagogisch klimaat
 - heldere afspraken, normen en waarden die ook 
 con sequent worden nagekomen

 - een positieve sfeer met wederzijds respect tussen 
 leer lingen, medewerkers en ouders

 - internationale oriëntatie
 - gericht op de culturele en maatschappelijke ontwik-
keling van de leerlingen

 - een schoolklimaat waarin de leerling wordt gekend in 
een veilige leeromgeving

 - gericht op de aansluiting vanuit het basisonderwijs en 
een sterke oriëntatie op de doorstroom naar het 
vervolgonderwijs

Medewerkers zijn:
 - gemotiveerd en trots op de organisatie
 - Professioneel en ontwikkelingsgericht
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de stichting het rijnlands lyceum heeft zich in het jaar 
2010 toegelegd op de ontwikkeling of verbetering van een 
aantal aspecten. de meeste zaken waren als zodanig 
 benoemd in het strategisch plan van de organisatie Koers 
2012, een vierjarenplan opgesteld in 2008. sommige 
 punten zijn het resultaat van nieuwe ontwikkelingen.

onderwijskwaliteit
Ten aanzien van onderwijskwaliteit stelt de stichting  
het rijnlands lyceum zich in haar strategisch plan ten doel 
onderwijs te bieden dat “meer dan goed” is. de lat mag 
best wat hoger liggen op het rijnlands, zo luidt het devies. 
we kunnen vaststellen dat de rijnlandse lycea, inclusief de 
ish secondary en de ish Primary over de volle breedte 
voldoende tot goede resultaten laten zien het is goed om 
te zien dat de ish secondary begin 2010 de formele accre-
ditatie verwierf van de council of international schools 
(cis), het keurmerk van de internationale scholen. 
onderwijskwaliteit staat bij de scholen hoog op de 
agenda. los van hun eigen kwaliteitsnormen, gekoppeld 
aan hun onderwijsvisie en hun maatschappelijke rol, 
 worden de scholen meer dan in het verleden door de 
onderwijs inspectie gemonitord op basiskwaliteit. daarbij 
wordt het pedagogisch-didactisch klimaat beoordeeld, 
maar ook de “opbrengsten”: het rendement van de onder-
bouw, het gemiddelde examencijfer en het verschil tussen 
het centraal examen en het schoolexamen. in het verslag-
jaar hebben de scholen, daar waar dit relevant was, beleid 
in gang gezet ter verdere verbetering van de opbrengsten. 
“opbrengstgericht” werken is daarmee een belangrijk 
thema geworden.

Kwaliteitszorg
Ten aanzien van kwaliteitszorg hadden de scholen zich ten 
doel gesteld in 2010 een kwaliteitszorginstrument in te 
voeren, als dit nog niet het geval was, waardoor kwaliteits-
zorg een integraal onderdeel zou worden van het beleid 
van de school. het bestuur heeft vastgesteld dat alle 
 scholen inmiddels werken op basis van gesystematiseerde 
kwaliteitszorg, waarbij onder meer de tevredenheid van 
leerlingen en ouders wordt gemeten. het is plezierig om 
daarbij vast te stellen dat de gemiddelde tevredenheid van 
ouders en leerlingen hoger ligt dan het landelijk 
gemiddelde.

onderwijsaanbod 
op het gebied van onderwijsaanbod speelde de ont -
wikkeling van de europese school den haag Rijnlands 
Lyceum een belangrijke rol. eind 2008 was de ontwik-
keling van een tweejarige europese afdeling binnen de 
international school of the hague vastgelopen, omdat  
de europese organisaties dit geen toereikend antwoord 
vonden op hun behoefte aan europees basis- en voortgezet 
onderwijs voor de kinderen van hun ambtenaren.  
op initiatief van de burgemeester van den haag, de heer 
Van aartsen en de wethouder van onderwijs, mevrouw 
Van engelshoven, met medewerking van het Ministerie  
van ocw en met instemming van de europese organisaties 
in den haag, is uiteindelijk een aanvraag voorbereid voor 
een volledige basisschool en een school voor voortgezet 
onderwijs. begin december 2010 werd deze aanvraag door 
de board of governors van de europese scholen te brussel 
geaccordeerd. op 14 april 2011 ontving het rijnlands ook 
een akkoord op de organisatie en het curriculum, waar-
door de school daadwerkelijk per 20 augustus 2012 van 
start zal gaan. de inschrijving van de leerlingen start op  
1 januari 2012.

Basisonderwijs 
op de international school of the hague wordt sinds 2003 
basisonderwijs verzorgd. in juridische zin is de basisschool 
van de ish een leslocatie van de haagsche school 
Veree niging (hsV), hoewel het beheer van de school 
geheel in handen is van het rijnlands en ook de directie en 
het personeel in dienst zijn van het rijnlands. Met het oog 
op de start van het europese basisonderwijs werd het voor 
het bestuur van het rijnlands onontkoombaar om een 
duurzame oplossing te zoeken voor het licentievraagstuk 
van het internationale en europese basisonderwijs. 
integratie van een haagse basisschool in de stichting  
het rijnlands lyceum zou zowel het juridische vraagstuk 
oplossen als een betere culturele inbedding bewerkstel-
ligen in het nederlandse onderwijsbestel en het haagse 
onderwijs. in oktober 2010 is een verzoek gedaan aan de 
eerste nederlandse Montessorischool te den haag om  
een integratie in de stichting het rijnlands lyceum per  
1 augustus 2011 te overwegen. na een periode van verken-
ning en onderzoek heeft de algemene Vergadering van de 
Vereniging voor Montessorionderwijs besloten tot een 
bestuursoverdracht per 1 augustus 2011. Voor het rijnlands 
biedt de fusie met deze basisschool de mogelijkheid om 
een inhoudelijke samenwerking te realiseren van deze 
school met de ish Primary en de basisschool van de 

Beleidsdoelstellingen en  
resultaten 2010
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europese school den haag Rijnlands Lyceum. daarmee 
ontstaan er kansen voor gezamenlijke internationale en 
interculturele projecten en mogelijkheden voor extra 
vreemdetalen onderwijs. dank is verschuldigd aan het 
bestuur van de haagsche school Vereeniging voor de wijze 
waarop zij enerzijds jarenlang heeft meegewerkt aan de 
mogelijkheid van internationaal basisonderwijs onder de 
vlag van het rijnlands en anderzijds loyaal en collegiaal 
heeft ingestemd met de verzelfstandiging van de locatie.

personeelsbeleid
op het gebied van personeelsbeleid was de doelstelling  
om in 2010 de tweede tranche benoemingen in lc of ld 
uit te voeren in het kader van de Functiemix, het door de 
overheid geïnitieerde actieprogramma ter verbetering van 
de positie van de leraar, het actieplan leerkracht. 
stichtingsbreed zijn in 2010 31 medewerkers gepromo-
veerd van lb naar lc en 30 van lc naar ld. in het basis-
onderwijs werden drie medewerkers gepromoveerd naar 
schaal lb. Met tevredenheid kan worden vastgesteld dat 

de Functiemix een extra dynamiek binnen de scholen tot 
stand brengt en leidt tot innovatie en verdere kwaliteits-
verbetering. de Functiemix en de invoering van het 
 systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken 
leveren een belangrijke bijdrage aan de professionele 
cultuur van de organisatie zoals ook werd beoogd.  
het maken van resultaatafspraken en het afleggen van 
verantwoording zijn daar belangrijke onderdelen van. 
in 2010 vond voorts een aantal gesprekken plaats over de 
totstandkoming van een strategisch personeelsbeleid voor 
de komende vier jaar. dit plan werd uiteindelijk in het 
voorjaar van 2011 vastgesteld. “binding” en “ontwikkeling 
van medewerkers” zijn daarbij de hoofdpunten van beleid 
voor de scholen in de komende jaren.
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leerlingenaantal
het leerlingenaantal is in 2010 wederom gestegen: van 
4618 leerlingen op 1 oktober 2009 naar 4882 op 1 oktober 
2010. op het rijnlands wassenaar bleef het leerlingen-
aantal, ondanks het beëindigen van de mavo-instroom, 
gelijk. de andere scholen maakten nog een aanzienlijke 
groei door. beheerste groei of stabiliteit van het leerlingen-
aantal vormen een belangrijke basis voor een goede 
 bedrijfsvoering van de scholen. Formatie en adequate 
huisvesting dienen immers gelijke tred te houden met de 
ontwikkeling van het leerlingenaantal. 

Financieel
in financiële zin werd de stichting in 2010 geconfronteerd 
met enkele tegenvallers die het resultaat hebben beïn-
vloed. het enkelvoudige resultaat van € 640.142 van de 
stichting is weliswaar positief, maar lager dan begroot.  
een en ander is het resultaat van een aantal factoren, waar-
onder de niet-voorziene inzet van interim-ondersteuning, 
externe advisering, aanvullende werkzaamheden voor de 
accountant, projecten op het gebied van informatie-
management (ondermeer raeT) en stijgende icT-kosten. 

dienstverlening
een belangrijk doelstelling voor 2010 betrof de verbetering 
van de kwaliteit van de dienstverlening door het centraal 
servicebureau, dat de scholen ondersteunt op met name 
het terrein van financiën en personeel. de gekozen aanpak 
had als doel om de betrouwbaarheid van de financiële 
informatie die werd verstrekt aan de rectoren van de 
 scholen en bestuur en de kwaliteit van de personele dienst-
verlening en tactische en strategische advisering te 
 verhogen. Mede op basis van extern advies is de organisa-
tiestructuur van het bureau gewijzigd en is onder meer het 
personeelsinformatiesysteem raeT ingevoerd. op financi-
eel gebied ervaren betrokkenen een verbetering van de 
kwaliteit van de rapportages en analyses. op het gebied 
van personeelszaken is de basisadministratie inmiddels 
sterk verbeterd. de conversie van het voormalige 
hr-systeem naar raeT bleek het afgelopen jaar echter 
geen sinecure en heeft veel energie gevergd van de mede-
werkers. de afdeling Financiën voerde eind 2010 voor alle 
scholen van de stichting de digitale verwerking van inkoop-
facturen in, na een pilotfase van een jaar. een en ander 
heeft tot aanzienlijke verbetering van het crediteuren-
proces geleid en draagt aanmerkelijk bij aan de kwaliteit 
van de interne organisatie en interne controle. 

een van de doelstellingen van beide afdelingen (Financiën 
en P&o) was de totstandkoming van procesbeschrijvingen 
en een daarop gebaseerde service-level agreement (sla). 
Voor beide afdelingen zijn deze procesbeschrijvingen 
inmiddels afgerond en vormen zij de basis voor de sla’s.

informatiemanagement 
op het gebied van informatiemanagement is behalve de 
keuze voor het salaris- en personeelsinformatiesysteem 
raeT ook de keuze gemaakt voor de conversie van het 
leerlingvolgsysteem @Vo naar soM, om ook ten aanzien 
van de leerlingenadministraties van de scholen een ver-
beterslag te maken. Met beide nieuwe applicaties heeft  
de stichting een belangrijke stap gezet in het gebruik van 
zogeheten saas-applicaties, waarbij het technisch beheer 
volledig bij de leverancier ligt en de organisatie niet afhan-
kelijk is van eigen servers. daarmee verkleint de stichting 
het risico op uitval van deze bedrijfskritische applicaties. 
ook de conversie van @Vo naar soM bleek overigens een 
tijdrovend en complex project te zijn. de beoogde start 
per 1 maart 2011 is uiteindelijk uitgesteld naar augustus 
2011 ter wille van de maximale kwaliteit en betrouwbaar-
heid van de informatievoorziening, alsmede de gebruiks-
vriendelijkheid. Tot het moment van de conversie worden 
de cijfers van de leerlingen gepresenteerd via het 
bestaande school Managementsysteem.

rijnlands education Worldwide
het jaar 2010 was in de 25-jarige geschiedenis van rew 
een betekenisvol jaar. rew zag zich enerzijds genoodzaakt 
om de vestiging in cobham (VK) te sluiten, de vestiging 
waar de buitenlandse activiteiten van het rijnlands  
ooit begonnen waren. daar stond tegenover dat we in 
september 2010 een nieuwe vestiging konden openen in 
singapore waar inmiddels de 100e leerling is ingeschreven.  
het financiële resultaat is door verschillende factoren 
onder druk komen te staan, waardoor rew zich voor de 
uitdaging gesteld ziet een aanzienlijke ombuiging te  
realiseren.  

zie daartoe ook het verslag van rijnlands education 
worldwide.
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strategisch meerjarenbeleid
Vanuit Koers 2012 is er na intensief overleg met rectoren, 
gMr en raad van Toezicht een notitie strategisch 
meerjaren personeelsbeleid opgesteld. Vanuit dit richting-
gevende document zal de afdeling P&o haar personeels-
jaarplannen gaan opstellen. Kern van het beleid worden 
voor 2011 de onderwerpen binding, ontwikkeling, de 
 gesprekscyclus, management development, ziekteverzuim, 
begeleiding van nieuwe docenten en de ontwikkeling van 
ondersteunende medewerkers.

Functiemix
op basis van de in de cao Vo 2008-2010 vastgelegde 
af spraken is in 2009 een eerste belangrijke stap gezet in 
het realiseren van de afspraken in het kader van de 
Functiemix. het traject is volgens de voorschriften uit de 
cao Vo in 2010 vervolgd. de stichting het rijnlands 
lyceum voldoet aan de gestelde percentages voor 2010.  
al met al kwamen stichtingsbreed 64 Vo docenten in 
aanmerking voor benoeming in een hogere functieschaal. 
in het basisonderwijs betrof het 3 leerkrachten die bevor-
derd werden van la naar lb. de relatief grote doorstroom 
van lc naar ld, mede als gevolg van het vrijvallen van 
bestaande ld-functies, het niet meerekenen van 
ld-functionarissen met een substantiële organisatietaak 
en de instroom van nieuwe docenten in lb, betekent 
 echter dat er in de komende jaren extra docenten moeten 
worden bevorderd naar het lc-niveau en dat ook bij de 
werving van nieuwe docenten rekening zal worden 
 gehouden met het behalen van de gestelde doelen.

human resources

overzicht functiemix stand 31-12-2010 afgezet tegen de ocw 0-meting op 1-10-2008.

arbeidsomstandigheden  
en ziekteverzuim
in 2010 heeft de risico inventarisatie (ri&e) plaatsgevon-
den op het centraal servicebureau en is de ri&e voor het 
rijnlands lyceum sassenheim in gang gezet. deze zal in 
2011 haar beslag krijgen. 
Ten opzichte van 2009 is het gemiddelde ziekteverzuim-
percentage (exclusief zwangerschap) in 2010 nagenoeg 
onveranderd gebleven. 
Ten opzichte van de landelijke cijfers voor het voortgezet 
onderwijs liggen de ziekteverzuimpercentages onder het 
landelijk gemiddelde en de meldingsfrequentie (aantal 
meldingen per medewerker) ligt erboven. 
het middenlang en lang verzuim ligt ruim onder het  
landelijk gemiddelde in het Vo. eind 2010 is bij de ish 
secondary gestart met een pilot aanpak kort-frequent 
verzuim. 

service level agreements
de afdeling P&o heeft de basisprocessen in 2010 beschre-
ven en deze zijn besproken met de rectoren van de scholen. 
deze processen vormen de basis voor de service level 
agreements.

school la lB lc ld totaal op

per 01-10-08 31-12-10 01-10-08 31-12-10 01-10-08 31-12-10 01-10-08 31-12-10 01-10-08 31-12-10

 fte fte fte fte fte fte fte fte fte fte

rlo 32,79 32,82 18,33 25,44 19,1 29,10 70,22 87,35

rls 40,19 41,80 14,98 22,50 18,98 22,17 74,15 86,47

rlW 22,68 18,31 7,1 11,58 12,18 17,81 41,96 47,70

ish-vo 44,93 39,47 18,47 20,88 12,26 20,55 75,66 80,90

ish-po 30,60 32,13 2,56 5,56 3,00 2,00 36,16 39,69

csB 1,00 0,00 1,00

totaal 30,60 32,13 143,15 137,95 61,88 82,41 62,52 90,63 298,15 343,11
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groei van de organisatie
het totale aantal medewerkers van de stichting is in 2009 
toegenomen van 573 naar 597. afgezien van het centraal 
servicebureau heeft er op alle locaties een groei plaats-
gevonden. Formatief heeft er in 2010 een groei plaats-
gevonden van 452 formatie-eenheden (fte) naar 480 fte. 
deze groei met 28 fte is groter dan de groei in 2009.  
de groei laat zich verklaren door het wegvallen van 
ge detacheerden in het rijnlands lyceum oegstgeest en  
het vervolgens zelf aanstellen van nieuwe docenten. 
anderzijds heeft deze uitbreiding te maken met de groei 
van het aantal leerlingen, met name bij de ish die ook in 
2010 doorzette.

Werving van docenten
de stichting heeft in 2010 ten behoeve van de vervulling 
van de vacatures van alle scholen, inclusief rijnlands 
education worldwide, eenmaal een landelijke wervings-
advertentie geplaatst. daarnaast is gebruikgemaakt van 
andere wervingskanalen en wervingsmiddelen, zoals 
 werving- en selectiebureaus en, verkenningsgewijs, ook 
sociale media.

hr-cyclus / Functionerings-  
en beoordelingsgesprekken 
in het verlengde van de implementatie van de Functiemix  
is ook het beleid ten aanzien van het voeren van functio-
nerings- en beoordelingsgesprekken in 2009 aangepast.  
in 2010 is de nieuwe werkwijze, waarbij er naast functio-
neringsgesprekken ook beoordelingsgesprekken worden 
gevoerd, van start gegaan.

afdeling personeel en organisatie
in vervolg op eerdere acties uit 2008, het project “de basis 
op orde” is in 2010 een volgende fase ingezet. in februari 
2010 is het toenmalige personeelsinformatiesysteem met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010 vervangen door 
het personeelssysteem hris van raeT. deze transitie is 
uiteindelijk, na een langdurig en ingewikkelde conversie, 
succesvol afgerond. de aanleiding om over te stappen naar 
deze salarisverwerkingssoftware lag in het feit dat de 
software die daarvoor werd gebruikt niet (volledig) vol-
deed aan de eisen van het ministerie van ocw ten behoeve 
van de verplichte rapportages primair en voortgezet 
onderwijs aan duo-cFi. het bestuur van de stichting 
vond het in februari 2010 niet langer verantwoord om deze 
situatie te laten voortduren en moest tot deze ingrijpende 
operatie besluiten.
eind 2010 is gestart met het opvragen van de diensttijden 
van alle medewerkers bij het abP en is aan de mede-
werkers verzocht deze samen met P&o te controleren.  
dit zal resulteren in een sluitend overzicht van alle dienst-
tijden en bijbehorende ambtsjubilea.
er is een daarnaast een grote stap gezet in de afhandeling 
van de erkenning van buitenlandse diploma’s van mede-
werkers in de internationale scholen van de stichting. 
Medewerkers waren weliswaar bevoegd in het land van 
herkomst, maar de typisch nederlandse opdeling in  
eerste- en tweedegraadsdocenten heeft bij de erkennings-
aanvragen parten gespeeld. dit vraagstuk is nu grotendeels 
opgelost en de meeste docenten hebben inmiddels hun 
bevoegdheid, (basisonderwijs, eerste- of tweedegraads 
voortgezet onderwijs) voor het nederlandse onderwijs 
verkregen.
ook het Personeelshandboek is uitgebreid met een aantal 
regelingen. Voorts zijn diverse functies beschreven of 
herschreven en waar nodig gewaardeerd volgens Fuwasys. 
Per 1 oktober is er een nieuw hoofd P&o aangetreden, 
nadat de functie op interimbasis was waargenomen van  
1 maart tot 1 oktober. de interimoplossing was noodzakelijk 
gezien de al langer bestaande vacature en het ingezette 
conversietraject van raeT. 

school la lB lc ld totaal op

per 01-10-08 31-12-10 01-10-08 31-12-10 01-10-08 31-12-10 01-10-08 31-12-10 01-10-08 31-12-10

 fte fte fte fte fte fte fte fte fte fte

rlo 32,79 32,82 18,33 25,44 19,1 29,10 70,22 87,35

rls 40,19 41,80 14,98 22,50 18,98 22,17 74,15 86,47

rlW 22,68 18,31 7,1 11,58 12,18 17,81 41,96 47,70

ish-vo 44,93 39,47 18,47 20,88 12,26 20,55 75,66 80,90

ish-po 30,60 32,13 2,56 5,56 3,00 2,00 36,16 39,69

csB 1,00 0,00 1,00

totaal 30,60 32,13 143,15 137,95 61,88 82,41 62,52 90,63 298,15 343,11
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Financiën en bedrijfsvoering

2010
(realisatie)

€

2010 
(begroot)

€

2009 
(realisatie)

€

Baten

3.1 rijksbijdragen 30.332.539 28.199.364 28.637.683

3.5 overige baten 11.990.850 10.099.220 11.034.845

3 totaal baten 42.323.389 38.298.584 39.672.528

Lasten

4.1 Personeel 30.394.089 28.635.910 28.252.856

4.2 afschrijving 1.124.667 813.380 1.116.121

4.3 huisvesting 2.671.621 1.986.169 2.294.254

4.4 instellingslasten 7.191.752 6.048.900 7.693.684

4 totaal lasten 41.382.129 37.484.359 39.356.915

saldo Baten en lasten 941.260 814.225 315.613

5.1 Financiële baten 47.115 0 16.312

5.5 Financiële lasten 348.233 0 282.059

Financieel resultaat -301.118 0 -265.747

enkelvoudig resultaat 640.142 814.225 49.866

resultaat deelneming -327.969 79.763 -69.026

resultaat 2010 312.173 893.988 -19.160

staat van Baten en lasten (enkelvoudig) 2010 met ter vergelijking de cijfers van 2009 

1 exploitatieresultaat
het enkelvoudig resultaat 2010 van de stichting het 
rijnlands lyceum bedraagt € 640.142. ondanks het feit dat 
dit enkelvoudig resultaat € 174.083 lager is dan begroot, is 
het jaar 2010 vanuit financieel perspectief een positief jaar. 
onder andere werd € 466.000 ten laste van de exploitatie 
aan de voorziening groot onderhoud toegevoegd. 

2 analyse van het resultaat 
Baten
de rijksbijdragen over 2010 zijn met € 1.695.000 toegeno-
men, wat voornamelijk werd veroorzaakt door de stijging 
van het leerlingenaantal. Voor het bekostigingsjaar 2010 

bedroeg dit 101 leerlingen. daarnaast zijn ook de subsidie-
opbrengsten aanzienlijk gestegen, onder andere als gevolg 
van het convenant leerkracht (Functiemix).

personele kosten
de personele kosten zijn in 2010 met € 2,1 miljoen 
ge stegen. deze stijging is veroorzaakt voor ca. € 800.000 
door toename van personeel met 10 fte, voor € 200.000 
bindingstoelage, voor € 200.000 aan hogere baPo-
loonkosten en verder door extra loonkosten als gevolg  
van de inkorting van de salarisschalen, de besteding van  
de Functiemixgelden, de verhoging van de pensioenpremie 
en de reguliere loonkostenstijging. 
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afschrijvingen
de afschrijvingen zijn vrijwel gelijk gebleven. 

huisvesting 
in 2010 is de ‘voorziening groot onderhoud’ met € 466.000 
opgehoogd naar € 1.020.000. in vergelijking met 2009 zijn 
de onderhoudskosten/dotatie aan voorziening in 2010 met 
€ 400.000 gestegen. de overige huisvestingskosten zijn 
vrijwel gelijk gebleven. 

instellingskosten
de instellingskosten over 2010 zijn in vergelijking met 2009 
met € 500.000 afgenomen. deze daling heeft te maken 
met een forse daling van het voorzieningenniveau in 2010. 
in 2009 moest een voorziening worden getroffen vanwege 

het managementinformatiesysteem. naast deze forse 
daling stegen de leermiddelen/schoolboeken met  
€ 200.000, icT-kosten met € 200.000 en advieskosten  
met ruim € 300.000. 

2 risicomanagement 
het jaar 2010 heeft voor een belangrijk deel in het teken 
gestaan van een verbetering van het risicomanagement. 
Van de Planning & control cyclus maakt een frequente 
rapportering en gesprekscyclus deel uit. daarbij is een 
permanent streven naar optimale kwaliteit en betrouw-
baarheid van de gerapporteerde realisatie ten opzichte  
van de begroting. Meer transparantie en een hogere 
 betrouwbaarheidsgraad hebben de waardering onder  
de stake holders sterk doen toenemen. 
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risico’s in het onderwijs betreffen ook veelal de staat van 
onderhoud van de gebouwen. in het voortgezet onderwijs 
komt immers het gehele onderhoud ten laste van de 
school. het is een bekend risico dat middelen die bestemd 
zijn voor het groot onderhoud worden aangewend voor 
andere zaken. het rijnlands heeft er in 2010 voor gekozen 
de Voorziening groot onderhoud en de onderbouwing 
ervan stevig neer te zetten. enerzijds betekende dit een 
verdere dotatie aan de voorziening en anderzijds door 
uniforme MeerJarenonderhoudsPlannen (MoP’s) in te 
voeren en deze vervolgens als stuurmiddel te hanteren. 

3 Bapo
Vorig jaar maakten we nog kenbaar dat er wellicht naar 
aanleiding van ocw-regelgeving voor de ‘gewone’ baPo 
een toekomstgerichte (substantiële) voorziening zou 
moeten worden getroffen. echter de ocw-regelgeving is 
in 2010, en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010, 
geheel gewijzigd. het vormen van een hoge toekomstge-
richte voorziening voor de reguliere baPo is geheel komen 
te vervallen. helaas moest ook de door het personeel opge-
bouwde voorziening spaarbapo-verlof van € 1.200.000 in 
één keer vrijvallen en naar het eigen stichtingsvermogen 
worden overgeboekt. dit houdt in dat de scholen hun 
loonkosten uit hoofde van de opgenomen spaarbapo niet 
meer via de exploitatierekening kunnen dekken uit de hier 
speciaal voor opgebouwde voorziening. 

de gewijzigde systematiek inzake de vrijval van de 
Voorziening spaarbapo-verlof heet in vaktermen een 
“stelselwijziging”. indien zoiets plaatsvindt, dan moeten de 
vergelijkbare cijfers over het vorige jaar (2009) aan gepast 
worden voor wat betreft deze specifieke voorziening. dit is 
ook in de jaarrekening 2010 van het rijnlands gebeurd.

in 2010 is veel aandacht besteed aan de verbetering van  
het debiteurenbeheer. dit heeft onder meer zijn vruchten 
afgeworpen door de incassering van oude openstaande 
bedragen. wat betreft de registratie en verwerking van 
inkoopfacturen is eind 2010 het systeem van digitale ver-
werking van inkoopfacturen verder in de organisatie uit-
gerold. het proces was daarmee in januari 2011 volledig 
geautomatiseerd. ook is afgelopen jaar een nieuw, speci-
fiek op het onderwijs toegesneden salaris- en hr-appli-
catie (raeT) aangeschaft en geïmplementeerd, waardoor 
het maken van prognoses van loonkosten in het kader van 
de begroting en meerjarenbegroting sterk is verbeterd. 
deze hr-applicatie biedt het bestuur van de stichting en 
de rectoren van de scholen belangrijke (real time) 
managementinformatie.
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4 Financiële kengetallen 

verduidelijkt dat de vordering niet op de balans thuishoort, 
aangezien de vordering pas geïnd gaat worden op het 
moment van liquidatie van een onderwijsinstelling. 
derhalve vertekent dit ‘schijnbezit’ de vermogensstructuur, 
en dus ook de financiële ratio’s. daarom is in 2010 besloten 
deze vordering op te heffen. de vordering bedroeg per  
1 januari 2010 € 1.678.905, en was gewaardeerd op 7,5% van 
de lumpsum 2009 conform de circulaire van ocw. Jaarlijks 
leidde deze systematiek, bij een groeiend leerlingenaantal 
tot een (te positief) resultaat in de exploitatie. over 2009 
bedroeg de extra bate nog € 231.413. 

evenals de eerste stelselwijziging(zie baPo), moesten  
ook voor deze stelselwijziging de vergelijkende cijfers 2009 
worden aangepast. 

5 resultaat deelneming
het exploitatieresultaat 2010 van de 100% deelneming 
backershagen bV bedraagt min € 327.969. hierdoor is het 
eigen vermogen van deze bV gedaald naar € 760.146.

Kengetallen Financieel * 2010 2009 2008 2007

solvabiliteit 19,80% 17,5% 20,5% 18,9%

liquiditeit 0,67 0,64 0,78 0,92

netto Werkkapitaal in € 1.000 -4.043 -4.163 -2.006 -751

rentabiliteit                                           1,5% 0,1% 4,2% 2,8%

Kapitaalsfactor 29,70% 32,7% 41,9% 47,5%

rendement eigen vermogen (roi) 12,7% 1,1% 27,9% 19,4%

omloopsnelheid eigen vermogen  8,43 9,04 6,52 6,99

Bijdrage ocW in baten 71,6% 72,2% 69,9% 70,2%

personeelsfactor 71,7% 71,2% 72,3% 70,3%

*) deze indexcijfers zijn berekend exclusief resultaat en/of vermogenstoename in 2009 en 2010 van de per 1 januari 2009 verkregen deelneming backershagen b.V.

de kapitalisatiefactor is een in het onderwijs gehanteerde 
financiële ratio (balanstotaal-/-gebouwen) / totale baten. 
de ratio voor 2010 bedraagt 29,7 en voor 2009 bedroeg 
deze 32,7. de kapitalisatiefactor ligt daarmee onder de 
signaleringsgrens van 37,5% die door de overheid wordt 
gehanteerd.

de solvabiliteit ligt vrijwel op de door overheid gehan-
teerde richtwaarde van 20%. 

Met een liquiditeit van 0,67 bevindt het rijnlands zich 
weliswaar binnen de bandbreedte van 0,5-1,5 (als kenmerk 
van een financieel gezonde organisatie).  
desondanks streeft het rijnlands naar een verdere ver-
sterking van deze ratio in de richting van 1,0. 

het verdient tevens aanbeveling om de financiële buffer-
functie verder te versterken.

ratio’s zijn negatief beïnvloed vanwege  
een tweede stelselwijziging 
in 2010 heeft nog een tweede stelselwijziging plaatsgevon-
den. de zogeheten ‘eeuwigdurende vordering ocw’. als 
gevolg van de aanpassing ‘rJ 660 onderwijsinstellingen’ is 
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huisvesting en facilitair

huisvesting

den haag
in 2009 heeft de stichting het rijnlands lyceum veelvuldig 
overleg gevoerd met de gemeente den haag over de 
in vulling van het masterplan Kijkduin met daarin de 
international school of The hague als landmark. in 2010 is, 
als gevolg van de economische crisis, het masterplan 
Kijkduin door de gemeente den haag ingetrokken.  
de stichting heeft goede hoop dat de plannen voor een 
aanzienlijke uitbreiding van de ish toch zullen kunnen 
worden uitgevoerd. door de groei van het aantal leerlingen 
op de ish werd besloten om in de zomervakantie, voor een 
periode van maximaal vijf jaar, tijdelijke lokalen op de 
parkeerplaats te plaatsen. de tijdelijke lokalen zijn voorzien 
van alle onderwijsmiddelen die nodig zijn om het lesgeven 
optimaal te ondersteunen. daarnaast heeft de school geko-
zen om de tijdelijke lokalen met zware vloeren uit te voeren 

zodat geluidsoverlast tot een minimum beperkt is. ook aan 
het esthetisch oog werd gedacht. de buitenkleuren harmo-
niëren mooi met het hoofdgebouw.

oegstgeest
ook de locatie in oegstgeest is aan verbouwing onder-
hevig geweest. door groei in leerlingenaantal in de 
afgelopen jaren werd de verblijfsruimte voor leerlingen 
te krap. in de maand januari werd een begin gemaakt met 
het  uitwerken van de ideeën in bouwtekeningen. eind 
juni werden tussenwanden verwijderd en werd het dak 
over een lengte van 30 meter geopend. denkend vanuit 
de bouw filosofie van architect bleeker, de ontwerper van 
de school in 1968, waarin licht en ruimte voor leerlingen 
de hoofdrol spelen, is in het dak over genoemde lengte 
een verhoging aangebracht waardoor de centrale hal 
vele malen lichter is geworden en positief uitwerkt op de 
ruimtelijke omvang. in totaal is de verblijfsruimte voor de 
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leerlingen met 225 m² toegenomen. Voor het binnenklimaat 
in de hal zijn zware normen aangehouden. Met behulp van 
vier gestuurde co₂ ventilatoren is het binnenklimaat sterk 
verbeterd.

Wassenaar en sassenheim
op de locatie wassenaar is veel energie gestoken in het 
maken van het grootonderhoudsplan voor het gedeelte van 
de school dat als monument is aangemerkt. in sassenheim 
heeft men de renovatie van het meubilair in de aula aange-
pakt. een meubelontwerper heeft een mooi ontwerpplan 
gemaakt en uitgevoerd. daarnaast is een aantal ruimten op 
het leerplein tot lokaal omgebouwd.

groot onderhoud
alle meerjarenonderhoudsplannen zijn tegen het licht 
gehouden en bijgesteld. in het najaar zijn alle gebouw-
beheerders bij elkaar geweest en hebben in overleg met de 
controller een vast format afgesproken om de onderhouds-
kosten voor de gebouwen op een uniforme wijze inzichte-
lijk en overzichtelijk te maken.
de overheid heeft subsidies verleend aan scholen, die 
hiervoor in aanmerking kwamen en afhankelijk van de 
ouderdom van het gebouw, om energiezuinige maatrege-
len te treffen en het binnenklimaat te verberen. de locaties 
oegstgeest en sassenheim hebben daadwerkelijk subsidie 
ontvangen. in oegstgeest is het resterend enkelglas ver-
vangen door dubbelglas. ook de isolatie van het dak is 
vervangen waardoor de isolatiewaarde verdubbeld is. in 
sassenheim is subsidie ontvangen voor thermostaatkranen 
en het binnenklimaat.
in het kader van monumentensubsidie is het glazen dak 
boven het terras van het centraal servicebureau vervangen 
en is schilderwerk verricht. 

inkoop
ook dit jaar had de stichting te maken met een europese 
aanbesteding. het betrof in dit geval de aanbesteding van 
de levering van schoolboeken voor alle vier de locaties. 
inKada heeft de stichting in dit proces begeleid met het 
oog op de financiële en juridische risico’s. dankzij de zorg-
vuldige begeleiding en de betrokkenheid van alle vier de 
scholen is alles zonder problemen verlopen.
een andere aanbesteding waaraan de stichting zich heeft 
verbonden is de collectieve inkoop van energie, zowel 
elektriciteit als gas. de stichting heeft zich aangesloten bij 
het collectief energie voor scholen. door de enorme 
omvang van dit collectief, 7000 deelnemers, profiteert de 

stichting van aantrekkelijke prijzen. de contracten die de 
stichting heeft met de afvalverwerker en papierleverancier 
worden elk jaar kritisch gevolgd, niet alleen als het gaat om 
prijsverhogingen, maar ook in het kader van duurzaamheid 
en milieu.
op het terrein van verzekeringen is ook het een en ander 
gebeurd. de stichting heeft alle contracten tegen het licht 
gehouden. de achterliggende gedachte hierbij was dat er 
verschil bestond in verzekeringen op de verschillende 
locaties en onduidelijkheden waarom verzekeringen wel of 
niet waren afgesloten. na een vergelijking tussen de voor-
waarden en premies van de grote verzekeraars en het 
inwinnen van informatie ten aanzien van het nut van 
bepaalde verzekeringen is besloten om van verzekerings-
maatschappij te wisselen. Voor alle locaties gelden nu 
dezelfde verzekeringen.

Milieu en duurzaamheid
de stichting blijft alert op de wijze waarop we met het 
milieu omgaan. niet alleen vinden er op verschillende 
scholen projecten plaats rond milieu en duurzaamheid, 
maar ook vanuit het bestuur wordt gestreefd naar een 
duurzaam en verantwoord beleid. afvalstromen worden 
op de locaties gescheiden aangeboden en opgehaald. 
Papierleveranciers worden gecontroleerd op Fsc-
keurmerk, chemisch afval wordt opgehaald. het gebruik 
van kleurenprints wordt ontmoedigd.
in overleg met de icT-leverancier zijn alle netwerken voor-
zien van een energiebesparingsprogramma, waarmee de 
Pc’s automatisch uitgeschakeld kunnen worden aan het 
eind van de werkdag.
op de locatie oegstgeest is de verlichting in de sporthal 
vervangen door energiezuinige verlichting.
bij de inkoop van energie heeft de stichting ervoor gekozen 
een extra bijdrage aan het milieu te leveren door groen-
certificaten te kopen. uit de door het inkoopcollectief 
geboden mogelijkheden voor verduurzaming heeft de 
stichting gekozen voor meer afname van windenergie. 
Ten aanzien van het terugdringen van de uitstoot van co₂ 
overweegt de stichting nadere afspraken te maken met het 
afvalverwerkingsbedrijf. op de markt van school en kan-
toormeubilair zijn ontwikkelingen gaande. de stichting zal 
bij aanschaf van nieuw school- en kantoormeubilair bij de 
leverancier nagaan of deze het cradle to cradle principe 
hanteert. 
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de icT-ontwikkelingen in het onderwijs staan niet stil. 
enerzijds zien we een landelijke ontwikkeling, als gevolg 
van de invoering van de “gratis” schoolboeken, naar ver-
dere digitalisering van leermiddelen om binnen het 
beschikbare budget voor leermiddelen te kunnen blijven.  
de ontwikkeling van digitale content vereist echter bij-
zondere expertise. het onderwijs staat slechts aan de 
vooravond van deze ontwikkeling, los van de vraag of de 
professionele ontwikkeling van dergelijke materialen niet 
beter belegd is bij externe partijen in aanvulling op de 
bestaande leermiddelen (boeken).
behalve met digitale content werken de scholen ook in 
toenemende mate met elektronische leeromgevingen.  
zo werkt de ish secondary naar volle tevredenheid met 
Moodle, een open source elektronische leeromgeving waar 
wereldwijd 35.000 scholen aan deelnemen. het rijnlands 
sassenheim is in 2010 een experiment begonnen met 
Teletop. ook rijnlands education worldwide heeft in 2010 
gekozen voor Teletop als platform ter ondersteuning van 
het onderwijs in het buitenland.

nieuwe content en nieuwe onderwijsvormen zullen op 
termijn ook andere eisen gaan stellen aan hardware.  
de huidige inrichting met computerlokalen en een com-
puter of smartboard per lokaal en enkele laptop zal op 
termijn geen antwoord geven op een veranderende leer-
context. zonder dat het onderwijs moet doorschieten in 
“digitaal leren”, kan het traditionele leren worden onder-
steund en verrijkt met digitale content via nieuwe hard-
ware. een experiment op de ish Primary in 2010 met het 
gebruik van ipods laat zien welke extra mogelijkheden  
de docent daarmee plotseling tot zijn beschikking heeft.  
de weg naar ipads of andere tablets lijkt daarmee ook 
onontkoombaar ingeslagen. de scholen zullen zich de 
komende jaren moeten voorbereiden op die veranderende 
leeromgeving. in het verslagjaar hebben daar gesprekken 
over plaatsgevonden en is onderzoek verricht. in 2011 zal 
dit leiden tot een strategische icT-visie van de stichting 
het rijnlands lyceum. 

het bestuur moest vaststellen dat ook in 2010 de icT-
kosten verder zijn opgelopen, per saldo met ongeveer  
€ 250.000. dit werd begin 2010 reeds voorzien. het toe-
genomen aantal leerlingen leidde ondermeer tot hogere 
beheerslasten. hetzelfde geldt voor de aanschaf van meer 
icT-middelen (pc’s, macs, en smartboards) en de beheers-
lasten die daaruit voortvloeien. de kosten voortkomend 
uit het beheer van het schoolmanagementsysteem hebben 
het bestuur genoopt om met het icT-bedrijf nieuwe afspra-
ken te maken voor de restant looptijd.

in 2011 bereidt de stichting zich voor op een europese 
aanbesteding voor het beheer van icT omdat de lopende 
contracten in 2012 aflopen. Voordat een beslissing wordt 
genomen over de icT-infrastructuur en het beheer ervan, 
zal een strategische visie worden ontwikkeld over de rol 
van icT in het onderwijs en de bedrijfsvoering.
in de bedrijfsvoering is in 2010 gekozen voor de invoering 
van raeT hr en raeT salarisverwerking. beide zijn 
webapplicaties. Per 1 januari werken alle scholen met een 
web-based verwerking van inkoopfacturen.  
daarnaast heeft de stichting de keuze gemaakt om de 
nieuwe web-based versie van het leerlingvolgsysteem  
@Vo aan te schaffen en in 2011 te implementeren. Met de 
aanschaf en implementatie van deze softwareapplicaties zet 
de stichting de eerste stap op weg naar “cloud com puting” 
en een model waarbij leerlingen en medewerkers tijd-, 
plaats- en device-onafhankelijk kunnen werken.  
de uitdaging zal zijn om die nieuwe icT-mogelijkheden in  
te zetten, met bijvoorkeur dalende icT lasten.
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het Jaarverslag van de stichting het rijnlands lyceum 
wordt aan alle leden van de verschillende overleggremia 
uitgereikt en er wordt gelegenheid geboden om over het 
Jaarverslag de dialoog te voeren. het Jaarverslag wordt 
uitgereikt aan alle medewerkers van de stichting en toe-
gestuurd aan externe stakeholders. Voor ouders en leer-
lingen is het Jaarverslag toegankelijk op de website van  
de stichting.

de stichting heeft in aanvulling op het Jaarverslag in 2010 
ook de keuze gemaakt om te participeren in het project 
Vensters voor Verantwoording. aan dit project neemt 
inmiddels 80% van de nederlandse scholen voor voort-
gezet onderwijs deel. het biedt ouders en belangstellen-
den een mogelijkheid om tal van kengetallen van de 
scholen goed gestructureerd te raadplegen. de website 
(http://www.schoolvo.nl) wordt onder meer gevuld met 
informatie vanuit de inspectie van het onderwijs, maar 
ook van duo-cFi. daarnaast kan de school zelf informatie 
aanreiken. de scholen van het rijnlands hebben ervoor 
gekozen in 2011 alle beschikbare “vensters” te vullen.

de ouderparticipatie in de scholen van de stichting  
het rijnlands lyceum is traditioneel groot.
los van de formele vertegenwoordiging van de ouders in 
medezeggenschapsorganen en de (niet-bindende) voor-
dracht die nederlandse en internationale ouders mogen 
doen voor een lid in de raad van Toezicht, kennen de ver-
schillende scholen diverse vormen van ouderparticipatie 
zoals oudercommissies, ouderraden, curatoria, de parent 
association (Pa) op de ish-secondary en de parent- 
teacher association (PTa) van de ish-Primary.  
deze rijkdom aan ouderparticipatie is een belangrijk 
 kenmerk van de scholen van de stichting het rijnlands 
lyceum en wordt vanuit de schoolleidingen gestimuleerd. 

als gevolg van veranderende wetgeving, waarin de niet-
bindende voordracht van ouders en medewerkers voor een 
lid van de raad van Toezicht is omgezet in een “bindende 
voordracht” door de gemeenschappelijke Medezeggen-
schapsraad, heeft de raad van Toezicht besloten om hier 
ook daadwerkelijk per 1 augustus 2011 vorm aan te geven, 
in goed overleg met de betreffende medezeggen schaps- 
organen.

Klachtenafhandeling
op 29 oktober 2010 ontving de landelijke Klachten-
commissie één klacht op basis van het klachtenreglement.  
op 1 juni 2011 was het advies van de commissie aan het 
bestuur nog niet bekend.

horizontale verantwoording
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gemeenschappelijke  
Medezeggenschapsraad
betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de stichting  
en de scholen is van groot belang. behalve ouder- en leer-
lingenraden kennen we medezeggenschapsraden per 
school. daarnaast is er een gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad (gMr) op het niveau van de stichting. 
de rechten en plichten van deze gMr zijn wettelijk gere-
geld (in de wet Medezeggenschap scholen) en zijn voor de 
stichting het rijnlands lyceum neergelegd in een formeel 
reglement. besloten is dat niet alleen ouders, leerlingen en 
docenten maar ook het centraal servicebureau in de gMr 
vertegenwoordigd moet zijn. 
de gMr is bevoegd tot bespreking van alle aangelegen-
heden die de algemene gang van zaken in alle scholen of  
de meerderheid van de scholen binnen de stichting betreft. 
de gMr kan over deze aangelegenheden aan het bevoegd 
gezag voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.  
de bestuurder kan de gMr om advies of instemming 
 vragen, dan wel over bepaalde ontwikkelingen informeren.

ook in 2010 heeft de gMr zich ingezet voor het welzijn 
van de stichting en dus de scholen zelf. de gMr besprak en 
bediscussieerde – vaak met de bestuurder – het verbeteren 
van het onderwijs, de gebouwen, de organisatie en met 
name de financiële aspecten. dankzij de openheid en 
betrokkenheid van de bestuurder kon de gMr de mede-
zeggenschap ook waarmaken. die openheid en betrokken-
heid betekenden ook dat zaken die niet echt goed liepen 
aan de orde werden gesteld. altijd bleken de bestuurder en 
de controller bereid zo gedegen en transparant mogelijk 
informatie aan de gMr te verstrekken. dat maakte een 
constructieve dialoog mogelijk.

in 2010 heeft de gMr vijf maal vergaderd. deels in aan-
wezigheid van de bestuurder, deels zonder de bestuurder, 
een enkele maal met de controller, en – conform de afspra-
ken – één maal in aanwezigheid van de raad van Toezicht. 
gesproken werd toen over kwaliteitszorg, samenwerking 
tussen de scholen onderling, professionalisering van de 
medewerkers, de organisatie als geheel en de (onderlinge) 
communicatie. 

de nodige aandacht is besteed aan de totstandkoming van 
een huishoudelijk reglement. icT-perikelen zijn veelvuldig 
aan de orde gekomen. daarnaast heeft de financiële 
 commissie van de gMr verschillende financiële aspecten  
in detail met de bestuurder en de controller besproken.  
dat gold bijvoorbeeld voor de begroting, de kwartaal-
cijfers en de jaarrekening. natuurlijk werd een en ander 
plenair formeel afgehandeld. zo werden ook de jaar-
rekening 2009 en de begroting 2011 behandeld. de begro-
ting was ruim op tijd ingediend. dat was vroeger niet altijd 
het geval. de gMr heeft zich ook met strategie bezig 
gehouden, zoals de oprichting van de europese school 
den haag Rijnlands Lyceum, de mogelijke integratie van de 
eerste nederlandse Montes sorischool en de banden met 
rijnlands education world wide (backershagen bV), die 
enkele scholen in het buitenland leidt. 

de gMr kijkt terug op 2010 als een jaar waarin zij zich 
verder ontwikkelde tot een meedenkend orgaan in een 
stichting die vanuit een gedegen beleid een transparante 
organisatie heeft gecreëerd die financieel gezond is gewor-
den. door de goede samenwerking met de bestuurder is  
de gMr in staat geweest haar werk te doen en meent zo 
een positief aandeel te hebben gehad in het steeds verder 
versterken van de stichting. de gMr wil een serieuze en 
kritische gesprekspartner zijn met een constructieve en 
positieve inslag.

Medezeggenschap
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Medezeggenschapsraad internationaal 
Basisonderwijs / ish primary Mr
The ish Primary Mr meets on a monthly basis in the 
presence of the ish Primary Principal and director of 
operations. during each meeting there is an agenda with  
a number of fixed points. These include the review and 
approval of the minutes of the previous meeting, the 
review and update of an action list, the Principal’s report 
and items received from the stichting. Most of the agendas 
of the monthly meetings are focused on specific topics  
and may require additional information and preparation 
by the members. some of these topics include the financial 
situation and budget planning, review and update of the 
school development and formation plan, review and 
up date of different accreditation processes and other more 
long-term issues. specific items discussed in 2010 included 
a possible merger with the enMs, the usage of iPods in  
the school, further expansion with a fourth stream in the  
ish Primary, the working relationship between the ish 
Primary and the central office and issues affecting daily 
operations such as icT and cleaning.

once approved, the minutes are published on the ish 
website and are available to the parents via the school 
office on request. Parents and staff members are always 
welcome to attend Mr meetings.

Meetings are run in a very positive and constructive way. 
Parent and staff members of the Mr strive to work 
towards the common goal of maintaining and continuing 
to improve the quality of education offered to our pupils. 
in order to facilitate this, the ish Primary management 
brings forward many issues and questions to the Mr, some 
of which, according to its legal framework, do not require 
consultation or discussion with the Mr. This encourages 
an open and constructive working relationship that is 
highly appreciated by the Mr. 
at least twice a year the Mr meets with the bestuurder  
to discuss aspects of cooperation between the stichting 
and the ish Primary as well as the stichting’s strategies 
concerning a further development of Primary education. 
These meetings are also used to discuss services provided 
by the stichting het rijnlands lyceum to the school.

The Mr continues to keep up-to-date with current 
legislation and practices through a programme of training 
and information provided by aob.
 

Throughout the course of 2010, agenda items have varied 
but a consistent element has been the considerable 
academic success of the school and its high profile 
internationally. The areas giving most cause for concern 
have been external icT support and cleaning, and the Mr 
continues to assist the school in seeking improvement in 
these areas. 
For 2011 the Mr looks forward to working with the 
stichting and school management to make a planned 
merger with the enMs as well as the development of  
the european school a successful foundation to further 
improve in all areas including icT, Finance and human 
resources in order to ensure the best possible working  
and learning environment for our staff and students.

c.e.j. Kruijsse
chairman Primary Mr
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rijnlands lyceum Wassenaar

a. strategie 
in 2010 is het schoolplan 2010-2014 geschreven.  
de medewerkers van de school hebben hierin inspraak 
gehad via klankbordgroepen. ook de medezeggenschaps-
raad is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming.  
in het schoolplan zijn de missie en de strategie van het 
rijnlands lyceum wassenaar opnieuw geformuleerd. 

 

B. onderwijs

B.1 Kwaliteit
het rijnlands lyceum Wassenaar wil een kwaliteits-
school zijn, gericht op onderwijskwaliteit die ‘meer  
dan goed’ is. centrale begrippen in onderwijs en peda-
gogisch-didactische benadering zijn: ‘actief’ (breed 
aanbod, gericht op het activeren van leerlingen), 
 ‘betrokken’ (verantwoordelijkheid voelend voor zowel 
leerresultaten als sociale ontwikkeling van leerlingen) 
en ‘uitdagend’ (appelerend aan het ambitieniveau, 
nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van 
leerlingen). 

Schoolplan 2010-2014

opbrengsten en beoordeling inspectie van  
het onderwijs
de opbrengstenkaart en het opbrengstenoordeel 2010 van 
de inspectie toont de volgende gegevens:
 - rendement onderbouw is bovengemiddeld: de percen-
tages “leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven zijn”: 
havo 90%, vwo 100%. (vmbo-t wordt niet benoemd  
i.v.m. de geringe groepsgrootten) 

 - de opbrengstenindicator “van 3e leerjaar naar diploma 
zonder zittenblijven” is voor de mavo gemiddeld en voor 
havo en vwo bovengemiddeld. 

 - het verschil tussen het cijfer schoolexamen en centraal 
examen is voor havo gering en voor havo en vwo groot. 

 - het opbrengstenoordeel per onderwijssoort is voor havo 
en vwo voldoende, voor mavo is het opbrengstenoordeel 
onvoldoende.*

de schoolleiding en het docententeam vmbo-t hebben 
voor de consciëntieuze afbouw van de afdeling vmbo-t en 
de begeleiding in het examenjaar een apart plan van aan-
pak opgesteld. in verband met het in 2009 genomen besluit 
om de afdeling vmbo-t af te bouwen is de omvang van deze 
afdeling zeer beperkt: in 2010 telt de afdeling vmbo-t 49 
leerlingen (6,6% van de totale leerlingenpopulatie). in 2011 
heeft de school nog uitsluitend vmbo-t leerlingen in klas 3 
en 4. 

Missie van het rijnlands lyceum Wassenaar
het rijnlands lyceum wassenaar wil een school zijn, waar de 
leerlingen graag naar toe gaan omdat ze er in alle opzichten  
een heerlijke tijd hebben: ze kunnen zich ontplooien naar hun 
talenten, krijgen goed onderwijs en voelen zich er veilig.
het rijnlands lyceum wassenaar wil een school zijn, waar de 
ouders voor kiezen omdat ze kunnen rekenen op kwalitatief 
goed onderwijs.
het rijnlands lyceum wassenaar wil een school zijn, waar 
inhoudelijk goed en pedagogisch-didactisch verantwoord onder-
wijs de leerlingen op het vereiste niveau brengt om te kunnen 
slagen in hun verdere maatschappelijke ontwikkeling. Met 
andere woorden: het rlw beoogt een ‘kennisschool’ te zijn.
het rijnlands lyceum wassenaar wil een school zijn, waar de 
medewerkers graag blijven werken vanwege de goede sfeer  
en de van oudsher uitstekende samenwerking tussen mede-
werkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers.
het schoolplan 2010-2014 geeft op de hoofdthema’s onderwijs, 
leerlingenzorg en personeel richting aan het strategisch beleid 
voor de komende jaren. Per thema zijn voor de komende jaren 
concrete doelen geformuleerd.

* de opbrengsten vmbo-t zijn in de opbrengstenkaart 2011  
(examen mei 2010) sterk verbeterd. 
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conform de regelgeving heeft de school de onderwijs-
resultaten in de schoolgids 2010-2011 gepubliceerd. 
belangrijke gegevens daaruit zijn:
 - de percentages geslaagden in 2010: mavo 91%,  
havo 93%, vwo 87%.

 - het percentage bevorderde leerlingen in de brugklas 
2009/2010: 100%.

 - de percentages bevorderde leerlingen 2009/2010 in de 
voorexamenklassen: mavo 94%, havo 65%, vwo 85%.

op het onderwerp schoolklimaat geeft de inspectie de 
school een zeer positieve waardering. 
 
Waardering door ouders 
de school kent vormen van ouderparticipatie in de vorm 
van vertegenwoordiging van ouders in de medezeggen-
schapsraad, de ouderraad en klassenouders. in 2010 heeft 
de directie in overleg met het bestuur van de ouderraad, de 
klassenouders en de oudergeleding Mr een nieuw model 
ontwikkeld voor de participatie van ouders.  
de rechten, plichten en rollen van ouders, de ouderraad  
en de klassenouders zijn beschreven in het nieuwe 
‘ouderstatuut’. dit statuut is gepubliceerd in de school-
gids en op de website. 
in 2010 heeft de school extern een uitgebreid tevreden-
heidsonderzoek laten uitvoeren. het onderzoek is uitge-
voerd door Van beekveld en Terpstra. 334 ouders (61% van 
de gezinnen) hebben de vragenlijsten ingevuld. 58% van de 
leerlingen heeft het onderzoek ingevuld. op de onderdelen 
kwaliteit, huisvesting en veiligheid scoort het rijnlands 
lyceum wassenaar hoger dan het landelijke gemiddelde. 
als rapportcijfer krijgt het rlw gemiddeld 7,3 van de 
ouders en 7,2 van de leerlingen. ook dit is hoger dan lande-
lijk. de school profileert zich met een breed onderwijs- en 
activiteitenaanbod, waaronder TTo, ib, samenwerkings-
programma’s met de universiteiten en de academie van 
beeldende Kunsten. dit leidt bij ouders en leerlingen (nog) 
niet tot een bovengemiddelde tevredenheid op het aspect 
‘uitdagend’. dat is voor de school een aandachtsgebied.

Waardering door de gemeenschap
de school is goed ingekaderd in de gemeenschap.  
de school heeft hechte banden met de buurt(vereniging) 
en de gemeente. het rlw participeert in activiteiten 
rondom de Millenniumdoelstellingen van de gemeente 
wassenaar. het rlw onderhoudt goede contacten met de 
basisscholen in wassenaar en Voorschoten o.a. door deel-
name aan het zogenaamde bovo (= overleg basisonder-
wijs-voortgezet onderwijs), het aanbieden van het 
verrijkingsproject en activiteiten in het kader van de 

dag van de Talen. op schoolleiderniveau zijn er korte 
lijnen naar de andere vo-scholen in de regio.  
de wassenaarse onderwijsraad is het overlegorgaan van 
alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs 
in wassenaar, de schooladviesdienst, de gemeente en de 
wethouder onderwijs. de rector van het rlw is voorzitter 
van dit overleg. 

onderwijskundige ontwikkelingen
in 2010 lag in onderwijskundig opzicht het zwaartepunt 
van de school in het systematisch werken aan en verbe-
teren van de leerinhouden en de opbrengsten. in plenair 
teamoverleg en in het nieuw ingestelde overleg tussen de 
schoolleiding en de sectievoorzitters staat het bewustwor-
dingsproces ten aanzien van het eigen handelen centraal. 
openheid over resultaten is daarbij een sleutelwoord.  
in gesprekken over het curriculum gaat het over de vragen 
‘wat’ (leerstofaanbod) en ‘hoe’ (didactiek) centraal.  
dit leidt tot verbeteracties en bijstellingen in beleid op 
diverse terreinen: de lessentabel, examenvoorbereiding, 
invoering van rekenonderwijs, de jaarplanning, de profiel-
keuze, de schoolactiviteiten, etc. de onderwijskundige 
ontwikkeling staat op hoofdlijnen beschreven in het 
nieuwe schoolplan. 
 
internationalisering
de internationale dimensie is kernpunt in het curriculum 
van het rlw. deze komt tot uitdrukking in o.a. het twee-
talig onderwijs, public speaking, model united nations en 
samenwerkingsverbanden met scholen in engeland en 
zuid-afrika. het rlw onderhoudt een hechte relatie met 
het europees Platform. de vakgroepen Frans en duits 
hebben zich aangemeld bij het linQ-project van het 
europees Platform. de moderne vreemde talen stemmen 
hun onderwijs af op de europese referentie criteria (erK).

samenwerkingsverbanden 
het rlw heeft samenwerkingsverbanden met het hoger 
onderwijs (o.a. universiteit leiden, Tu delft en de hbo-
instellingen in den haag en leiden) en werkt in het Vavo 
nauw samen met het roc leiden. de school is in 2010 een 
langdurig samenwerkingsproject aangegaan met het brain 
and development laboratory van de universiteit leiden. 
het rlw heeft als Jetnet school een bijzondere relatie  
met shell. in 2010 bezochten leerlingen daarnaast bedrij-
ven in het leidse bio science Park. het rlw is in 2010 
universumschool (Platform bèta Techniek) geworden.  
het rlw is lid van het samen werkingsverband leiden 
Voortgezet onderwijs. het rlw maakt deel uit van het 
regionaal Platform onderwijsarbeidsmarkt Vo 
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 “ik vind het belangrijk dat er leer lingen 
in de Mr zitten. de school is er tenslotte 
voor de leerlingen, dus mogen ze ook wel 
wat te vertellen hebben.”

annerose (16) en catherine (18) zitten beiden 
in de Medezeggenschapsraad (Mr) van het 
rijnlands lyceum wassenaar. op die manier 
hebben ze namens alle leerlingen inspraak in 
het reilen en zeilen van de school. op de vraag 
wat hun medeleerlingen daarvan vinden, 
 antwoorden ze dat eigenlijk maar weinigen 
ervan op de hoogte zijn. “soms als je het ver-
telt krijg je zo’n vragende blik van: waarom 
zou je dat nou weer doen? en we krijgen er 
helemaal niets voor, maar ik vind het leer-
zaam”, zegt catherine stellig. 

de Mr bestaat naast de twee meiden uit  
twee ouders en vier leraren. eens in de zes 
weken komen ze met de rector bij elkaar  
om de lopende zaken door te nemen. 
annerose: “soms gaat het over ingewikkelde 
dingen als de “functiemix”. dan kan ik er niet 
echt over meepraten. Maar toen het bijvoor-
beeld ging over het beëindigen van de mavo-
afdeling, werd ons ook om onze mening 
gevraagd. gelukkig waren we het allemaal 
redelijk eens.” catherine voegt toe: “ik heb  
wel het gevoel dat er ook echt naar ons 
 geluisterd wordt.” 

haar staat nog een ander onderwerp bij dat 
discussie opriep: “net zoals op sommige 
andere scholen was bij ons het verschil tussen 
de gemiddelde cijfers voor schoolonderzoeken 
en eindexamens te groot. een vreemde ver-
gelijking, want er worden gewoon andere 
onderwerpen getoetst. Toen hebben we het 
daar in de Mr best lang over gehad.”

hoewel catherine al klassenvertegenwoordi-
ger was toen ze voor de Mr gevraagd werd, 
was het voor annerose voor het eerst dat ze 
actief werd binnen de school. en ze neemt 
haar taak serieus: “ik vind het belangrijk dat  
er leerlingen in de Mr zitten. de school is er 
tenslotte voor de leerlingen, dus mogen ze ook 
wel wat te vertellen hebben. ook al duren de 
bijeenkomsten soms meer dan twee uur, en 
zijn de onderwerpen wel eens saai, je komt 
wel allerlei dingen te weten die je anders niet 
zou horen. bijvoorbeeld als het over de salaris-
sen van leraren gaat.”



annerose en catherine

leerlingen 
aan de Macht 



haaglanden en participeert in dat kader in diverse projec-
ten voor werving van docenten voortgezet onderwijs. 
Met de hogeschool der Kunsten den haag, en in het bij-
zonder met de daarvan deel uitmakende interfaculteit “ 
school voor Jong Talent”, heeft het rlw een convenant 
voor samenwerking op het gebied van onderwijs, perso-
neel en administratie. 

B.2 ontwikkeling leerlingenaantallen
het leerlingenaantal is sinds 2008 voor het eerst licht 
gedaald. de aantallen van de afgelopen jaren waren:  
672 (2007), 692 (2008), 742 (2009) en 737 (2010). de aan-
melding voor de brugklassen laat dezelfde tendens zien:  
101 (2007), 137 (2008), 149 (2009) en 139 (2010). daarbij 
dient opgemerkt te worden dat de instroom mavo in de 
brugklas in 2010 is gestopt. in het schooljaar 2011-2012 zal 
het aantal aanmeldingen voor de brugklas afnemen. deze 
tendens is ook elders zichtbaar in de gemeente. in verband 
met de relatief kleine populatie in de examenklassen blijft 
het totaal aantal leerlingen naar verwachting in het school-
jaar 2011-2012 stabiel. 

d personeel en Bedrijfsvoering
ontwikkeling formatie
De totale formatie: 

2008-2009 51,52 fte 
2009-2010 55,03 fte
2010-2011 57,45 fte

De formatie aan lessen: 

schooljaar 2008-2009 986 lessen
schooljaar 2009-2010 1035 lessen 
schooljaar 2010-2011 1067 lessen

De formatie onderwijzend personeel 

2008-2009 37,53 fte
2009-2010 39,96 fte 
2010-2011 42,20 fte

De formatie onderwijsondersteunend personeel (oop): 

2008-2009 10,27 fte 
2009-2010 10,21 fte
2010-2011  9,70 fte

De formatie afdelingsleiders: 

2008- 2009 1,72 fte
2009- 2010 1,86 fte
2010-2011 2,14 fte

de formatie afdelingsleiders is uitgebreid ter vermindering 
van de werkdruk. de formatie onderwijspersoneel wordt 
negatief beïnvloed door vervanging in verband met lang-
durig ziekteverzuim. de formatie directie is gelijk gebleven: 
2 fte.

Functiemix
in 2009 werd een begin gemaakt met de promotie van lb 
naar lc: 7,09 fte lb docenten zijn in 2009 naar lc functies 
gepromoveerd. aan de promotie waren functie-eisen 
verbonden die in 2010 per docent zijn geëvalueerd en 
beoordeeld. de betreffende docenten zijn vervolgens vast 
benoemd in lc. in 2010 zijn zowel lc als ld vacatures 
opengesteld. Met instemming van de medezeggenschaps-
raad zijn op basis van de stichtingsbrede kaders expliciete 
functie-eisen ld voor het rlw ontwikkeld. Voor lc waren 
deze al voorhanden. Per 1 oktober 2010 is 4,7 fte docenten 
van lb naar lc gepromoveerd; per januari 2011 is na een 
nieuwe sollicitatieronde daaraan 2,1 fte lc toegevoegd .  
in 2010 is 9,2 fte docenten van lc naar ld gepromoveerd. 
de benoemde docenten worden in 2011 beoordeeld. het 
rlw voldoet aan het in oktober 2011 te behalen streefper-
centage ld. in 2011 wordt verder voortgang gemaakt met 
de promotie van lb naar lc. Met een nog te behalen 
omvang van ongeveer 5,5 fte lc (stand januari 2011) ligt 
het rlw goed op koers. Te concluderen valt dat de benoe-
mingen inhoudelijk een grote toegevoegde waarde voor  
de schoolontwikkeling hebben.

Werving en publiciteit
Met een duidelijke huisstijl, opvallende campagnes, inten-
sieve contacten met de basisscholen en hartelijke open 
dagen en informatieavonden weet het rlw een groot 
publiek te bereiken. de eigen medewerkers en leerlingen 
spelen een belangrijke rol in de werving. dit zorgt voor 
authenticiteit. bovendien worden door deze werkwijze de 
kosten beperkt. in 2011 wordt de wervingscampagne 
geëvalueerd en zonodig bijgesteld. 

huisvesting, ict en interne bedrijfsvoering
in 2010 is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld.  
dit plan vormt een gedegen basis voor de raming van de 
onderhoudskosten en de investeringen in de komende 
jaren. in het plan is rekening gehouden met investeringen 
en onderhoudswerkzaamheden die zijn gefinancierd met 
subsidies die vanwege de monumentstatus zijn toegekend. 
in de aanschaf van leermiddelen is opnieuw veel aandacht 
uitgegaan naar de installatie van smartboards. 
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de schooladministratie heeft veel aandacht en energie 
geïnvesteerd in het in de nabije toekomst in te voeren 
webbased leerlingadministratie- en volgsysteem. 

Financiën
Financieel is het rlw in het verslagjaar binnen budget 
gebleven. de jaarrekening sloot af met een batig saldo. 

c. verantwoording
Kwaliteitsgelden
de school organiseert een groot aantal activiteiten pas-
send bij de beleidsprioriteiten in de Kwaliteitsagenda Vo. 
deze betreffen de beleidsprioriteiten “taal” (remedial 
teacher), “verbetercultuur” (aanstelling kwaliteitscoördi-
nator, studieleiders havo en vwo, bèta-coördinator), 
“burgerschap”, “uitblinken” (aanstelling verrijkings -
coördinator, pre-university, lapp-top, junior Tu delft, 
 studie-uitwisselingen, debating, bètaprojecten, verrijkings-
programma groep 8). in 2010 is in het kader van de kwali-
teitsgelden een rekenprogramma voor klas 1 en 2 opgezet 
met inzet van eigen medewerkers en studenten van de 
Tu-delft (stichting betawijs). 

passend onderwijs
de school bereidt zich voor op de aanstaande wetgeving 
betreffende passend onderwijs door oriëntatie op de 
initiatieven van het samenwerkingsverband Voortgezet 
onderwijs leiden en door afstemming van verder te ont-
wikkelen beleid met de basisscholen en andere scholen 
voor voortgezet onderwijs in wassenaar. 

Maatschappelijke stage
het rlw heeft het programma rondom de maatschap-
pelijke herijkt. Kern van de vernieuwing is de spreiding  
van activiteiten over de schooljaren.

Medezeggenschap
de medezeggenschapsraad heeft aan het einde van het 
schooljaar 2009-2010 verslag gedaan van zijn activiteiten. 
de Mr is zesmaal bijeen geweest en geeft aan terug te 
kijken op “positief jaar”. in het verslag benoemt de voorzit-
ter van de Mr de volgende onderwerpen: besluitvorming 
over de opheffing van de mavo, invoering van de functie-
mix, voorbereiding op het nieuw te schrijven schoolplan en 
schoolfinanciën. de directie heeft zich ten aanzien van de 
besluitvorming gehouden aan de adviezen en instemming 
van de Mr.

d. interfaculteit school voor jong talent
de hogeschool der Kunsten (den haag) is er al vele jaren 
van overtuigd dat het uiterst noodzakelijk is om te investe-
ren in zeer getalenteerde jonge mensen op het gebied van 
dans, muziek of beeldende kunsten. de interfaculteit 
school voor Jong Talent is daarvan het meest verregaande 
voorbeeld. op de interfaculteit school voor Jong Talent, 
die inmiddels 54 jaar bestaat, combineren kinderen in de 
leeftijd van 10 tot 18 jaar hun reguliere school voor basis-
onderwijs, vmbo, havo en vwo, met een intensief voor-
traject op het gebied van de dans, muziek en/of beeldende 
kunsten. na dit traject stromen zij meestal door naar het 
hoger kunstonderwijs en velen gaan daarna een internatio-
nale carrière op het gebied van de kunsten tegemoet.  
de hogeschool der Kunsten is de enige hogeschool in 
nederland die deze faciliteit biedt. zelfs in europees ver-
band zijn er slechts enkele vergelijkbare scholen te vinden. 
Vanaf 2006 worden de leerlingen voortgezet onderwijs 
ingeschreven via het rijnlands lyceum wassenaar.  
dit heeft een tweeledig doel: enerzijds vallen de leerlingen 
in deze constructie onder de juiste formeel juridische 
structuur (wVo), anderzijds kunnen de interfaculteit 
school voor Jong Talent en het rijnlands lyceum wassenaar 
een verregaande inhoudelijke samenwerking vormgeven.

op dit moment staan er ongeveer 135 leerlingen voort-
gezet onderwijs ingeschreven via het rijnlands lyceum 
wassenaar. de school is ten opzichte van 2010 circa  
10% gegroeid. in mei 2010 bezocht de inspectie van het 
onderwijs de school voor Jong Talent. er was voor 
inspectie geen aanleiding af te wijken van het “basisarran-
gement”. dit betekent dat er geen reden is om het toezicht 
te intensiveren. zeer constructief waren de gesprekken 
tussen de school en inspectie met betrekking tot de aan-
levering van gegevens waarop de inspectie haar oordeel 
bepaalt. door de specifieke uitgangspunten van de school, 
haar sterk vlottende populatie leerlingen, haar specifieke 
instroom en uitstroom en haar relatief kleine groepsgroot-
tes, zijn de landelijke meetinstrumenten niet adequaat, 
waardoor gegevens verkeerd geïnterpreteerd kunnen 
worden. inmiddels zijn daarover met inspectie additionele 
afspraken gemaakt. de eindexamenresultaten van de 
school zijn uitstekend te noemen: in 2010 heeft slechts één 
leerling het eindexamen niet gehaald. (sinds 2006 zijn er 
slechts twee leerlingen geweest die het eindexamen niet 
hebben gehaald).
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rijnlands lyceum oegstgeest

a. strategie
in het verslagjaar 2010 hebben zich twee belangrijke stra-
tegische ontwikkelingen voorgedaan: het aflopen van de 
samenwerking met het bestuur Teylingen-duinzigt en de 
voortgaande landelijke ontwikkelingen met betrekking tot 
het passend onderwijs.
de samenwerking met de stichting Fioretti-Teylingen 
(duinzigt) die in augustus 2008 werd aangegaan ten 
behoeve van de afbouw van de havo 4- en havo 5-afdeling  
bij duinzigt, is in januari 2010 door de stichting Fioretti-
Teylingen (duinzigt) opgezegd, nadat duidelijk was dat 
het bestuur van de stichting het rijnlands lyceum geen 
gehoor wilde geven aan een hernieuwd verzoek van 
Teylingen/duinzigt om via een regionaal arrangement een 
doorstart te maken met de bovenbouw havo op de locatie 
duinzigt oegstgeest. het bestuur Teylingen duinzigt heeft 
daarop te kennen gegeven het rijnlands lyceum 
oegstgeest niet langer meer als exclusieve samenwerkings-
school aan te merken voor leerlingen van 4 vmbo en 3 havo. 
Ten behoeve van de werving van leeringen voor de 
instroom in 4 havo voor het schooljaar 2010-2011 heeft het 
rijnlands lyceum oegstgeest bijgevolg geheel zelfstandig 
geopereerd. Voor de aanmelding heeft dit geresulteerd in 
65 inschrijvingen voor 4 havo. als gevolg van deze ontwik-
keling verwacht het rijnlands lyceum oegstgeest in de 
komende jaren een teruglopende belangstelling voor 
instroom in havo 4. Tegelijkertijd wordt die verminderde 
belangstelling in ruime mate gecompenseerd door de 
verbeterde instroom in het eigen brugjaar, een trend die  
in het schooljaar 2007-2008 is ingezet en ook in het verslag-
jaar onverminderd is doorgezet. 

Met betrekking tot passend onderwijs heeft 2010 voor-
namelijk in het teken gestaan van oriëntatie op nieuwe 
wet- en regelgeving per schooljaar 2012-2013. de ontwik-
kelingen hebben de scholen in de leidse regio, nog meer 
dan voorheen, genoodzaakt tot onderlinge afstemming 
met betrekking tot de leerlingenzorg.  
het rijnlands lyceum oegstgeest is daarom toegetreden 
tot het samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs 
leiden. daarnaast is speciaal met het oog op deze ontwik-
kelingen een zorgcoördinator aangetrokken voor 0,6 fte. 
de zorgcoördinator is op 1 augustus 2010 in dienst getre-
den. daarmee is een belangrijke stap gezet in het kader van 
de professionalisering van onze leerlingenzorg.

B. onderwijs
inspectie en opbrengsten
als gevolg van het positieve periodieke kwaliteitsonder-
zoek (PKo) van de inspectie van het onderwijs van 2008  
is in het verslagjaar 2010 slechts sprake geweest van ver-
licht toezicht van de zijde van de inspectie, het zogeheten 
 “basisarrangement”. op basis van de resultaten behaald in 
2007, 2008 en 2009 kregen zowel de havo-afdeling als 
de-vwo afdeling van het rijnlands lyceum oegstgeest  
de beoordeling “voldoende”. in beide afdelingen consta-
teerde de inspectie met betrekking tot de verhouding 
school examen – centraal examen voor beide afdelingen 
een “gering verschil”. Voor het vwo-examen noteerde rlo 
een slagingspercentage van 87%, voor het havo 91% en 
voor het international baccalaureate 90%.

Kwaliteitszorg
rlo heeft in het verslagjaar 2010 een schoolbreed klant-
tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren door onderzoeks- 
en adviesbureau hMc onderwijs, onder alle ouders en 
leerlingen van de school. aan dit onderzoek werden de 
voorgeschreven klanttevredenheidsvragen van het 
Vo-raadproject “Vensters voor Verantwoording” toege-
voegd. de resultaten zijn afgezet tegen de resultaten van 
hetzelfde tevredenheidsonderzoek dat werd afgenomen in 
2004 en tegen de gegevens van de databank Vo. het 
onderzoek werd aangeboden in het nederlands en in het 
engels.  
het responspercentage lag op 53% voor de nederlandse 
afdelingen havo/vwo en 55% voor de internationale 
af deling. de gemiddelde totaalscore in de nederlandse 
afdeling bedroeg 3,51 (maximaal 4); dat is hoger dan de 
gemiddelde totaalscore van de databank Vo (3,39) en 
hoger dan de gemiddelde totaalscore uit het vergelijkbare 
onderzoek van 2004 (3,42). de gemiddelde totaalscore 
voor de internationale afdeling lag op 3,25.
bij de vijftien voorgeschreven vragen in het project 
Vensters voor Verantwoording van de Vo-raad gaven de 
leerlingen de school het gemiddelde cijfer 7,1. de ouders 
gaven de school een gemiddelde score van 7,3.
de uitkomsten van het onderzoek vormen belangrijke 
input bij het formuleren van verbeterpunten voor de 
komende jaren. de concrete vertaling hiervan is gemaakt 
in het schoolplan 2010-2014.
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onderwijstijd
het rijnlands lyceum oegstgeest heeft in het verslagjaar 
de geprogrammeerde onderwijstijd in alle afdelingen en 
alle programma’s ruimschoots gerealiseerd. lesuitval door 
incidentele ziekte en afwezigheid bleef door een strak 
vervangingsbeleid beperkt tot 3%. in het laatste kwartaal 
van 2010 (i.e. het eerste kwartaal van schooljaar 2010-2011) 
lag dit percentage op 2,1%. in alle afdelingen van de school 
werd de verplichte norm van 1000 klokuren op jaarbasis 
(700 uur in het eindexamenjaar) overschreden. 

internationalisering
de belangstelling voor de internationale programma’s van 
het rijnlands lyceum oegstgeest, het Middle years 
Programme en het diploma Programme, vertoonde in het 
verslagjaar een licht herstel. rlo noteerde een groei in het 
leerlingaantal van 20 leerlingen (van 215 in 2009 naar 235 in 
2010). er was in 2010 duidelijk minder uitstroom van leer-
lingen als gevolg van repatriëring van gezinnen onder druk 
van de economische recessie.
Teneinde de kwaliteit van de internationale programma’s 
verder te borgen is in 2010 besloten het MyP programma 
te onderwerpen aan internationale accreditatie van de 
council of international schools (cis). in overleg met het 
toezichthoudende international baccalaureate office is 
besloten de accreditatieprocedure cis te combineren met 
de vijfjaarlijkse “re-authorisation visit” van het ibo in 
oktober 2012. 

alle leerlingen van havo en vwo namen in het verslagjaar 
deel aan de jaarlijkse projectweek die standaard in het 
teken staat van internationale betrekkingen en vreemde 
culturen. in 2010 was het thema “china”. Via het talen-
project van de brugklas maakten leerlingen, samen met 
genodigde leerlingen van groep acht op de jaarlijkse  
dag van de Talen kennis met een groot aantal buitenlandse 
talen. de leerlingen van het tweetalig onderwijs namen 
deel aan cultuurexcursies naar london en Finborough in 
respectievelijk het tweede en derde leerjaar

samenwerkingsverbanden
naast de geregelde samenwerking op managementniveau 
met de vier scholen van de stichting participeerde rlo in 
2010 in het samenwerkingsverband Voortgezet onderwijs 
leiden met betrekking tot het dossier “Passend onderwijs”, 
het Platform rijnstreek met betrekking tot de arbeids-
marktproblematiek, de lerarenopleiding van de universiteit 
leiden iclon en wTTP met betrekking tot de instroom 
van leraren in opleiding (lio’s) en stagiaires. 

daarnaast zijn in 2010 verkennende gesprekken gevoerd 
met het stedelijk gymnasium leiden om tot verdere 
 samenwerking te komen bij de organisatie van “leiden 
Model united nations”.

leerlingenzorg
sinds 1 oktober 2007 is de belangstelling voor het rlo 
gestaag toegenomen, wat resulteerde in een groei van het 
leerlingenaantal van 1100 in 2007 naar 1401 in 2010.  
Met deze gestage groei neemt ook de vraag naar deskun-
dige leerlingenzorg toe. het aantal leerlingen met een 
persoonsgebonden budget groeide van 3 in 2007 tot 11 in 
2010. deze toename is mede aanleiding geweest om met 
instemming van de Medezeggenschap met ingang van het 
schooljaar 2010-2011 een volwaardig zorgcoördinator aan 
te stellen voor 0,6 fte. de zorgcoördinator heeft tot taak de 
deskundigheid van het onderwijzend personeel te bevor-
deren, de zorg aan zorgleerlingen te coördineren, en de 
school te vertegenwoordigen in de regionale samen-
werking op het terrein van passend onderwijs.

schoolklimaat
rlo houdt volgens inspectierichtlijnen een incidenten-
registratie bij. in het verslagjaar zijn daarin slechts mineure 
overtredingen geregistreerd. in het schooltevredenheids-
onderzoek scoorden leerlingen de stelling “ik voel me veilig 
op school” met een 8,5 en de ouders (“mijn kind voelt zich 
veilig op school”) met een 8,3; voor beide groepen betrof 
het hierbij de hoogste score, op de voet gevolgd door de 
score voor de stelling “de sfeer op school is prettig (respec-
tievelijk een 8,0 en een 7,9). in één geval leidde fysieke 
agressie niettemin tot een procedure “ernstige misdragin-
gen” met verwijdering van school van betrokken leerlingen. 
rlo handhaaft ten aanzien van gedragingen die een 
bedreiging vormen voor het algemene welbevinden een 
“zero tolerance” beleid. de regels met betrekking tot een 
veilig schoolklimaat zijn opgenomen in de schoolgids. 
daarnaast is in het verslagjaar de samenwerking met 
Politie hollands Midden, als onderdeel van het convenant 
“Veilige school”, voortgezet. in het verslagjaar hebben zich 
geen incidenten voorgedaan waarbij de interventie van de 
schoolagent nodig was.
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thijs, janinKa,  
laurens en Katrien

tot ziens, 
 YelloW  

BricK road



 “de liefelijke dorothy, die door een 
wervelstorm vanuit Kansas naar het 
 magische oz wordt geblazen, werd in de 
vertolking van janinka een onverbeterlijke 
bitch.” 

het rijnlands lyceum oegstgeest heeft een 
musicaltraditie van meer dan twintig jaar. een 
muur in de centrale hal herinnert als een echte 
‘wall of fame’ met foto’s en affiches aan alle 
producties die hier in de loop der jaren zijn 
uitgevoerd. deze vier jonge telgen in die rijke 
traditie deden voor het derde achtereen-
volgende jaar mee aan de musical, en vanwege 
hun eindexamen ook voor het laatste jaar.  
na een aantal jaren met wat zwaardere stuk-
ken zoals Jeanne d’arc en de driestuiversopera, 
viel dit jaar de keuze van regisseur en oud-
leerling Malte huthof op het spetterende  
The wiz. 

zoals van een eigenwijze regisseur kan wor-
den verwacht, ging het originele script flink  
op de schop. Van alle verschillende versies  
van deze klassieker die in ruim een eeuw zijn 
opgevoerd werden elementen geleend.  
zo werd het stuk omgebouwd tot een modern 
spektakel, met verschillende lagen en veel 
kleine grapjes. “Mijn vader is elke avond 
komen kijken en elke keer zag of hoorde hij 
weer wat nieuws waardoor hij in de lach 
schoot”, zegt Thijs (17), die de rol van de 
hersen loze vogelverschrikker scarecrow  
vertolkte.  
om het internationale publiek niet buiten  
te sluiten, werden engelse en nederlandse 
teksten afgewisseld. 

de liefelijke dorothy, die door een wervel-
storm vanuit Kansas naar het magische oz 
wordt geblazen, werd in de vertolking van 
Janinka (17) een onverbeterlijke bitch die de 
andere karakters maar een stelletje mafkezen 
vindt. “zo ben ik in het echt niet hoor. ik vond 
het zelfs soms lastig om tussen alle vrolijkheid 
en uitbundigheid van mijn medespelers mijn 
gezicht in de plooi te houden.” laurens (18) 
speelde Tin Man, de blikken man op zoek naar 
een hart en Katrien (18) zette haar tanden in 
de rol van de laffe lion.

alle vier combineerden ze de hectiek van 
repetities en uitvoeringen met de stress van 
hun eindexamenjaar. Maar hoe intensief de 
voorbereidingen soms ook waren, de repeti-
ties bleken de uitlaatklep waar elke week naar 
uitgekeken werd. Katrien: “ik denk dat ik echt 
totaal depressief was geworden als ik dit niet 
had gehad.” Janinka is van de vier overigens de 
enige die droomt van een professionele carrière 
in de muziek of in musical. Maar ook de ande-
ren weten zeker dat ook na hun vertrek van 
deze school het podium een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht op ze zal blijven houden.



Burgerschap
in het streven leerlingen op te leiden tot “ zelfstandig 
denkende, verantwoord handelende leden van de samen-
leving” (schoolgids) bevordert rlo een groot aantal activi-
teiten die aansluiten bij de “wet op actief burgerschap en 
sociale integratie in het Primair en Voortgezet onderwijs” 
(2006). curriculair en extra-curriculair is daartoe in het 
verslagjaar een groot aantal activiteiten aangeboden. 
daarbij is, waar mogelijk, aansluiting gezocht bij de ver-
plichtingen die voortvloeien uit de wet op de maatschap-
pelijke stage. het geheel van activiteiten, dat varieerde van 
de organisatie van politieke debatten en scholierenverkie-
zingen, tot huiskamerprojecten met ouden van dagen in  
de lokale gemeente tot deelname aan het internationale 
Model united nations in den haag, vormde een breed 
aanbod aan mogelijkheden die deels voor alle leerlingen 
verplicht en deels als keuze activiteit zijn doorlopen.  
de unieke setting van rlo, dat nationale en internationale 
leerlingen in één gebouw bedient, maakt dat veel activi-
teiten werden afgewerkt in de engelse taal (bbc speaking 
awards/debating/project globalisering/writing 
compe tition) en in de context van internationalisering.

ontwikkeling leerlingenaantal.
het rlo heeft in het verslagjaar opnieuw te maken gekre-
gen met een stijging van het leerlingenaantal. Voor het 
derde jaar op rij was de belangstelling voor het brugjaar 
aanzienlijk groter dan uit de primusgegevens zou mogen 
worden afgeleid. in de meerjarenprognose van de 
gemeente oegstgeest wordt rekening gehouden met een 
basisgeneratie van 175 leerlingen. in 2008, 2009 en 2010 
realiseerde rlo feitelijk een instroom in het eerste leerjaar 
van respectievelijk 186, 233 en 224. daarnaast noteert rlo 
als gevolg van de bijzondere ontwikkelingen bij Teylingen-
duinzigt een extra instroom in 4 havo van respectievelijk 
130, 90 en 80 leerlingen in de genoemde leerjaren.  
rlo heeft daarmee in de leidse regio een aanzienlijk 
groter marktaandeel dan op basis van geografische 
 prognoses mocht worden verwacht.

personeel en bedrijfsvoering
in het verslagjaar is naar aanleiding van de eisen van  
de overheid ten aanzien van de functiemix een forse 
opwaartse beweging in de salarisschalen doorgevoerd.  
de ld formatie groeide met 13,80 fte. in het verslagjaar 
werd de streefformatie lb-lc-ld met de verdeling  
21%-53%-26% conform de eisen van ocw gerealiseerd.

in de begroting 2010 was ten behoeve van scholing een 
bedrag van € 85.000 opgenomen. dit bedrag werd geheel 
uitgeput. scholingsgeld werd met name besteed aan  
internationale conferenties van het internationaal 
baccalau reaat, individuele professionalisering en scholing 
van de Medezeggenschap.

Ten behoeve van werving en publiciteit werd het begrote 
bedrag van € 100.000 geheel uitgeput.

Met betrekking tot de huisvesting werd in 2010 uit eigen 
middelen een bedrag van € 750.000 besteed aan de ver-
bouwing van de centrale hal van de school. Met deze 
ingreep werd 200m2 toegevoegd aan de beschikbare 
binnenverblijfsruimte. 

rlo sloot het financiële jaar 2010 af met een batig saldo. 

verantwoording
de kwaliteitsgelden Vo werden in het verslagjaar geheel 
in de formatie opgenomen ten behoeve van extra taal en 
rekenvaardigheidonderwijs.
de subsidie voor de invoering van de maatschappelijke 
stage werd besteed aan coördinatie (maatschappelijke 
stage coördinator), personele inzet docenten, inhuren 
derden en uitvoeringskosten activiteiten.
in 2010 ontving rlo € 31.408 aanvullende bekostiging voor 
11 rugzakleerlingen (lgF financiering). deze bekos tiging 
werd geheel besteed aan aanvullende interne en externe 
begeleiding van betrokken leerlingen.

Medezeggenschap
in het verslagjaar vergaderde de medezeggenschap zes 
keer. belangrijkste thema’s waren de financiële kwartaal-
rapportages, de ontwikkeling van de functiemix, de aan-
passingen aan het gebouw en de ontwikkeling van het 
leerlingenaantal.
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a. strategie
het rijnlands lyceum sassenheim hanteert voor de jaren 
2008-2012 een tweetal speerpunten van beleid: 
1 het ontwikkelen van talenten van leerlingen in een 

 plezierige, veilige en uitdagende omgeving.
2 de ontwikkeling en implementatie van de borging en 

verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

in dit jaarverslag wordt uitvoerig ingegaan op de behaalde 
resultaten ten aanzien van beide aspecten.

B. onderwijs
inspectie
Voor de opleidingen mavo en havo was sprake van het 
door de inspectie toegekende basisarrangement.
de inspectie heeft voor het vwo een te groot verschil 
 geconstateerd tussen het cijfer voor het schoolexamen in 
relatie tot het cijfer voor het centraal examen, in combi-
natie met het gemiddeld centraal eindexamen cijfer.  
als gevolg hiervan heeft een inspectieonderzoek plaats-
gevonden in december 2010. 

opbrengsten
het opbrengstenoordeel was in 2010 voor de opleidingen 
mavo/havo voldoende, voor vwo onvoldoende (zie hier-
boven). het rendement van de onderbouw en van de 
bovenbouw was gemiddeld en daarmee voldoende.

Kwaliteit eindexamen
het in 2009 ingezette verbeterplan voor het vwo is in 2010 
verder doorgevoerd. de verschillende secties werken met 
de kwaliteitstanddaaard voor school examens, wat tot 
aanpassing van het Programma van Toetsing en afsluiting 
(PTa) heeft geleid. deze aanpassingen en de ontwik keling 
en invoering van nieuw toetsbeleid hebben ertoe geleid 
dat de resultaten van het vwo-examen 2010 zodanig verbe-
terd zijn dat alle tekortkomingen bij het vwo weggenomen 
zijn en dat de opbrengsten weer op alle indicatoren vol-
doende zijn. Medio 2011 zal het door de inspectie toe te 
kennen basisarrangement ook weer voor het vwo van 
toepassing zijn.

Kwaliteitszorg
in dit jaar heeft de verdere ontwikkeling en implementatie 
van het kwaliteitszorgbeleid plaatsgevonden. inmidddels 
vinden op basis van een meerjarenplanning enquêtes 
plaats onder leerlingen en ouders. hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de enquêtes van Kwaliteitsscholen. de uit-
komsten van de enquêtes leveren gegevens over de 

 aandachtsgebieden zoals deze ook in “Vensters van 
Verantwoording” zijn aangegeven. de uitkomsten van de 
enquêtes kunnen worden vergeleken met de uitkomsten 
van andere scholen (benchmark). de uitkomsten van de 
metingen worden geanalyseerd en kunnen leiden tot ver-
beteracties. deze verbeteringen worden door secties en 
jaarlagen uitgevoerd. in 2010 zijn met name op het gebied 
van toetsing verbeteringen aangebracht. er is een toets-
beleid voor alle opleidingen ontwikkeld en er is gestart met 
de implementatie.
de enquêtes uit het bekwaamheiddossier van Kwaliteits-
scholen worden ingezet per schooljaar 2010/2011.  
de uitkomsten dienen als input voor functionerings- en 
beoordelingsgesprekken en pop-gesprekken.
er heeft een nulmeting binnen het tweetalig onderwijs 
(TTo) plaatsgevonden op basis van de vernieuwde refe-
rentie kaders van het europees Platform. een verbeterplan 
is met ingang van schooljaar 2010/2011 geïmplementeerd. 
in het najaar 2011 zal de accreditatie van het TTo 
plaatsvinden.

onderwijstijd
de onderwijstijd is conform de wettelijke eisen gepland  
en uitgevoerd. de lesuitval ten gevolge van internationale 
uitwisselingen behoeft verbetering.

Maatschappelijke waarderingen bevordering actief 
burgerschap
de schoolleiding participeert in het structurele overleg 
tussen gemeente en scholen en heeft de gemeente geadvi-
seerd in het kader van de locale educatieve agenda. in het 
kader van Passend onderwijs participeert de school in het 
regionaal samenwerkingsverband.
leerlingen hebben deelgenomen aan het Milleniumproject 
van de gemeente Teijlingen. het is inmiddels een traditie 
dat leerlingen uit 4 en 5 vwo participeren op stembureau’s 
van de gemeente tijdens verkiezingen. in het kader van de 
maatschappelijk stage hebben vele activiteiten in samen-
werking met gemeente en maatschappelijke organisaties 
plaatsgevonden.

talentontwikkeling
naast de doorlopende leerlijnen sport en cultuur is de 
ontwikkeling van de leerlijn science ter hand genomen.  
de implementatie daarvan staat gepland voor schooljaar 
2012/2013. er heeft een project voor ‘talented students’ in 
de 4e klas TTo plaatsgevonden. 

rijnlands lyceum sassenheim
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tiM, KirtY en ilse

luie patat-
generatie? 

niKs ervan!



 “leerlingen die zich naast hun 
 verplichte schoolwerk inzetten om de 
school net dat beetje leuker, leefbaarder 
en interessanter te maken.”

er komt heel wat organisatie bij kijken om op 
een middelbare school alles op rolletjes te 
laten lopen. dat is op het rijnlands lyceum in 
sassenheim niet anders. en ook hier zijn het 
lang niet alleen de medewerkers die hun 
steentje bijdragen. elke school heeft ze: leer-
lingen die zich naast hun verplichte school-
werk inzetten om de school net dat beetje 
leuker, leefbaarder en interessanter te maken. 
zij investeren hun tijd belangeloos in een 
schoolkrant, een muzikale avond of een 
inspraakorgaan en rekenen zo af met alle 
vooroordelen over de apathische houding van 
jongeren. wat nou patatgeneratie? we ont-
moeten drie van deze betrokken leerlingen. 

Tim (15) zit in vwo 4, en is er is geen commis-
sie op school of hij zit erin. zo zit hij in de 
leerlingenraad, die onlangs meebesliste  
over het nieuwe icT-protocol. binnenkort 
buigen ze zich over de herinrichting van het 
schoolplein. Tim is daarnaast klassenvertegen-
woordiger en het enige leerling-lid van de 
Medezeggenschapsraad. Ten slotte is hij lid 
van de Technische commissie, die de techniek 
verzorgt op ouderavonden en schoolfeesten: 
“het leuke van die commissie is dat de tech-
nische kennis niet van leraren komt, maar  
van generatie op generatie leerlingen wordt 
doorgegeven. best bijzonder.” 

dansen is voor Kirty (14) uit mavo 3 ongeveer 
zo natuurlijk als ademen. daar waren de 
leraren en de ouders getuige van tijdens een 
feestelijke avond vol optredens als afsluiting 
van de kennismakingstijd voor brugklassers. 
daar trakteerde ze het publiek op een spet-
terende buikdans, waar naderhand nog lang 
over gesproken werd. inmiddels is Kirty over-
gestapt op zumba, maar ze blijft verslingerd 
aan het ritme. “Misschien wordt binnenkort 
de schoolmusical nieuw leven ingeblazen.  
dan doe ik mee, maar alleen om te dansen.”

na een actieve schooltijd neemt ilse (17) 
binnenkort na haar eindexamen Vwo 
afscheid van het rijnlands sassenheim. ook 
ilse zat in de leerlingenraad en was klassen-
vertegenwoordiger. ze heeft enorm veel zin in 
haar studie culturele antropologie in leiden, 
maar denkt met veel plezier terug aan haar tijd 
op het rijnlands: “het leukste vond ik de 
excursies naar het buitenland en alle mogelijk-
heden om als leerling betrokken te zijn.”



internationalisering
er heeft een visitatie plaatsgevonden door het europees 
Platform in het kader van het realiseren van de elos- 
status voor de mavo. het rapport heeft de school een 
aantal aanbevelingen gegeven die met ingang van 2011 
ontwikkeld en ingevoerd worden. op het gebied van 
uitwisselingen en projecten buiten nederland voldoen de 
opleidingen inmiddels aan de gestelde criteria. Voor de 
moderne vreemde talen wordt gewerkt aan de ontwik-
keling en implementatie van het europees referentie 
Kader. wederom zijn alle TTo-leerlingen vwo 6 geslaagd 
voor het ib english.

samenwerkingsverbanden
de school participeert zeer actief binnen het samen-
werkingsverband “duin en bollen”. intensief overleg en 
 samenwerking vindt plaats rond “Passend onderwijs”. 
het rijnlands sassenheim participeert in de regionale 
opleidingsschool rijnland , waarbij studenten worden 
begeleid in hun opleiding tot leraar. betrokken scholen  
en opleidingsinstituten geven gezamenlijk vorm aan de 
professionalisering van het beroep van leraar.
binnen het platform “risicoregio rijnland” wordt met 
andere Vo-scholen aan diverse projecten gewerkt om  
aan het lerarentekort het hoofd te bieden.

schoolklimaat en leerlingenzorg
uit metingen onder leerlingen en ouders is gebleken dat 
leerlingen zich veilig voelen binnen het rls, de sfeer  
door hen als prettig ervaren en zij zich door docenten  
met respect behandeld voelen. de leerlingenzorg wordt 
door mentoren en het zorgteam onder leiding van de 
zorg coördinator uitgevoerd op basis van het rls zorgplan.  
dit zorgplan is gekoppeld aan het zorgplan van het 
 samenwerkingsverband. zeer positief is de preventieve 
meerwaarde van het jeugdmaatschappelijkwerk dat twee 
dagdelen per week ingezet wordt.

c. ontwikkeling leerlingenaantal
leerlingaantal
in 2010 is het het leerlingenaantal gestegen ten opzichte 
van 2009: 1463 leerlingen per oktober 2010. de groei  
werd mede veroorzaakt door een eenmalig grote instroom 
in het 4e leerjaar havo. Vanaf het schooljaar 2011/2012 
zullen de leerlingenaantallen enigszins teruglopen (demo-
grafische ontwikkelingen (brugklas), lagere instroom 4e 
klas havo, in combinatie met een grotere uitstroom vwo). 
de prognose is een stabilisering van het leerlingenaantal 
per 2012 rond de 1420/1440 leerlingen.

toelatingsbeleid
het beleid met betrekking tot de toelating van leerlingen 
uit het basisonderwijs is ongewijzigd. het uitgangspunt 
daarbij is het schooladvies in combinatie met de ciTo-
resultaten. de overgang van het basisonderwijs naar het 
voortgezet onderwijs wordt voor het rls vormgegeven 
middels de zogenoemde “warme overdracht”.  
hierdoor maken leerlingen een optimale start in het voort-
gezet onderwijs. het rls rapporteert de basisscholen over 
de studievoortgang van hun leerlingen.
de school hanteert voorts een toelatingsprocedure voor 
TTo en de sport- en cultuurklas.

d. personeel en bedrijfsvoering
Formatie
bij de start van schooljaar 2010-2011 zijn veertien nieuwe 
docenten en docenten in opleiding in dienst getreden.  
de begeleiding van de nieuwe docenten, stagiaires en 
docenten in opleiding is uitgevoerd volgens de eisen van 
een opleidingsschool. het schooljaar 2010-2011 is ingezet 
met relatief veel tijdelijke aanstellingen omdat sprake is 
van vervulling van vacatures in verband met zwangerschap, 
ouderschapsverlof en projecten met een tijdelijke looptijd 
(financiering) en er sprake is van een tijdelijke groei van 
het aantal leerlingen in relatie tot de prognoses voor de 
komende jaren. de omvang van baPo-verlof is meer dan 
gemiddeld en zal dit de komende jaren blijven, en in die zin 
op het budget drukken. 

organisatie ontwikkeling en functiemix
de doelstelling van de Functiemix voor 2010 is behaald. 
Vier docenten werden bevorderd naar schaal lc, acht 
docenten naar schaal ld.

huisvesting 
de aula, tevens kantine is geheel vernieuwd. 

Werving
het speerpunt was en blijft een intensief contact met het 
basisonderwijs in de regio. door schoolleiding, jaarlaag-
coördinatoren, docenten en leerlingen is in alle gevallen 
gehoor gegeven aan verzoeken om informatie en voorlich-
ting. het ontwikkelde voorlichtingsmateriaal heeft meer 
dan voldoende in de behoefte van ouders, kinderen en 
scholen voorzien.
regelmatig maken lokale kranten melding van de activi-
teiten van het rijnlands lyceum sassenheim.
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ict
de implementatie van de electronische leer omgeving is 
in de bovenbouw gerealiseerd en de voorbereidingen om 
in de brugklas 2011/2012 te starten vinden plaats.  
binnen het TTo vindt “digitale uitwisseling” plaats met 
verschillende europese scholen.

Financiën
de overschrijding van het budget in 2010 is voor een 
 belangrijk deel toe te schrijven aan de extra kosten die 
gemaakt zijn als gevolg van de inrichting van de nieuwe 
organisatie (onder meer interimkosten), de relatief hoge 
bapokosten voor het rijnlands sassenheim in vergelijking 
tot de andere scholen van de stichting en de tijdelijke 
uitbreidingen als gevolg van ziekte- en zwangerschaps-
vervanging. de doelstelling voor 2011-2012 is het terug-
brengen van de formatieomvang binnen alle geledingen  
en conform de begroting en het weer jaarlijks boeken van 
een positief financieel resultaat om daarmee het negatieve 
resultaat van 2010 te compenseren.

e. verantwoording
Kwaliteitsgelden
Ontwikkeling taal en rekenen
in het kader van de bevordering van de taal- en rekenvaar-
digheden van de leerlingen zijn de in schooljaar 2008-2009 
ontwikkelde leerlijnen verder geïmplementeerd. een evalu-
atie van de pilots heeft plaatsgevonden. Voor rekenen wordt 
de leerlijn uitgebreid naar de bovenbouw. het project Taal 
behoeft uitbreiding en betere beleidsmatige onderbouwing. 
dit is in 2010 ter hand genomen. een koppeling is gelegd 
met de beleidsontwikkeling rond de kwaliteit van het 
profielwerkstuk.
aan kinderen met een achterstand voor wat betreft het 
niveau nederlands en Moderne Vreemde Talen worden 
steunlessen in de eerste en tweede klas aangeboden.
het programma met een extra lob-uur, waarin studie-
vaardigheden en sociale vaardigheden aan bod komen, is 
per schooljaar 2010/2011 geïmplementeerd. op die manier 
is het programma zo veel mogelijk toegesneden op de 
individuele behoeften van leerlingen.

Maatschappelijke stage
de ontwikkeling van de maatschappelijke stage vindt 
gestaag voortgang. de projecten in het verlengde van 
Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen zijn 
zeer succesvol. de school en de gemeente Teylingen 
 hebben intensief samengewerkt in het zogenoemde 
Millenniumproject. leerlingen hebben voor diverse 
b asisscholen de jaarlijkse sportdag georganiseerd.

gratis lesmateriaal
de school heeft voor de onderbouw een eigen boeken-
fonds. de school heeft de boeken voor de bovenbouw via 
Van dijk educatie betrokken. het per leerling beschikbaar 
gestelde bedrag was voor de onderbouw toereikend voor 
de tweede fase. over het geheel genomen heeft dit niet tot 
onacceptabele overschrijding geleid.
het overleg met secties, geadviseerd door de media-
thecaris,heeft tot een herijking van de boekenlijsten geleid 
(waaronder een afname van het aantal werkboeken en een 
terughoudend beleid met betrekking tot het vernieuwen 
van onderwijsmethodes) . dit heeft bijgedragen aan de 
acceptabele financiële resultaten op het gebied van 
leer middelen.

zorg
Voortijdige schooluitval
het aantal vroegtijdige schoolverlaters is in 2010 met twee 
leerlingen teruggebracht, conform de verstrekte subsidie. 
daarmee voldoet rls aan de doelstellingen in dit kader. 
Van de weinige “uitvallers”zijn de leerlingen die na het 
behalen van hun mavo-diploma niet doorstromen naar een 
bij ons bekend roc een moeilijk op te lossen probleem. 
het bijgestelde absentiebeleid is volledig geïmplemen-
teerd. de samenwerking met het bureau leerplicht in de 
nieuwe structuur verloopt inmiddels naar tevredenheid.
het zorgteam geeft uitvoering aan het beleid vastgelegd in 
het zorgplan en aan het dyslexiebeleid. er zijn opvallend 
veel leerlingen met een officiële dyslexieverklaring.
de leerlingen met een “lgF-status” hebben in samen-
werking met ambulante begeleiding van rec-scholen extra 
ondersteuning en begeleiding gekregen (vier cluster  
3 leerlingen en twee cluster 4 leerlingen). de eerder-
genoemde aanwezigheid van een jeugdmaatschappelijk 
werker en een ambulant begeleider een aantal dagdelen 
per week heeft de begeleiding van kinderen met een leer- 
of gedragsprobleem verbeterd.

Medezeggenschap
de medezeggenschapsraad heeft zesmaal officieel verga-
derd. naast de reguliere onderwerpen zoals begroting, 
jaarrekening en schoolgids, is dit jaar de onderwijstijd en 
daaraan gekoppeld een nieuwe organisatie van toetsing 
aan de orde geweest. ook de inrichting van de sport- en 
cultuurklas is besproken. er heeft maandelijks overleg 
plaatsgevonden tussen PMr en schoolleiding. dit jaar is 
een nieuw taakbeleid voor het onderwijzend personeel  
tot stand gekomen.
de schoolleiding informeert en laat zich informeren  
door de ouderraad en klankbordgroep van TTo-ouders.
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strategy
ish Primary school has an active strategy designed to 
prepare its children for the future. driving this mission is a 
new strategic development Plan, which is in line with the 
overall policy aims of the rijnlands lyceum foundation 
strategic plan Focus 2012 and has been shared with key 
stakeholders. This plan is divided into the following 
sections: 
 - icT
 - innovation and cooperation
 - citizenship
 - Mind, brain and education
 - environmental education
 - curriculum
 - Facilities and Financial stability 

The plan focuses particularly on innovation, digital 
learning and brain-based learning and will be evaluated  
in the 2011 annual report.

For 2010, academic developments centred around 
maintaining the school’s position as one of the leading 
international schools in europe and the flagship school  
for the international Primary curriculum. The school 
continues to strive to be a very competitive employer  
by offering a subsidised Masters in education with bath 
university, hosted here at ish. we have also increased 
spending on staff professional development and 
investigated a range of wellness options for staff.

educational developments
The Primary school, along with over 1000 other schools 
worldwide, uses the international Primary curriculum 
(iPc). The school has built upon its successful accreditation 
at ‘mastering level’ by developing further in all areas 
assessed. in particular, the focus on learning at ish primary 
has been used as an exemplar of excellent practice and has 
been disseminated internationally.
The school has also developed its transition project,  
linking year 6 in primary with year 7 in secondary school.  
 This project now includes MyP (Middle years 
Programme) style assessed projects for year 6 children, 
cross-phase teacher meetings and sample lessons from 
secondary staff.
results of standardized tests in 2010 were very positive.  
in english, our year 6 students again significantly exceeded 
averages achieved in the uK in all seven areas assessed, 
even outperforming last year’s cohort. 

The fact that only 17% of our children are first language 
english speakers makes this achievement even more 
impressive. in mathematics, our students also exceeded the 
uK average significantly in all eight areas assessed.

Quality
inspection
The school inspector continues to pay regular visits to the 
school and is very happy with the quality provided.  
he does not see the need for a full inspection in the near 
future. similarly, as long as the school is prepared to act  
as a host venue and centre of excellence for other schools 
and as a conference venue for Fieldwork education and  
the international Primary curriculum (iPc), the iPc see no 
need to reaccredit in May 2012 as initially planned.

Feedback from stakeholders
The results of last year’s questionnaire were extremely 
positive, reflecting a high level of parent satisfaction.  
There will be another parent questionnaire in May 2011,  
as well as a questionnaire for children. 
Parent attendance at school events is increasing steadily. 
Parent information meetings are very well attended with 
almost 100% of parents present. recent parent and 
  schoolled developmental activities have seen steady levels 
of attendance and high levels of feedback. The Principal 
attends all Parent Teacher association (PTa) meetings and 
answers questions on, amongst other issues, educational 
policy and practice. 
comments from Mr regarding the performance of the 
school are generally very positive and meetings also take 
place with the school’s educational partners and external 
organizations (for example, hco).

Quality initiatives 
The school continues to use the school self evaluation 
Toolkit which assesses performance in the following areas 
of operation:
 - Views of parents, carers and other stakeholders
 - achievement and standards
 - Personal development and well-being
 - Quality of provision
 - leadership and management
 - overall effectiveness and efficiency

 

international school of  
the hague – primary school
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This tool allows us to rigorously self-evaluate based on 
evidence and set targets for the future. This uses a four 
point scale:
1 = excellent
2 = good
3 = satisfactory
4 = unsatisfactory and in need of improvement

The school currently scores 1 or 2 for all areas.

international dimension
The school is globally recognised as an excellent example 
of an internationally minded community. Many events to 
celebrate the school’s international dimension are held 
annually but more important and impressive is the daily 
atmosphere in school; one of mutual respect, interest in 
one another’s cultures and a strong emphasis on the 
preservation of the child’s mother tongue. The school  
has been used as a model learning environment for 
international children and as such, has hosted such 
prestigious events such as the international leadership  
and Management Programme, international Primary 
curriculum conferences and training days for all shell 
headteachers. The international aspect of the school is  
an area we can feel justly proud of and is one of the main 
reasons that international families send their children to 
the school.

development of student numbers and 
admissions policy
The Primary school is full in almost all year groups with a 
sizeable waiting list. currently, around 475 students are in 
school. Future numbers are limited by the space available 
but also by the school philosophy, which is one where a 
‘family feel’ is valued. The present situation demands 
agreement with haagsche schoolvereeniging (the school 
holding the igbo license) before any expansion is realised. 
however, it is envisaged that this situation will change in 
the near future, allowing the school and the foundation  
full autonomy.

The school has a very clear and transparent admissions 
policy, posted on the website and regularly discussed at 
school management and Mr level. it aims to be as inclusive 
as possible, in the spirit of “passend onderwijs”, but must 
also have restrictions according to igbo agreements. 

The school caters for the needs of the mobile international 
community, meaning international families working or 
living in The netherlands or dutch families returning to 
the country after a spell overseas. as such, student 
numbers can be unpredictable. however, despite the 
economic downturn of 2008 and beyond, numbers have 
continued to rise.

development of Formation
To cater for the increase in student numbers, additional 
teaching staff have been added along with a small 
adjustment in office staff to manage the additional 
administrative work. however, beyond this, no significant 
additions to staffing have occurred. a future increase in 
information technology integration teachers is expected. 
in 2010 the school took its first steps within the Functiemix 
strategy, appointing three staff to the lb scale. in 2011, 
another three staff will be promoted. This ensures ish 
primary is well on track to achieve and in fact, exceed the 
required percentages of lb staff by 2014.

recruitment and marketing
when attracting teachers, ish tries to be represented at all 
major conferences or workshops of international schools 
in europe. The school has a very high profile within the 
international schools community and has been used to 
demonstrate high quality initiatives on a number of 
occasions. as a result of this and the 2009 accreditation, 
recruitment of new, high quality staff has become much 
easier and, given the low turnover, a personal approach 
rather than attendance at recruitment fairs is preferred. 
The new school website has been extremely popular with a 
range of stakeholders and is regularly mentioned by staff 
attending for interview as a key tool in their information 
gathering process. The school is represented at a number 
of events for the expatriate community and keeps in touch 
with agencies providing support for international families.

accommodation
To create more space to cope with the increasing demand 
for school places, the on-site private nursery was given 
notice to relocate and this area will be converted into 
classrooms, offices and a staffroom in July 2011.  
Facilities on campus are good, with strategic developments 
and improvements enhancing and modernizing the 
building. however, absolute capacity in the primary school 
has already been reached so, if expansion is to continue, an 
additional extension of the building needs to be considered.
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 “We weten niet voor welk soort werk 
we onze kinderen opleiden. ga maar eens 
na: tien of twintig jaar geleden bestond 
de helft van de huidige banen niet eens.”

de Franse Malo en de spaanse amaia  
(beiden 11) hebben net op de iPod met behulp 
van google Maps het huis opgezocht waar 
John lennon woonde, want over hem ging de 
les. leren met de iPod is leuk en handig, vinden 
de kinderen. amaia: “Je kunt op internet alles 
vinden”. Malo voegt toe: ”Maar je moet wel 
opletten, want de informatie op internet klopt 
lang niet altijd. soms is het daarom beter om 
er een boek bij te pakken. Maar wel eerst 
voorin het boek kijken in welk jaar het is uit - 
gegeven. zo weet je hoe oud de informatie is.” 

Kinderen op de Primary school van de 
international school of The hague leren op 
deze manier niet alleen zelf aan informatie te 
komen, maar deze informatie tegelijk op 
waarde te schatten. “belangrijke vaardig-
heden”, vindt schoolhoofd graeme scott. hij 
legt uit dat ze veel succes hebben geboekt met  
hun benadering van het leerproces. ”niet alle 
kinderen leren op dezelfde manier of zijn goed 
in dezelfde dingen. door de kinderen uit te 
leggen hoe het brein ongeveer werkt en wat 
een goede of een slechte leerervaring is, geef 
je ze het inzicht om hun eigen leerproces te 
beïnvloeden.” 

de kinderen wordt verteld dat niet alleen 
cognitieve vaardigheden op het gebied van 
bijvoorbeeld taal of rekenen iemand slim 
maken, maar dat goed met je handen kunnen 
werken of muzikaliteit net zo goed vormen 
van intelligentie zijn. “we weten niet voor 
welk soort werk we onze kinderen opleiden. 
ga maar eens na: tien of twintig jaar geleden 
bestond de helft van de huidige banen niet 
eens. die zijn ontstaan door de ontwikkeling 
van de technologie. wij proberen onze kinde-
ren een stel basisregels en -verantwoordelijk-
heden mee te geven.” als leerhulp is de spin 
squish in het leven geroepen. Malo en amaia 
blijken de acht basisregels (de poten van de 
spin) inderdaad allemaal uit het hoofd te 
kennen. 

naast les in hun eigen taal krijgen Malo en 
amaia engelse en nederlandse les. 
Volgend jaar mogen ze nog een extra vreemde 
taal kiezen. Malo kiest spaans, amaia Frans.  
daar kunnen ze elkaar bij helpen. is het met  
al die talen niet lastig om telkens om te scha-
kelen? “nee hoor, zegt Malo, “soms weet ik 
naderhand niet eens meer in welke taal ik een 
boek heb gelezen.”



Malo en aMaia

opgroeien 
in de 

inForMatie-
Maatschappij



sustainability
The school has developed a very active and committed 
‘green group.’ This is a team of teachers and children who 
work to raise awareness of environmental issues and 
develop the school’s provision for sustainable education. 
2010 saw the development of a new ‘green space’ area, 
where landscaping has created birdwatching areas and 
different habitats for a range of flora and fauna.  
currently, the international Primary curriculum teaches 
children about the importance of conservation. This is 
complemented by special assemblies and events. The 
school has an active programme of recycling, with paper, 
batteries, print cartridges all being collected. separate bins 
for paper, plastic, organic and ‘other’ have been set  
up around the school and the children are encouraged to 
manage this issue themselves. Further investment in 
sustainability has been coordinated with secondary staff 
and students.

ict
within icT, the school has ambitious plans to integrate the 
teaching of iT within all subject areas and, over a period of 
three years, to have a laptop and mobile device programme 
throughout the primary school. an iT director for primary 
and secondary school will ensure all developments and 
whole school (primary-secondary). now the school has 
smartboards in all classrooms, a timetabled icT suite of  
22 computers and two study areas with 8 computers each. 
our year 6 students are part of a 1:1 ipod touch programme 
which has been extremely successful and has raised the 
profile of the school locally and internationally. it is 
envisaged that this will continue, supported by macbooks 
for content creation. ipads are also being investigated for 
lower school classes. it is important that we have the ipads 
and laptops in the hands of the teachers at least 6 months 
before they are used with the children. The school also 
uses mini-camcorders, digital cameras and suchlike for 
children and staff use. The standard of teaching with 
smartboards has continued to improve and is now at a  
very high level. 
weekly podcasts are made by the children and these are 
broadcast on the school’s dedicated youtube channel.  
They are also played every Monday morning in each class. 

Finances
The financial result was €399.329. staffing costs represented 
around 74% of total outgoings, considerably less than last 
year. however, this percentage is an anomaly and will be 
significantly higher next year as the primary school takes a 
much greater responsibility for whole school staffing. 
additionally, the contributions to staffing at the central 
service bureau are not included in this amount. The school 
will also pay for internal building costs linked to the 
provision of additional classrooms. such a healthy balance 
was pleasing and the school’s finances are very secure. 

accountability
passend onderwijs
The Passend onderwijs project continued throughout 
2010, with surveys on inclusion sent to parents and staff.  
it was not intended that these surveys should provide 
statistics, rather they should generate comments on how 
inclusive we are as a school and how we could become 
more inclusive. however, the most important yardstick we 
need to consider is exactly how much additional support 
the school can actually provide. Knowing the tipping 
point, where taking in additional children with significant 
needs actually impacts negatively on the children we 
currently provide support for, is crucial. with this aim in 
mind, the school conducted a self evaluation of its 
provision which confirmed that we truly are an inclusive 
school but also, that there are limits we should adhere to. 
in admitting children with severe learning or behavioural 
disabilities, we may disadvantage the children already on 
our learning support programme by reducing the amount 
of support they receive in order to accommodate the  
new children.

community involvement
The introduction of The hungry Mind international 
community centre has been a major step forward in the 
school’s community involvement. although this is a 
parent-run initiative, the school has been very supportive 
and interactive in its cooperation. The community centre 
unites the local and expatriate populations, providing 
activities, training and opportunities for socializing.    
after-school classes for children are also offered. 
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The school continues to develop the ‘ish community 
helpers’ programme where older primary students 
support the school in some administrative and 
organizational aspects of its functioning as well as 
being involved in the wider community. in addition, 
the ‘buddies’ programme allows children of different 
ages to mix together once a week on joint projects. 

care policy
The school has a comprehensive care plan, taking into 
account the age of the children, potential relocation 
issues and their transient nature. we have continued 
with a series of preparation meetings for Passend 
onderwijs, in cooperation with other international 
schools in the region of The hague. These meetings 
have centred around developing a profile for each 
school, outlining what sort of special learning, 
behavioural or emotional needs the schools can cater 
for. an internal care committee has also been 
established, where our special needs department has 
represented the school in meetings with other 
schools, the school social worker, school doctor and 
other key personnel. The main focus of the meetings 
is the discussion of special needs students and their 
further referral to the dutch care system according  
to the procedures of weer samen naar school.  
our special needs department have also participated 
in a group examining alternatives to secondary 
education for special needs students, exploring 
alternatives to secondary education for these children 
with a need for content modification of the curriculum 
as well as basic academic and daily life skills.  
The school continues to meet with the leerplicht to 
discuss compliance with law and specific allowances/
situations for international families. 
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international school of  
the hague – secondary school

strategy
The new strategic plan (school plan) “Vision 2014” was 
approved by the Mr and is organized around ten strands. 
ish strives to be the market leader in the wider area in the 
ib MyP and ib dP schools in both student numbers and 
diploma results. To maintain the leading position, focus 
areas for the future are: 
 - increased differentiation and individualization of 
 teaching and learning.

 - using icT as one of the tools to achieve this.
 - using icT for all key educational, management and 
 administrative processes.

 - sustainable education.
 - educational innovation also outside the international 
baccalaureate framework.

 - continuously adapting curricula to the present and 
future needs of the students

 - improve all aspects of being a professional organization. 
 - adjust the building to serve the needs of clients and 
employees.

education
Quality
in the diploma program, results were excellent again with 
a pass rate of 96%. grades in the MyP are moderated by 
the ib organization in y11, and due to the high degree of 
acceptance of our proposed grades with the moderators, 
most subjects have now reached “four folder status”, 
expressing trust in the accuracy of our internal standar-
dization. regarding quality control, recommendations 
from the cis accreditation as carried out in 2009 had to be 
addressed. outcomes of this process will be reported to 
cis in the one year report in 2011. similar, the five year 
program evaluation for the ib diploma program begun, 
also to feed into the report (and consequent actions) in the 
current school year. The stakeholder questionnaire used 
for the start of the cis accreditation process was sent out 
again two years later and indicated positive developments 
over time. For year 7, an additional organization class  
(1 period per week) was introduced.

international dimension 
relations with schools abroad are maintained and 
expanded on a topical level. 2010 saw the first visit from 
the concert band of the bonn international school, 
resulting in a professional development visit of ish Music 
staff to the school and the decision for establishing our 
own concert band. similar, an exchange program for 
students of French with aix-en-Provence was initiated for 
the 2010/11 school year. closest and most regular contacts 
with other schools are within our sports program issT 
(international schools sports Tournaments), regularly 
playing and hosting teams from germany, belgium and 
France.
our own Model united nations (Munish) in november 
brought again close to 600 participants from dutch and 
international schools to Kijkduin. This event is fully student 
organized and student led and has in over 20 years become 
an established Mun, alongside with ThiMun in January 
at the world congress center, the second biggest event of 
this kind in the netherlands.

development student numbers
student enrolment increased to 803 which made the 
extension of the building with four porta cabin classes 
necessary. The numbers kept going up throughout the 
year, and the relocation of the ib organization to  
The hague gives a perspective of another 50 students 
(whole school) to be catered for.

staff and building
Functiemix
The requirements of the functiemix were reached in a 
process agreed with the Mr. all required positions were 
filled, promoting 8 staff to the next scale lc, and 8 staff  
to the ld scale. 

professional development
Two Professional development days were held in line with 
the strategic goal of differentiation, for all staff, by bill and 
ochan Powell. The cooperation with the university of 
bath started with the first unit of the Master’s program, 
held on campus in october. 
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recruitment
recruitment has become a year-round process, mainly 
driven by websites and using a webform. an average of  
50 applications per week are received, however, operating 
in an international context, the restrictions of the dutch 
labour regulations make it very difficult to employ the 
well-trained and experienced american or australian 
teachers on the market while being faced with a local  
offer sometimes lacking the preparation for an ib school. 
The number of non-qualified teachers (i.e. non-qualified  
in accordance with dutch educational regulations) has 
further decreased. More than 20 new teachers joined ish 
during 2010.

school building and sustainability
with growing student numbers, the building situation 
needs immediate attention. Four temporary classrooms 
have been added in 2010 to respond to the nearly 10% 
growth of student numbers (while teacher FTes stayed 
stable), but this can only be an interim solution. as the  
rie report in spring 2010 stated, the quality of the working 
space for teachers is unsatisfactory, especially the lack of a 
proper staff room and the missing daylight in most offices. 
similar, canteen space is limited. 
The development of “green space”, led by a student 
initiative group, made good progress. a project of 
separating waste started. a “green audit” was carried  
out, the first step in reaching “green flag status”, a label 
monitored by the european initiative of ecoschools.

it
digitalization is a top priority for the whole school.  
a detailed assessment of the current provisions was 
carried out and will feed into the icT plan, to be set in 
motion in June 2011.

Finance
The financial result was very good again and will help to 
improve the building and equipment as needed. Thus,  
no further school fee adjustment beyond inflation was 
necessary.

accountability
a more thorough approach to monitoring absences, in 
close cooperation with the authorities (leerplicht), was 
launched. in y7 to 11, there was no lesson loss, as all classes 
were covered. The regular meetings of the zaT team with 
local care authorities continued to provide student support. 
The appointment of new full-time special needs coordi nator 
is a further step in responding to the requirements of an 
inclusive education (passend onderwijs).

community participation
regular meetings with the Mr were held: eight per year 
with the whole Mr, weekly meetings with the PMr.  
This provided the forum for exchange of expectations, 
more transparency and participation in decision making, 
also making all approval/advice processes, as foreseen by 
the regulations, happen.
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 “toen heb ik meteen opgezocht 
 hoeveel gifslangen er in de costa ricaanse 
jungle voorkomen. dat was wel even 
 slikken.” 

nora clarke (16) is zoals zo veel leerlingen op 
de international school of The hague een 
echte kosmopoliet. negen jaar woont ze nu in 
nederland, maar haar ouders zijn allebei iers. 
zelf heeft ze maar een week na haar geboorte 
in ierland gewoond. daarna vertrok het gezin 
naar argentinië, waar haar vader werkte voor 
een internationaal bouwbedrijf. hoewel nora 
het prima naar haar zin heeft, zal ze de ish na 
de zomer verlaten. “dat ligt echt niet aan de 
school, maar deze kans krijg je maar één keer.” 

ze gaat namelijk in twee jaar haar 
international baccalaureate halen op een 
zogeheten united world college in costa 
rica. deze bijzondere scholen bevinden zich 
op dertien locaties verspreid over de wereld, 
waaronder ook Maastricht. uitgangspunt van 
de scholen is dat jongeren van allerlei nationa-
liteiten samenkomen en naast het gewone 
schoolwerk van elkaars cultuur leren, maar 
ook de handen uit de mouwen steken voor de 
lokale gemeenschap. iedereen, ongeacht 
nationaliteit, achtergrond of sociale klasse kan 
worden toegelaten. nora heeft de school al op 
de kaart opgezocht, niet ver van het oerwoud. 
“Toen heb ik meteen opgezocht hoeveel gif-
slangen er in de costa ricaanse jungle voor-
komen. dat was wel even slikken.”

ondanks het grote avontuur dat nora te 
wachten staat, vind ze het jammer om de ish 
voorgoed te verlaten. “deze school heeft me 
de ruimte gegeven om mezelf te ontwikkelen 
tot de persoon die ik nu ben, met mijn eigen 
idealen, maar met een duidelijk besef van 
andere opvattingen en culturen. daar ben ik 
de school dankbaar voor. dat ik nu naar een 
uwc mag beschouw ik als een grote eer.  
ik ben uitgekozen om wie ik ben, en de ish 
heeft daar een belangrijk aandeel in gehad.”

“ik ga mijn vrienden in nederland wel missen. 
en mijn ouders en broer en zussen natuurlijk 
ook. het voelt wel apart. eerst zaten we met 
zijn drieën van ons gezin op de ish, maar  
mijn zus is in utrecht gaan studeren en mijn 
broer gaat na de zomer in ierland naar school.  
het lijkt wel het einde van een tijdperk. 
Misschien dat mijn kleine zusje van acht hier 
straks op school komt. dat zou ik wel leuk 
vinden. dan is het afscheid wat minder 
definitief.”



de reW-plannen voor 2010  
en de realisatie
in vervolg op het rew-strategieplan heeft de directie  
van rew in 2009 een strategische werkagenda 2010- 
2012 opgesteld. daarin zijn de voornemens voor 2010 
op ge nomen.
in dit jaarverslag geven we per thema steeds een korte 
beschrijving van het plan voor 2010, gevolgd door de 
 uitwerking van de realisatie.

onderwijs
speerpunt in de strategie van rew is de ontwikkeling van 
een samenhangend kwaliteitsbeleid dat herkenbaar is in de 
gehele rew organisatie. het aanbrengen van samenhang 
in kwaliteitszorg tussen de verschillende vestigingen was 
dan ook een belangrijk doel voor 2010. 

het opstellen van een nieuw schoolplan bleek daarvoor 
een uitstekend kader te geven. want het nu nog vigerende 
schoolplan dateert van 2007 en moet na vier jaar, dat wil 
zeggen in 2011, worden vervangen. 

 nog voor de zomer van 2010 zijn de voorbereidingen voor 
het nieuwe schoolplan van start gegaan. in vervolg hierop 
is het schoolplan tijdens de medewerkersconferentie van 
rew in juli uitvoerig aan de orde gesteld. Vanuit een her - 
bezinning op het belang van moedertaalonderwijs voor 
leerlingen die opgroeien in een internationale context, zijn 
de uitgangspunten van het onderwijsprogramma daar 
opnieuw gedefinieerd.
Tijdens de conferentie werd tevens geconcludeerd en 
bevestigd dat er een “kwaliteitsstandaard”voor de rew-
vestigingen zou moeten komen. Kwaliteitszorg en 
opbrengstgericht werken zouden daarvan de pijlers  
moeten zijn.

de conclusies zijn in het najaar van 2010 verder uitgewerkt, 
onder meer met betrekking tot de uniformering van intake-
procedures van leerlingen, het systematisch toetsen van 
leerling-vorderingen en het vastleggen van die vorde-
ringen. hiervoor is nu een digitaal leerlingvolgsysteem 
ontwikkeld en geïmplementeerd. Voor de periode na 2010 
zijn ook vervolgstappen bepaald. deze zijn inmiddels 
vastgelegd in het rew-brede schoolplan 2011-2015. 
daarmee is een belangrijk doel voor 2010 gerealiseerd.

in maart 2010 waren er, in relatie tot kwaliteitszorg, tevens 
inspectiebezoeken op onze locaties in cobham en in 
aberdeen. de beide inspecties zijn zeer positief verlopen 
en hebben geleid tot een zogenoemd basisarrangement. 
dit betekent dat de inspectie in de kwaliteit van het onder-
wijs geen aanleiding ziet voor tussentijdse inspecties in de 
komende periode.

in de strategische agenda is voor 2010 ook het opzetten  
van een pilot voor afstandsleren opgenomen.in augustus 
2010 is in de Vo-afdeling van het rijnlands lyceum 
aberdeen een pilot van start gegaan. hierin is voor de 
leerlingen de lestijd in de klas teruggebracht en wordt een 
groot deel van de leerstof aangeboden en verwerkt door 
middel van afstandsleren. omdat in dit concept de lestijd 
in de klas en de lestijd door middel van afstandsleren 
 worden gecombineerd spreken we hier van “blended 
learning”. de pilot is ondergebracht in een breder project 
“blended learning”van de stichting nederlands onderwijs 
in het buitenland (nob) en verloopt tot nu toe positief.
in aansluiting hierop wordt nu ook op andere rew- 
vesti gingen ervaring met afstandsleren opgedaan. in deze 
gevallen is de lestijd in de klas niet gereduceerd, wel wordt 
het aantal leermomenten buiten de les, uitgebreid. 

in augustus 2010 is de nieuwe vestiging in singapore van 
start gegaan met een drietal programma’s, te weten:
 - een naschools programma nTc Po, dat wordt verzorgd 
in samenwerking met de hollandse school singapore.

 - een naschools programma Vo dat wordt verzorgd op  
de overseas Family school.

 - een geïntegreerd programma Vo dat wordt verzorgd  
op de german european school singapore (gess).

het laatstgenoemde programma is onderwijskundig vooral 
zo interessant omdat het nederlands moedertaal onder-
wijs volledig wordt geïntegreerd binnen het internationale 
– ib Middle years Programma – van de gess. 
deze ontwikkeling was weliswaar niet opgenomen in de 
strategische agenda, maar past wel volledig in de visie van 
rew op de ontwikkeling van het moedertaal onderwijs.

rijnlands education Worldwide
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de intensivering van de relatie met de stichting 
het rijnlands lyceum en de rijnlandse lycea is opge-
nomen in de strategische agenda. 
in dit verband waren er regelmatige contacten over de 
doorstroming van uit het buitenland terugkerende leer-
lingen naar de rijnlandse lycea. Tevens is met de ish 
samengewerkt op het terrein van het Moedertaalonderwijs 
en zijn er contacten op gang gekomen met het rijnlands 
lyceum sassenheim op het gebied van afstands- en digitaal 
leren.

groei en ontwikkeling leerlingaantal
gecontroleerde groei is opgenomen in de plannen voor 
2010. de strategische agenda noemt hierbij het realiseren 
van volumevergroting op de bestaande locaties, het 
af bouwen van de zeer kleine locaties en het starten van 
nieuwe locaties met groeipotentieel, dan wel het voor-
bereiden daarvan.

zo is de locatie in cobham in 2010 geheel afgebouwd.  
het besluit hiertoe was al in 2009 genomen en ingegeven 
door de verdere terugloop van het aantal nederlandstalige 
leerlingen in het wervingsgebied van de school. 
deze terugloop van leerlingaantallen doet zich ook voor op 
de locatie aberdeen. reden waarom in 2010 werd besloten 
het bestaande programma Po geheel af te bouwen en het 
programma voor het Vo om te vormen tot een voorziening 
afstandsleren. 

Per 1 augustus 2010 is in singapore een nieuwe rew-
vestiging gestart. daaraan is een uitvoerig haalbaarheids-
onderzoek voorafgegaan. het aantal leerlingen bij de start 
bedroeg 73. Voor de komende jaren wordt een verdere 
groei voorzien. 

de vestiging van het rijnlands lyceum abu dhabi is per  
1 augustus 2010 verzelfstandigd. Voordien opereerde deze 
vestiging als een dependance van de vestiging in dubai. 
het rijnlands lyceum abu dhabi telde bij de start 58 
leerlingen. ook hier wordt in de komende jaren verdere 
groei voorzien.

in 2010 is, in vervolg op de bestaande samenwerking, een 
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke integratie van de 
stichting ibid binnen rew. ibid verzorgt, door middel van 
afstandsleren, programma’s dutch a1 voor 

nederlandstalige leerlingen op ib-scholen in het buiten-
land. op grond van de onderzoeksuitkomsten hebben 
directie en bestuur van rew geconcludeerd dat de 
beoogde bestuurlijke integratie niet in het belang is van  
ibid en van rew. om die reden is besloten af te zien van 
de intentie tot bestuurlijke integratie met, c.q. overname 
van, ibid. overigens is de bestaande uitstekende samen-
werking wel voortgezet.
in 2010 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid 
nieuwe vestigingen te starten in barcelona en zuidoost 
azië, Kuala lumpur in het bijzonder. beide locaties lijken 
voor wat betreft hun groeipotentieel aantrekkelijk.  
deze onderzoeken worden in 2011 voortgezet.

het aantal leerlingen is gestegen van 427 in 2009 naar 525 
in 2010. deze groei is vooral veroorzaakt door de start van 
de nieuwe vestiging in singapore en de verzelfstandiging 
van de vestiging abu dhabi.

rew verzorgde in 2010 nederlands onderwijs op zeven 
locaties. op de pagina 58 is schematisch weergegeven 
welke programma’s werden verzorgd en met wie werd 
samengewerkt. 

het onderwijs wordt via de stichting nederlands 
onderwijs in het buitenland (nob) – gedeeltelijk – gesub-
sidieerd door het Ministerie van ocw. de locaties staan, 
zoals dat ook geldt voor de scholen in nederland, onder 
toezicht van de nederlandse inspectie voor het onderwijs.
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 “Met sinterklaas zijn we met  
alle  nederlandse leerlingen naar het  
strand gegaan. dat was wel een  
aparte ervaring.”

het weekend valt in oman op donderdag en 
vrijdag. dat heeft met de islam te maken. 
Vrijdag is hier namelijk de gebedsdag. en zo 
zijn er nog veel meer verschillen tussen het 
leven in een warm arabisch land en in 
nederland, weet lars richters (14) inmiddels 
uit ervaring. het rijnlands lyceum Muscat 
waar hij nu bijna twee jaar op zit, is gehuisvest 
in de britse school. “sommige vakken krijgen 
we in het nederlands, zoals wiskunde, duits, 
Frans, engels,nederlandkunde en natuurlijk 
nederlands. de andere vakken doe je samen 
met de leerlingen van de britse school.  
eerst had ik veel moeite met de taal, maar nu 
gaat het stukken beter. ik ga nu eigenlijk het 
meeste met de britse leerlingen om.”

lars en zijn gezin wonen in Muscat vanwege 
het werk van zijn vader voor een oliemaat-
schappij. Maar sommige typisch hollandse 
tradities worden ook in het Midden oosten in 
stand gehouden: “Met sinterklaas zijn we met 
alle nederlandse leerlingen naar het strand 
gegaan. dat was wel een aparte ervaring.” 
in een paar uur rijden ben je in dubai. 

dat doen we soms als we een lang weekend 
hebben vanwege een feestdag. ‘eid’ noemen 
ze dat hier. het klinkt misschien gek, maar 
ondanks het mooie weer ben je hier veel meer 
binnen. in de zomer kan het wel 45 graden of 
warmer worden. de schooldag duurt van half 
acht ’s morgens tot twee uur ’s middags. 
iedereen gaat met de auto naar school of naar 
sport. sommige klasgenoten hebben zelfs een 
chauffeur. bij ons is mijn moeder dat. die rijdt 
ons overal naartoe. het liefst zou ik gewoon 
op de fiets naar school gaan, maar er zijn hier 
geeneens fietspaden.” 

“we praten er in ons gezin de laatste tijd wel 
vaak over om aan het einde van dit schooljaar 
naar nederland terug te gaan, ook al moet 
mijn vader nog een jaar blijven. ook al heb ik 
het hier naar mijn zin ik zou, net als mijn zusje, 
ook wel terug willen naar nederland.  
Mijn broertje van 12 wil wel blijven omdat hij 
mijn vader anders te veel zou missen. als we 
teruggaan, heb ik natuurlijk wel het voordeel 
dat mijn engels zo goed is geworden.”



lars richters

het Beste  
van tWee 

 Werelden



vestiging programma's partners

rijnlands lyceum aberdeen * geïntegreerd nTc Po 
* geïntegreerd nTc Vo
* blended learning Vo (per 1 aug.)

cults Primary
cults acadamy
international school aberdeen

rijnlands lyceum cobham
(beëindigd per 1 aug.)

* nTc Vo reed’s school

rijnlands lyceum davos *  volledig nederlands 
onderwijs Po & Vo

nederlands astmacentrum davos

rijnlands lyceum Muscat * geïntegreerd nTc Po
* naschools nTc Po en Vo
* nTc-plus Vo

british school Muscat

rijnlands lyceum dubai * geïntegreerd nTc Po
* naschools nTc Po & Vo
* naschools nTc Po
* naschools nTc Po
* naschools nTc Vo

dubai international academy
raffles international school
Mirdif uptown school
green community school
emirates international school

rijnlands lyceum abu dhabi * naschools nTc Po
* naschools nTc Vo

 raha international school

rijnlands lyceum singapore
(gestart per 1 aug.)

* naschools nTc Po
* geïntegreerd nTc Vo
* naschools nTc Vo

hollandse school ltd.
german european school singapore
overseas Family school

de voor 2010 geplande versterking van de externe commu-
nicatie is gerealiseerd. zo is de rew-website geheel ver-
nieuwd en sinds het voorjaar van 2010 operationeel. uit 
registratie blijkt dat deze veelvuldig wordt geraadpleegd. 
in 2010 is voor een aantal vestigingen ook nieuw promotie 
materiaal opgesteld. daarnaast hebben de schoolgidsen 
voor alle vestigingen een restyling ondergaan en is er een 
uniform format opgesteld voor de nieuwsbrieven naar de 
ouders op de vestigingen.

personeel en bedrijfsvoering
in vervolg op de plannen heeft in 2010 een algehele 
 her ziening plaatsgevonden van de arbeidsvoorwaarden  
voor docenten op de verschillende vestigingen. er wordt 
 onderscheid gemaakt tussen medewerkers met een srl-
benoeming die naar een vestiging van rew worden uit-
gezonden enerzijds en lokaal gerekruteerde mede werkers 
anderzijds. het onderscheid betreft zowel de contract-
vorm als het pakket aan arbeidsvoorwaarden. 
uitgangspunten bij het opstellen waren beheersbaarheid, 
betaalbaarheid, aantrekkelijkheid en transparantie. 

versterking van de administratieve organisatie
in de agenda voor 2010 is het proces van versterking van de 
administratieve organisatie en professionalisering van de 
bedrijfsvoering prominent opgenomen. in 2010 is hierin 
dan ook in tijd, energie en middelen substantieel 
geïnvesteerd.

zoals voorgenomen is er een plan van aanpak voor de 
administratieve organisatie opgesteld en de versterking 
van de financiële staffunctie voorbereid. Vervolgens is de 
administratieve organisatie, zoveel als mogelijk, geïnte-
greerd in de bedrijfsprocessen en procedures van het 
centraal service bureau van srl. het betreft onder meer 
facturatie van schoolgelden, debiteurenbeheer en de per-
soneels-, en salarisadministratie. dit is noodzakelijk voor 
het beheersen van risico’s met betrekking tot financiën en 
personeel. 
in dit verband is ook gedefinieerd welke sturingsinformatie 
van belang is voor het beheersen van deze risico’s.  
naar verwachting zal deze sturingsinformatie in de loop 
van 2011 beschikbaar worden gesteld.

ntc: nederlandse Taal en cultuur onderwijs ntc-plus: nTc, vreemde talen en wiskunde po: Primair onderwijs vo: Voortgezet onderwijs
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de herzieningen zijn in 2010 geïmplementeerd bij alle 
medewerkers. Met zittende medewerkers is een over-
gangsregeling getroffen.

op 1 augustus 2010 bedroeg het aantal medewerkers van 
rew 28 (17,5 fte), onderverdeeld als volgt:

directie en staf 3 (2,4 fte)
Medewerkers met een srl benoeming 11 (11 fte)
Medewerkers met een lokaal contract 14 (4,1 fte) 

eén van de rew-directieleden was gedurende het gehele 
jaar 2010 met ziekteverlof. zijn vervanging is grotendeels 
intern opgevangen.
in 2010 waren er vijf vacatures voor uit te zenden mede-
werkers met een srl-benoeming en vier vacatures voor 
lokaal te rekruteren medewerkers. de belangstelling voor 
vacatures voor de uit te zenden medewerkers was groot. 
bij de werving en selectie van deze medewerkers is inten-
sief samengewerkt met de stichting nob. aan het begin 
van het schooljaar was in alle vacatures voorzien.

in 2010 hebben alle medewerkers, in enigerlei vorm, deel-
genomen aan scholing en/of deskundigheidsbevordering.
 - in het voorjaar is er een regionale Midden-oosten-
conferentie gehouden. deze is georganiseerd vanuit het 
rijnlands lyceum Muscat. de medewerkers van de vesti-
gingen Muscat, dubai en abu dhabi waren deelnemer en 
facilitator op deze conferentie.

 - in het najaar van 2010 bracht een team van de stichting 
nob een adviseringsbezoek aan de nieuwe vestiging in 
singapore. daarbij werden docenten van rew gecoached.

 - in juli vond tweejaarlijkse rew-medewerkersconferentie 
plaats; deze werd opnieuw georganiseerd op het 
rijnlands lyceum wassenaar. Tijdens de conferentie 
werden workshops gegeven over moedertaalonderwijs 
(verzorgd door collega’s van de ish) over kwaliteitszorg 
(verzorgd door een team van de onderwijsinspectie), 
over kwaliteitszorg en de rol van het schoolplan  
(verzorgd door medewerkers van de stichting nob) en 
over meervoudige intelligentie (verzorgd door mede-
werkers van het KPc).

 - aansluitend vond de driedaagse nob-conferentie in 
Veldhoven plaats, waar rew met achttien docenten en 
directieleden vertegenwoordigd was.

 - Vier individuele docenten namen deel aan externe 
 opleidingen, waaronder ib-workshops.

eerder dan voorzien in de plannen is in 2010 de interne 
organisatie opnieuw ingericht. de herinrichting moet 
zorgen voor versterking van de organisatie, vergroting van 
de efficiency en de betrokkenheid op de uiteenlopende 
locaties. 

als onderdeel van deze herinrichting zijn de taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden van de directeur, de 
adjunct directeur, de locatieleider en overige teamleden 
opnieuw gedefinieerd en vastgelegd in functie-
beschrijvingen en functiewaarderingen. 
ook op het niveau van de locaties is de organisatie-
structuur opnieuw bepaald. daarin is de lokale advies- of 
 ouderraad nadrukkelijk gepositioneerd. 

de jaarrekening 2010 sluit af met een aanzienlijk, en niet 
begroot, negatief resultaat. dit wordt voornamelijk veroor-
zaakt door hogere personeelskosten, onder andere van-
wege achterstallige afdrachten aan de belastingdienst en 
de implementatie van de nieuwe arbeidsvoorwaarden. 
deze ontwikkeling maakte ook nog eens extra inzet van 
externe adviseurs noodzakelijk. ook de rekrutering en 
benoeming van maar liefst vijf nieuwe medewerkers met 
een srl-benoeming in 2010 droeg bij aan de hogere 
personeelskosten.

ook de doorbelaste kosten voor dienstverlening vanuit 
srl aan rew waren hoger dan begroot. de complexe 
bedrijfsvoering van rew vraagt extra ondersteuning  
vanuit het centraal service bureau van srl.  
ook de komende jaren wordt rekening gehouden met 
hoge dienst verleningskosten. 

een andere oorzaak voor het negatieve resultaat zijn de 
aanzienlijke kosten die in dubai en abu dhabi moeten 
worden gemaakt om te voldoen aan lokale regelgeving.

om te komen tot een blijvend gezonde bedrijfsvoering zijn 
nog in 2010 ingrijpende maatregelen genomen, zowel aan 
de kosten- als aan de opbrengstenkant. het gekozen uit-
gangspunt daarbij is een gezonde bedrijfsvoering met een 
positief exploitatieresultaat van circa 5% van de jaarlijkse 
omzet. daarmee ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikke-
lingen en kunnen tegenvallers worden opgevangen. 

het tekort voor 2010 wordt ten laste gebracht van de 
reserves van rew.
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eindresultaten

het jaar 2010 was in velerlei opzicht een bewogen jaar.  
het was het jaar waarin gaandeweg duidelijk werd dat de 
europese school den haag Rijnlands Lyceum daadwerke-
lijk door de stichting zou kunnen worden opgericht. in het 
najaar van 2010 startte tevens het gesprek met de eerste 
nederlandse Montessorischool om te bezien of integratie 
in de stichting het rijnlands lyceum mogelijk was.

Qua leerlingenaantal kunnen we vaststellen dat ook in 
2010 sprake was van een groei. het totale aantal van 4.672 
leerlingen in 2009 liep op naar 4.882 in 2010. Vooral de ish 
primary, secondary en het rijnlands lyceum oegstgeest 
maken nog steeds een substantiële groei door.  
naar verwachting zal deze groei de komende jaren afvlak-
ken. ook rijnlands education worldwide groeide van 427 
naar 525 leerlingen. een en ander was met name te danken 
aan de start van de nieuwe vestiging in singapore en de 
stabiele positie van de andere locaties ondanks de wereld-
wijde recessie.

op kwaliteitsgebied hebben we kunnen vaststellen dat  
de leerling- en oudertevredenheid op alle scholen goed is. 
ook de onderwijsinspectie was tevreden met de kwaliteit 
van het onderwijs en kwam alleen voor het Vwo in 
sassenheim op basis van de opbrengsten in 2010 op een 
aangepast toezicht arrangement. de opbrengsten over 
2011 zullen naar verwachting weer leiden tot een basis-
arrangement voor deze afdeling. alle scholen zijn zich zeer 
bewust van het feit dat de marges tussen voldoende kwali-
teit en zwakke kwaliteit gering zijn en soms moeilijk beïn-
vloedbaar. desondanks bieden de daartoe opgestelde 
verbeterplannen ook een handvat om een stap vooruit te 
kunnen zetten. het is ook goed om ons te realiseren dat  
de kwaliteit van onze scholen meer dan voldoende is.

op personeelsgebied zien we een verdere groei van de 
formatie: van 452 naar 480 fte (597 medewerkers).  
deze stijging is voor een belangrijk deel te verklaren door 
de groei van het leerlingenaantal. op het gebied van de 
Functiemix kon de organisatie een aanzienlijk aantal 
docenten bevorderen, na een interne sollicitatieronde, 
naar een hogere functieschaal met de daarbij behorende 
extra verantwoordelijkheden. de ontwikkeling van de 
Functiemix verloopt conform de landelijke 
richtpercentages.

het centraal servicebureau maakte in 2010 een organi-
satieverandering door, waarbij de twee hoofden Financiën 
en Personeel & organisatie gezamenlijk de leiding kregen 
over het bureau. beide functies werden aanvankelijk op 
interimbasis ingevuld, waarna voor een definitieve invul-
ling kon worden gekozen. een belangwekkende ontwik-
keling voor de afdeling P&o was de invoering van het hr 
en salarispakket van raeT. het conversietraject betekende 
maandenlang extra werk voor de afdeling. het resultaat 
was echter dat de stichting weer de beschikking had over 
een meer solide salarissysteem waarmee de afdeling P&o 
beter kon voorzien in de informatiebehoefte van de scho-
len. ook op het gebied van icT zijn in 2010 stappen gezet 
om het kostenniveau beter onder controle te krijgen. 

in financiële zin eindigt de stichting (enkelvoudig) met een 
positief saldo van € 640.142. daarbij is rekening gehouden 
met extra voorzieningen voor groot onderhoud. de tot-
standkoming van dit resultaat is het gevolg van meevallers 
(de gunstige resultaten van de vestiging oegstgeest en  
den haag) en tegenvallers (de ongunstige resultaten van 
de vestiging sassenheim en de kosten voor de invoering 
van raeT, de te hoge icT kosten en de kosten voor interim-
management). het bestuur gaat ervan uit dat de betrek-
kelijke instabiliteit van de bedrijfsvoering die zich in 2008 
en 2009 nog liet gevoelen, als gevolg van de maatregelen in 
2010 tot het verleden behoort. de prognoses voor 2011 
bevestigen dit beeld.
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ilt 2010 ilt 2009 ilt 2008 ilt 2007 ilt 2006

rlW 735 742 692 673 703

rlo 1.378 1.316 1.336 1.108 1.180

rls 1.438 1.407 1.408 1.351 1.323

ish secondary 803 731 713 662 646

ish primary 469 422 422 326 270

totaal 4.823 4.618 4.571 4.120 4.122

leerlingaantal
Tabel 1
leerlingaantal per 1 oktober ilt

Tabel 2
procentuele ontwikkeling leerlingaantal

rlW 104,6 105,5 98,4 95,7 100

rlo 116,8 111,5 113,2 93,9 100

rls 108,7 106,3 106,4 102,1 100

ish secondary 124,3 113,2 110,4 102,5 100

ish primary 173,7 156,3 156,3 120,7 100

personeel
Tabel 3 
Formatie per locatie in fte per maand

jan-09 dec-09 jan-10 dec-10

rlW 55,0 57,3 57,7 59,5

rlo 105,0 102,6 104,4 112,3

rls 104,1 111,7 112,3 114,7

ish secondary 100,7 109,7 110,3 110,6

ish primary 50,0 51,8 51,0 57,4

centraal service Bureau 18,5 19,8 20,7 18,9

eindtotaal 433,2 452,9 456,3 473,5
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Tabel 4
Functieverdeling per locatie in fte per 31-12

Functieverdeling  
per locatie vergelijkend 
vorig jaar

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

rlW 2,0 2,1 11,1 9,7 44,2 47,7 57,3 59,5

rlo 3,0 3,0 22,4 22,0 77,2 87,4 102,6 112,3

rls 4,8 4,8 23,9 23,1 83,1 86,9 111,7 114,7

ish-sec 2,0 2,0 26,6 27,7 81,1 80,9 109,7 110,6

ish-priM 1,0 1,0 12,6 16,7 38,2 39,7 51,8 57,4

csB 1,0 1,0 18,8 16,9 0,0 1,0 19,8* 18,9*

totaal 13,8 13,9 115,4 116,1 323,7 343,5 452,9 473,5

dir oop op totaal

Functieverdeling

(*) Totaal is inclusief 3,00 fte van rew.

rlW rlo rls ish-sec ish-priM csB totaal

directie 0 0 0 0 0 0 0

ondersteunend 0 3 4 8 8 4 27

onderwijsgevend 14 24 23 17 8 0 86

totaal 14 27 27 25 16 4 113

personeel 
Tabel 5
instroom in 2010 per categorie personeel in absolute aantallen
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Tabel 7 
totaal in- en uitstroom 2010

2009 2010 totaal

aantal medewerkers aanvang 01-01-2010 544 573 29

indiensttredingen 2010 122 113 -9

uitdiensttredingen 2010 -93 -89 4

totaal aantal Medewerkers 31-12-2010 573 597 24

rlW rlo rls ish-sec ish-priM csB totaal

directie 0 0 0 0 0 0 0

ondersteunend 2 2 6 5 6 5 26

onderwijsgevend 11 17 15 17 3 0 63

totaal 13 19 21 22 9 5 89

Tabel 6
uitstroom in 2010 per categorie personeel in absolute aantallen

Tabel 8
Man-vrouw verdeling per 31-12

Functie Man vrouw totaal

2009 2010 2009 2010 2009 2010

rlW 28,3 29,7 29,0 29,8 57,3 59,5

rlo 47,9 51,8 54,8 60,5 102,6 112,3

rls 54,4 57,0 57,3 57,7 111,7 114,7

ish-sec 38,4 38,8 71,3 71,8 109,7 110,6

ish-priM 9,3 9,8 42,5 47,5 51,8 57,4

csB 8,0 6,0 11,8 12,9 19,8* 18,9*

totaal 186,3 193,2 266,6 280,3 452,9 473,5

(*) Totaal is inclusief 3,00 fte van rew.
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leeftijd 
Tabel 9
Medewerkers per leeftijdsklasse in absolute getallen per 31-12

Klasse rlW rlo rls ish-sec ish-priM csB totaal

25 0 5 4 0 0 0 9

30 3 11 15 10 8 4 51

35 8 10 20 17 12 3 70

40 6 15 10 21 10 3 65

45 16 22 17 21 12 3 91

50 7 22 16 15 16 1 77

55 20 31 30 21 7 3 112

60 15 20 26 17 4 3 85

65 6 6 15 6 0 1 34

>65 2 1 0 0 0 0 3

totaal 83 143 153 128 69 21 597
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Fu-schalen rlW rlo rls ish-sec ish-priM csB* eindtotaal

la 32,1 32,1

op 
343,1

lB 18,3 32,8 41,8 39,5 5,6 - 138

lc 11,6 25,4 22,5 20,9 2,0 82,4

ld 17,8 29,1 22,2 20,6 1,0 90,6

02 1,0 0,6 3,9 5,5

oop
113,5

03 1,8 1,2 1,6 4,6

04 1,6 4,9 7,8 9,8 10,1 34,2

05 3,0 3,4 0,2 1,7 8,3

06 0,5 3,5 2,3 5,6 2,0 2,9 16,7

07 1,0 3,8 4,4 3,3 2,0 4,8 19,3

08 2,6 3,5 2,8 2,8 1,8 13,5

09 0,9 0,6 1,5

10 0,6 1,0 2,8 4,4

11 0,6 0,4 1,0 1,6 1,0 4,6

12 1,0 1,0

13 1,1 2,0 3,8 1,0 2,0 9,9

dir 
16,9

14 1,0 1,0

15 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0

niet cao 1,0 1,0

totaal 59,5 112,3 114,7 110,6 57,4 18,9 473,5 473,5

Tabel 10
Functieschalen per 31-12-2010 per categorie personeel in fte

Functieschalen 

csb (*) = inclusief 3,00 fte voor rew
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Fu-schalen rlW rlo rls ish-sec ish-priM csB* eindtotaal

la 38 38

op 
439

lB 34 48 61 50 6 199

lc 14 32 28 24 2 100

ld 22 34 24 21 1 102

02 1 1 8 10

oop
145

03 2 2 2 6

04 2 7 10 13 14 46

05 3 4 1 2 10

06 1 5 4 6 3 3 22

07 1 4 5 4 2 6 22

08 3 4 3 3 2 15

09 1 1 2

10 1 1 3 5

11 1 1 1 2 1 6

12 1 1

13 1 3 4 1 2 10

dir 
17

14 1 1

15 1 1 1 1 1 5

overig 1 1

totaal** 83 146 153 130 69 20 601 601

Tabel 11
Functieschalen per 31-12-2010 per categorie personeel in absolute aantallen

csb (*) = inclusief 3,00 fte voor rew

Totaal (**) = in het totaal van 601 zit een viertal personen die in verschillende functies werkzaam zijn en in verschillende schalen worden betaald.

hiermee wordt het verschil verklaard tussen het totaal 601 en in sommige tabellen het totaal 597.
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Fu-schalen la lB lc ld totaal

rlo 32,82 25,44 29,10 87,35

rls 41,80 22,50 22,17 86,47

rlW 18,31 11,58 17,81 47,70

ish-sec 39,47 20,88 20,55 80,90

ish-priM 32,13 5,56 2,00 39,69

csB 1,00 1,00

totaal 32,13 137,95 82,41 90,63 343,11

Tabel 13
contracttype per locatie in fte per 31-12

contract

Bepaalde tijd onBepaalde tijd totaal

2009 2010 2009 2010 2009 2010

rlW 12,8 11,7 44,5 47,6 57,3 59,2

rlo 16,7 17,2 86,0 95,1 102,7 112,3

rls 20,6 18,1 91,1 96,5 111,7 114,6

ish-sec 44,0 33,5 65,7 77,0 109,7 110,5

ish-priM 15,8 15,1 36,0 42,3 51,8 57,3

csB* 5,2 5,0 14,7 13,9 19,8 18,9

eindtotaal** 115,0 100,5 337,9 372,4 452,9 472,9

Tabel 12
Functiemix leraren in fte op schalen per 31-12

csb (*) = inclusief 3,00 fte van rew

(**) het verschil van 0,61 fte t.o.v. de andere tabellen wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. in een aantal tabellen wordt uitsluitend gerekend met  

twee decimalen terwijl de werktijdfactor in vier decimalen genoteerd staat in andere tabellen. in deze situatie is een verschil te zien van totaal 0,61 fte.
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2010 vo fte loonkosten gemid. personeelslast

directie 12,8 1.292.117,78 100.975,96

onderwijs 294,8 19.445.095,70 65.965,65

ondersteunend 101,5 4.888.354,34 48.161,24

totaal 409,1 25.625.567,82 62.643,15

2010 po fte loonkosten gemid. personeelslast

directie 1,0 94.460,69 94.460,69

onderwijs 37,7 1.913.434,43 50.811,57

ondersteunend 15,3 652.477,65 42.614,36

totaal 54,0 2.660.372,77 49.294,76

totaal loonkosten 28.285.940,59

rlW

2010 vo fte loonkosten gemid. personeelslast

directie 2,05 215.394,25 105.260,78

onderwijs 46,00 3.124.098,31 67.912,46

ondersteunend 10,38 494.654,22 47.675,79

totaal 58,42 3.834.146,78 65.626,78

rlo

2010 vo fte loonkosten gemid. personeelslast

directie 3 294.093,73 98.031,24

onderwijs 82,32 5.543.874,69 67.342,02

ondersteunend 21,68 932.091,47 42.993,73

totaal 107,00 6.770.059,89 63.269,31

loonkosten
Tabel 14
loonkosten totaal

Tabel 15
loonkosten per school en csb

Totaal Vo en Totaal Po (463,1 fte) = gemiddeld aantal fte in 2010.
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rls

2010 vo fte loonkosten gemid. personeelslast

directie 4,8 444.540,53 93.587,48

onderwijs 86,0 5.618.565,66 65.361,59

ondersteunend 23,6 995.334,84 42.194,40

totaal 114,3 7.058.441,03 61.753,35

ish sec

2010 vo fte loonkosten gemid. personeelslast

directie 2,0 188.513,09 94.256,55

onderwijs 80,5 5.158.557,04 64.090,36

ondersteunend 27,0 1.184.989,96 43.942,09

totaal 109,5 6.532.060,09 59.677,55

ish po

2010 po fte loonkosten gemid. personeelslast

directie 1,0 94.460,69 94.460,69

onderwijs 37,7 1.913.434,43 50.811,57

ondersteunend 15,3 652.477,65 42.614,36

totaal 54,0 2.660.372,77 49.294,76

csB

2010 csB fte loonkosten gemid. personeelslast

directie 1,0 149.576,18 149.576,18

ondersteunend 18,9 1.281.283,85 67.834,67

totaal 19,9 1.430.860,03 71.944,69

totaal loonkosten 28.285.940,59

nb: dit overzicht betreft de loonkosten exclusief werkzaamheden derden en overige personele kosten.
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Tabel 16
Bezoldiging bestuurder

Bruto salaris loon voor 
loonheffing

afdracht 
pensioenpremies

totaal 2010

€ 121.708,00 € 110.070,00 € 34.701,00 € 144.771,00 

Bezoldiging Bestuur en raad van toezicht

het salaris van de bestuurder is conform de beloningsleidraad bestuurders Voortgezet onderwijs categorie d  

in afwachting van een cao voor bestuurders Vo.

*wnd. voorzitter tot 1 september 2010

Tabel 17
Bezoldiging van de leden van de raad van toezicht bedroeg in 2010:

voorzitter €

h.F. dijkstal  € 5.000,00 

F.W. Weisglas

leden €

F.h.j. Wensing*  € 5.000,00 

g.c. Bosman  € 3.000,00 

t.W. den hoed  € 3.000,00 

j.F.M. overdevest  € 3.000,00 

Q. Yao  € 3.000,00 
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opmerkingen

de berekeningsmethodiek van de getoonde cijfers wijkt af van de methodiek die is gebruikt in het jaarverslag  

van 2009 voor wat betreft frequentie. de hier getoonde cijfers voor frequentie zijn inclusief zwangerschap. 

het ziekteverzuimpercentage is exclusief zwangerschap.  

verzuimpercentages
Tabel 18
ziekteverzuimpercentage excl. zwangerschap

school 2010

zv-% Freq.

rlW 5,3 1,4

rlo 2,5 1,3

rls 6,3 2,1

ish-sec 3,7 2,2

ish-priM 1,7 1,7

csB 7,4 0,8

totaal gemiddeld 4,5 1,6
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Kengetallen Financieel 2010 2009 2008 2007

solvabiliteit 19,8% 17,5% 20,5% 18,9%

liquiditeit 0,67 0,64 0,78 0,92

netto Werkapitaal in € 1.000 -4.043 -4.163 -2.006 -751

rentabiliteit* 1,5% 0,1% 4,2% 2,8%

Kapitalisatiefactor 29,7% 32,7% 41,9% 47,5%

rendement eigen vermogen (roi)* 12,7% 1,1% 27,9% 19,4%

omloopsnelheid eigen vermogen* 8,43 9,04 6,52 6,99

Bijdrage ocW in baten 71,6% 72,2% 69,9% 70,2%

personeelsfactor 71,7% 71,2% 72,3% 70,3%

Financiële kengetallen
Tabel 19
Kengetallen financieel 2010 - 2007

*) deze indexcijfers zijn berekend exclusief resultaat en/of vermogenstoename in 2009 en 2010 van de per 1 januari 2009 verkregen deelneming backershagen b.V.
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2010 
(realisatie)

€

2010 
(begroot)

€

2009 
(realisatie)

€

Baten

rijksbijdragen 30.332.539 28.199.364 28.637.683

overige baten 11.990.850 10.099.220 11.034.845

totaal baten 42.323.389 38.298.584 39.672.528

Lasten

Personeel 30.394.089 28.635.910 28.252.856

afschrijving 1.124.667 813.380 1.116.121

huisvesting 2.671.621 1.986.169 2.294.254

instellingslasten 7.191.752 6.048.900 7.693.684

totaal lasten 41.382.129 37.484.359 39.356.915

saldo Baten en lasten 941.260 814.225 315.613

Financiële baten 47.115 0 16.312

Financiële lasten -348.233 0 282.059

Financieel resultaat -301.118 0 -265.747

enkelvoudig resultaat 2010 640.142 814.225 49.866

resultaat deelneming -327.969 79.763 -69.026

resultaat 2010 312.173 893.988 -19.160

Baten en lasten
Tabel 20
staat van Baten en lasten (enkelvoudig) 2010 met ter vergelijking de cijfers van 2009 
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* betreft gemiddelden over de 4 Vo-scholen en ish-Po

Balans
Tabel 21
enkelvoudige Balans per 31 december 2010 (in euro’s)

activa 31-12-10 31-12-09

Vaste Activa

Materiële vaste activa 17.188.209 16.627.511

Financiële vaste activa 772.592 2.160.174

17.960.801 18.787.685

Vlottende Activa

vorderingen 3.210.648 3.236.831

liquide middelen 5.036.246 4.114.654

totaal activa 26.207.695 26.139.170

Passiva

eigen vermogen 5.788.096 5.475.922

voorzieningen 1.518.053 1.823.193

langlopende schulden 6.611.686 7.325.805

Kortlopende schulden 12.289.860 11.514.250

totaal passiva 26.207.695 26.139.170
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Kasstroomoverzicht
Tabel 22
enkelvoudige Kasstroomoverzicht (in euro’s)

2010 2009

ex operationele activiteiten

exploitatiesaldo 312.173 -19.160

afschrijvingen 1.124.667 1.116.121

Mutatie werkkapitaal

Vorderingen 26.183 2.797.583

Kortlopende schulden 775.610 2.416.722

Mutatie voorzieningen -305.140 111.838

operationele kasstroom 1.933.493 6.423.104

ex investeringsactiviteiten

Materiële vaste activa -1.685.365 -2.526.463

Financiële vaste activa 1.387.583 368.840

investeringskasstroom -297.782 -2.157.623

ex financieringsactiviteiten

Kredietinstellingen -714.119 -1.608.559

Mutatie algemene reserve 591.469 -290.350

Mutatie bestemde reserve -591.469 690.262

Financieringskasstroom -714.119 -1.208.647

Mutatie liquide middelen 921.592 3.056.834

Primo verslagjaar 4.114.654 1.057.820

ultimo verslagjaar 5.036.246 4.114.654
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Begroting 2011
Tabel 23
Begroting verantwoordingsjaar 2011 (in euro’s)

Baten Bedrag totaal

rijksbijdragen 30.659.859

overige baten 11.872.490

totaal baten 42.532.349

lasten

personeel 30.565.551

afschrijving 1.310.600

huisvesting 2.963.100

instelling 6.398.558

totaal lasten 41.237.809

exploitatiesaldo 1.294.540

Financiële baten en lasten

Baten 87.427

lasten -270.400

-182.973

enkelvoudig resultaat 2011 1.111.567

rssultaat deelneming 874

resultaat 2011 1.112.441
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Tabel 24
stichting het rijnlands lyceum (exclusief deelneming reW en vavo)

1. Bedrijfsvoering 2009 2010

· totale baten:  € 39.672.528  € 42.323.389 

· Financieel resultaat:  € 49.866  € 640.142 

· solvabiliteit: 17,50% 19,80%

· rentabiliteit 0,1% 1,5%

· Kapitalisatiefactor 32,70% 29,70%

· liquiditeit 0,64 0,67

· ziekteverzuim 3,48% 4,5%

· scholingsbudget per med. € 500  € 650 

· leerlingaantal (incl vavo,exclusief reW) 4.618 4.823

Key performance indicators
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2. Kwaliteit en 
rendement 2009 2010

gemiddeld cijfer  
centraal examen* school mavo havo vwo school mavo havo vwo

rlW 5,8 6,2 6,3 rlW 6,1 6,1 6,1

rlo nvt 6,1 6,2 rlo nvt 6,1 6,4

rls 6,5 6,4 6,1 rls 6,4 6,1 6,2

· aantal geslaagden school mavo havo vwo ib school mavo havo vwo ib

rlW 90% 89% 96% rlW 91% 93% 87%

rlo nvt 94%¹ 84% 90% rlo nvt 87% 91% 90%

rls 98% 92% 89% rls 92% 84% 83%

ish 93% ish 96%

· percentage van 3e 
leerjaar naar diploma 
(cohortrendement)*

school mavo havo vwo school mavo havo vwo

rlW 85% 75% 79% rlW 80% 68% 52%

rlo nvt 81% 67% rlo nvt 94% 98%

rls 94% 69% 68% rls 98% 97% 98%

· inspectieoordeel  
over de opbrengsten 
over drie jaar*

school mavo havo vwo school mavo havo vwo

rlW ovold. vold. vold. rlW onvold. vold. vold.

rlo nvt vold. vold. rlo nvt vold. vold.

rls vold. vold. ovold. rls vold. vold. vold.

· toezichtarrangement 
kwaliteit* school mavo havo vwo school mavo havo vwo

rlW basis basis basis rlW nvt basis basis

rlo basis basis rlo nvt basis basis

rls basis basis basis rls basis basis aan-
gepast

* bron: www.onderwijsinspectie.nl (schoolwijzer).

(¹) inclusief de geslaagden van 5 haVo Teyl. college bedroeg dit perc. 88% 
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suMMarY in 
english



in many respects the year 2010 was an eventful year for 
rijnlands lyceum foundation and its schools. at the end of 
the year it finally became clear that the long-felt ambition 
of setting up a european school would be realized.  
also in the autumn of 2010 talks started with the board  
of the eerste nederlandse Montessorischool to find out 
whether an integration of this dutch primary school into 
rijnlands lyceum foundation would be feasible. and 
finally the opening of a new location in singapore by 
rijnlands education worldwide was an important step  
for the organization.

2010 also saw further growth in student numbers.  
The total number of 4,672 in 2009 rose to 4,882 in 2010. 
especially ish Primary, ish secondary and rijnlands 
lyceum oegstgeest continued to grow. with the arrival  
of european education in the next few years student 
numbers for these school are expected to stabilize. 

rijnlands education worldwide grew from 427 to 525 
students partly as a result of the new location in singapore 
and the stable position of the other locations in spite of the 
worldwide recession.

staff grew from 452 to 480 fte, a total of 597 people.  
For the larger part this growth is due to rising student 
numbers. in 2010 a number of staff could be promoted  
to a higher salary scale after an internal application 
procedure, as a result of a national education policy  
that aims to improve the attractiveness of the teaching 
profession.

The central services office in wassenaar underwent a 
number of organizational changes. The two heads of the 
Finance and hr department became the joint office 
management. a major improvement was the introduction 
of the new hr and pay-roll system of raeT in early 2010. 

summary in english
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The conversion meant months of extra work for the  
hr department, but this resulted in the foundation and  
the schools finally having a more stable and transparent 
pay-roll system at their disposal. also in the field of  
iT significant steps were taken to get a better grip on iT 
spending and performance.

The foundation (excluding rew) ended the financial year 
with a positive result of € 640.142, which was € 174.000 
lower than budgeted, partly as a result of extra provisions 
for large-scale maintenance over the next few years, the 
unbudgeted cost of interim management, the new pay-roll 
system and increased iT spending. The board can confirm 
that the relative financial instability of 2008 and 2009 has 
been reduced significantly thanks to the measures taken in 
2010. latest estimates for 2011 confirm this picture.

This 2010 annual report of rijnlands lyceum foundation 
was given the title “rijnlands inspires”. it symbolizes the 
shift in focus that has taken place within rijnlands from 
finance, hr, iT and building space to quality of education, 
the role of iT in education, internationalization, in other 
words “learning”, the heart of our schools. The interviews 
in this annual report show how our primary pupils have 
incorporated the new media in their learning, and they 
show how the students in our secondary schools enjoy 
participating in all kinds of extra curricular activities, 
teaching committees and even participation councils.  
it is a wide range of challenges that inspire our students 
and invite them to go the extra mile. “inspiring education” 
is what the founders of rijnlands lyceum foundation 
aimed at 75 years ago, and that continues to be our aim.
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