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In ons strategisch beleidsplan KoersBeweging 2022 leg-
den we voor de jaren 2018 tot en met 2022 met alle ge-
ledingen van Lucas Onderwijs de hoofdlijn van onze am-
bities vast in vijf prioritaire thema’s: toekomstgericht
onderwijs, doorlopende lijnen, passend onderwijs, toe-
komstgericht personeelsbeleid en sturingsfilosofie. In de
koersbijeenkomsten met leidinggevenden brengen we
er gezamenlijk verdere verdieping in aan en leren we van
elkaars ervaringen. In dit eerste jaar van de koersperiode
zijn de scholen gestart met de uitwerking van die
thema’s in nieuwe schoolplannen voor de periode van
2019 tot en met 2023 – aansluitend bij onze ambities,
onze kernwaarden en bovenal: bij de eigenheid van elke
Lucas-school. Het bestuur stelt zich naar dit diverse scho-
lenbestand op als verbindende kracht en actieve partner,
die aanjaagt, faciliteert en beschermt in overeenstem-
ming met het karakter van de scholen en de ontwikke-
lingen in de maatschappelijke omgeving.

Leerlingen
Lucas Onderwijs als bestuur, en elke afzonderlijke school
daarbinnen, doet wat nodig is in het belang van leerlin-
gen. Dat begint bij het bieden van onderwijskansen. Extra
leertijd en huiswerkbegeleiding helpen díe kinderen die
geen prikkels krijgen om te leren buiten de school. Aan-
dacht voor thuiscultuur, straatcultuur en schoolcultuur
kan kinderen inzicht bieden en hen helpen grenzen te
verleggen. Op bestuursniveau nemen wij daarom graag
ons aandeel in bestuurlijke samenwerking binnen de ge-
meenten en regio’s, tussen schoolbesturen en met an-
dere maatschappelijke organisaties. Binnen ons bestuur
draagt de doorontwikkeling van ons eigen stelsel van
kwaliteitszorg bij aan het streven naar optimalisering
van de leeropbrengst bij onze leerlingen. We zijn trots op
onze goede onderwijsresultaten en op het lage aantal
thuiszitters in onze regio. Door een eigen invulling te
geven aan de eisen die de Participatiewet stelt aan werk-
gevers, creëren we juist voor leerlingen die dat hard
nodig hebben werkplekken die als springplank kunnen
dienen naar een plek op de reguliere arbeidsmarkt.

Leraren
In 2018 moesten onze scholen, met name in het primair
onderwijs, geregeld al hun creativiteit inzetten om de ge-
volgen van het lerarentekort op te vangen. Het zijn vooral
de kortdurende vervangingsvacatures die problemen
gaven, maar daar zal de trend niet stoppen. De voorspel-
lingen laten zien dat het tekort nog verder oploopt, met
verschillen per regio waar Den Haag en omgeving niet

gunstig uitkomen. We werken intensief samen met de
gemeenten en met andere besturen in diverse program-
ma’s om de tekorten te bestrijden en ook om een ant-
woord te formuleren op het groeiende marktaandeel van
uitzendbureaus in de personeelsvoorziening in het on-
derwijs. We doen er alles aan om de kwaliteit van het
 onderwijs hoog te houden zonder onnodig onderwijs -
gelden via de marktsector te laten wegvloeien.

Scholen 
Lucas Onderwijs wil haar leerlingen het best mogelijke
onderwijs bieden, aansluitend bij de wensen en eisen die
de maatschappij stelt aan de volwassenen van de toe-
komst. In dat kader hebben we ambities voor nieuwe
scholen, zoals een school in de toekomstige woonwijk
Binckhorst voor leerlingen van 0 tot 18 jaar waarin on-
dernemen, creativiteit, Bildung en innovatie centraal
staan, en de oprichting van een Internationaal Georiën-
teerde Voortgezet Onderwijs-locatie in Delft. In het VO
passen bestaande scholen zich ook in hoog tempo aan
de maatschappelijke behoeften aan. Zo is bijvoorbeeld
het  Stanislascollege Reinier de Graafpad Stanislascollege
Dalton Delft geworden, wat méér is dan louter een
naamswijziging. De Interconfessionele Scholengroep
Westland (ISW) heeft met grote regionale betrokkenheid
een toekomstvisie tot stand gebracht, die in 2019 wordt
vertaald naar een integrale huisvestingsvisie van en voor
het voortgezet onderwijs in Westland. Het technisch
vmbo in de regio Haaglanden krijgt in zijn geheel nu al
een impuls, die in 2020-2023 uitmondt in een ambiti-
euze regionale aanpak die samen met het mbo, bedrijfs-
leven en andere betrokken partners is ontwikkeld.

Voorwoord
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Middelen
In 2018 bracht een aantal ontwikkelingen ‘van buiten’
forse, deels voorziene en deels onvoorziene extra baten
en lasten met zich mee. Naast de genoemde techniek-
gelden voor het vmbo betrof dit onder meer de belo-
ningsingrepen die voortkwamen uit nieuwe cao’s, de
werkdrukmiddelen voor het PO en de ontwikkelgelden
voor het VO. De scholen anticipeerden in het opstellen
van de begroting en meerjarenbegroting op de nieuwe
verdeelsystematiek van de onderwijskansenmiddelen PO
(per 2019) en de nieuwe bekostigingsstructuur voor het
VO (per 2021). Per saldo sluiten we 2018 hierdoor af met
een substantieel hoger, positief resultaat dan verwacht. 
Dit positieve resultaat wordt onder meer veroorzaakt
doordat we helaas niet alle gewenste personele inzet (en
dus uitgaven) hebben kunnen plegen, omdat vacatures
oningevuld blijven als gevolg van het lerarentekort.
Daarom doen we in 2019 extra uitgaven en investerin-
gen gericht op onderwijskwaliteit. We zetten op basis
van door de scholen in te dienen plannen extra middelen
in ten behoeve van het onderwijs en passend binnen de
thema’s van KoersBeweging 2022. Impliciet maakt dit ook
duidelijk waarom wij voorstander zijn van het behoud
van lumpsumfinanciering. Dit stelt ons als bestuur, in
overleg met de schoolleiders, in staat om beleidsrijk te
handelen en de solidariteit tussen onze scholen te benut-
ten om op de juiste plaats en het juiste moment het

juiste te doen voor goed onderwijs. Wanneer vooraf hel-
dere kaders worden geboden, leggen wij over de inzet
van de lumpsum over de scholen graag verantwoording
af.

Besturing
Lucas Onderwijs laat zich karakteriseren als een krach-
tige, betrouwbare maatschappelijke partner. Om dat te
zijn, is het van belang dat we elkaars kennis benutten –
binnen én buiten de organisatie. Collegiale visi taties,
ook door en van het bestuur, geven ons de gelegenheid
tot kennisuitwisseling met andere besturen, waarmee
we samen optrekken daar waar dat waarde toevoegt.
Binnen ons bestuur biedt onze sturingsfilosofie alle
ruimte om ambities te formuleren en te realiseren, reke-
ning houdend met de eenvoudige sleutelprincipes van
ruimte, richting en rekenschap. We mogen constateren
dat we meer dan voorheen met elkaar in gesprek zijn
over onderwijs. Die ontwikkeling en bezieling houden
we – met onze andere kernwaarden – in gezamenlijk-
heid graag vast. Wij danken alle medewerkers voor hun
inzet in 2018.

Ewald van Vliet, voorzitter
Ingrid de Bonth, vicevoorzitter
College van Bestuur
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1 lucas onderwijs
Lucas Onderwijs is een stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs. Onder het bestuur van de stichting
vallen in het primair onderwijs (PO) 46 basisscholen, 4 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 expertisecentra in
de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Ook de sociocratische school De
School in Zandvoort behoort tot de stichting. In het voortgezet onderwijs (VO) heeft Lucas Onderwijs 25 locaties in
de regio’s Den Haag/Leidschendam-Voorburg, Delft/Rijswijk (inclusief Pijnacker-Nootdorp) en Westland. In totaal
verzorgen onze scholen het onderwijs voor ruim 34.000 leerlingen.

1.1 Missie, visie en besturingsfilosofie
Lucas Onderwijs werkt vanuit de missie ieder kind het
best denkbare onderwijs te bieden, opdat elke leerling
zich kan ontwikkelen tot een zelfbewust, verantwoorde-
lijk en kansrijk burger. Lucas Onderwijs biedt aantrekke-
lijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling,
aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewer-
kers en solidariteit met kansarmen. We geven dit onder-
wijs vorm: 
• vanuit waarden in oorsprong ontleend aan de traditie

van de christelijke geloofsgemeenschap;
• met de school als de centrale eenheid van handeling;
• in actief partnerschap met de maatschappelijke om-

geving; 
• met ruimte voor diversiteit van de scholen. 

Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de
organisatie belegd, waardoor kleinschaligheid en maat-
werk geborgd blijven.

1.2 Identiteit
Centraal binnen Lucas Onderwijs staan onze vijf kern-
waarden: respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling
en bezieling. De vertaling van deze kernwaarden en het
doorleven daarvan is maatwerk. Scholen geven een ei-
gen invulling aan de identiteit, passend bij de signatuur
van de school en aansluitend bij de behoefte van de
leerlingen, de ouders en de schoolgemeenschap en haar
omgeving. De diversiteit aan signaturen – rooms-katho-
liek, protestants-christelijk, interconfessioneel en alge-
meen-bijzonder – beschouwt Lucas Onderwijs als een
groot goed.

Activiteiten persoonsvorming en identiteit 
De in 2015 opgerichte stuurgroep Identiteit initieert,
verbindt, voedt en bewaakt activiteiten op het gebied
van persoonsvorming en identiteit. Het levend houden
van de kernwaarden, het faciliteren en verbinden vanuit
het thema ontmoeten en het faciliteren en uitdagen
van scholen om hun identiteit een passende en eigen-
tijdse invulling te geven, zijn de hoofdlijnen waarop de
stuurgroep handelt. 

Lees meer in hoofdstuk 1.3: Realisatie beleids-
doelstellingen 2018 - Kaderbrief 2018 - Identiteit

1.3 Realisatie beleidsdoelstellingen 2018

In de kaderbrief worden bewegingen ingezet waarmee
Lucas Onderwijs en elk van de individuele scholen stap-
pen maken in het behalen van de doelstellingen van de
strategische koers. Deze bewegingen worden op school-
niveau concreet uitgewerkt in het schoolplan en de jaar-
doelen.

Kaderbrief 2018

In de kaderbrief 2018 heeft het college van bestuur
(CvB) doelstellingen en accenten neergelegd als ontwik-
kelrichting, zowel op schoolniveau als op stichtings -
niveau. In deze paragraaf rapporteren we over de in
2018 behaalde resultaten op elk van de onderwerpen
uit de kaderbrief.

Identiteit
De stuurgroep Identiteit heeft de ambitie om de kern-
waarden tot uitdrukking te brengen in KoersBeweging
2022 reeds eind 2017 gerealiseerd. 

De behoefte om – ieder vanuit de eigen rol – over het
onderwerp identiteit te spreken, kwam naar voren bij de
cluster- en regiodirecteuren, de raad van toezicht (RvT)
en de scholengroepen voor het voortgezet onderwijs. Zij
hebben hier thematisch aandacht aan besteed. De
stuurgroep heeft op grond van een behoeftepeiling on-
der schooldirecteuren een passend aanbod ontwikkeld
van reflectiesessies voor schoolleiders. Tijdens een 24-
uurs sessie gaan schoolleiders, gerelateerd aan grote
maatschappelijke thema’s, dieper in op de vraag wie zij
zijn en waar zij voor staan. Ook krijgen zij handvatten
om het gesprek aan te gaan binnen hun eigen team. In
2018 heeft de aanbesteding en voorbereiding van dit
traject plaatsgevonden. De eerste reflectiesessies zullen
in 2019 plaatsvinden.

De Lucas Academie heeft diverse ontmoetingen gefacili-
teerd en ook tijdens de koersdagen is aandacht besteed
aan het onderwerp identiteit.
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De ambitie om te verkennen of (en hoe) collegiale visi-
tatie ook kan worden toegepast op identiteitsvraag-
stukken is nog niet gerealiseerd. Een voorbereidende
stap hierin die wel is gerealiseerd, is het aanbod van re-
flectiesessies voor schoolleiders in groepsverband. 

Kindcentra
In 2018 is een flinke stap gezet in de samenwerking in
kindcentra (KC). Op grond van de ervaringen bij KC Bam-
boe zijn, in samenwerking met de partners, de opge-
dane kennis en ontwikkelde formats en samenwer-
kingsovereenkomsten gebundeld in het Draaiboek
kindcentra. De ondersteuningsstructuur voor kindcentra
is versterkt door de inrichting van een stafgroep die spe-
cifieke kennis over kindcentra opbouwt en deze tijdens
periodiek overleg onderling deelt. Bij elke school die
nieuwbouw krijgt is KC-vorming een vanzelfsprekend
gespreksonderwerp geworden. In enkele lopende
nieuwbouwtrajecten wordt de uitbreiding van KC-vor-
ming met het voortgezet onderwijs vormgegeven.

In 2018 is De Trampoline samen met kinderopvangorga-
nisatie Vlietkinderen in een bestaand gebouw gestart
als Kindcentrum Trampoline. De Dijsselbloem is in de zo-
mer van 2018 samen met partner Dak kindercentra in
een nieuw gebouw getrokken. In 2019 zullen voorlopers
Bamboe, Trampoline, Boldingh en Balans zich samen
met partners Vlietkinderen en Dak kindercentra richten

op gezamenlijke visievorming, organisatieontwikkeling
en leiderschapsontwikkeling. De voorloperlocaties stel-
len zich op als lerende organisatie en delen de opge-
dane kennis met andere locaties. De bedoeling is uit te
groeien naar een kennisplatform voor alle kindcentra en
inclusieve voorzieningen in de regio op het gebied van
toekomstgericht leren en ontwikkelen.

Op bestuurlijk niveau is Lucas Onderwijs actief geweest
in de KC-ontwikkeling via participatie in de Regiegroep
KC2020. In het regeerakkoord is weinig prioriteit gege-
ven aan het wegnemen van obstakels in wet- en regel-
geving. Dat maakt dat er op het gebied van onder meer
cao, medezeggenschap en toezichtkader nog geen vor-
deringen zijn gemaakt. 

Lees meer in hoofdstuk 3.2:
Verbinding met de onderwijsketen – Kindcentra

Gepersonaliseerd leren en ICT
De scholen van Lucas Onderwijs ontwikkelen zich in het
bieden van maatwerk aan leerlingen. Gepersonaliseerd
leren hangt sterk samen met de beschikbaarheid van
gedifferentieerde digitale content. Een aanzienlijk aan-
tal scholen werkt inmiddels met tablets en chrome-
books. Voorhoedescholen op het gebied van Snappet
coachen scholen die hiermee starten. In 2019 wordt in
het voortgezet onderwijs een proces ingericht om te ko-
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men tot leermiddelenbeleid met een duidelijke vraagar-
ticulatie richting de (digitale) markt. 

Op bestuurlijk niveau is Lucas Onderwijs actief in in-
koopcoöperatie Sivon, die zich onder meer richt op het
in beweging brengen van de markt voor digitale, modu-
laire onderwijscontent. Verder participeert het bestuur
in diverse netwerken gericht op onderzoek en ontwikke-
ling in het funderend onderwijs. 

Interne kwaliteitszorg
Het in 2017 vastgestelde stelsel voor interne kwaliteits-
zorg (Beleidskader Onderwijskwaliteit Lucas Onderwijs) is
in 2018 doorontwikkeld door de werkgroepen Kwali-
teitsbeleid PO en Kwaliteitsbeleid VO. In 2018 zijn diverse
instrumenten ontwikkeld, waaronder de collegiale visi-
tatie in het primair onderwijs, de collegiale audit in het
voortgezet onderwijs, een zelfevaluatie-instrument voor
scholen en een early warning systeem dat de resultaten
snel in beeld brengt. In 2019 staan onder meer het
PDCA-gesprek onderwijskwaliteit, scholing op het ge-
bied van data-analyse en het opleiden van examense-
cretarissen en een update van de business intelligence-
tool (BI-tool) op de agenda.

Het werken aan een kwaliteitscultuur komt op alle la-
gen van de organisatie terug in de vorm van intervisie,
collegiale consultatie, deelname aan collegiale visitaties
of collegiale audits, deelname aan netwerkbijeenkom-
sten en binnen de school op een wijze die past bij de
ontwikkelingsfase van de school. Dit is onderdeel van de
managementgesprekken tussen directeur en cluster-
/regiodirecteur. 

Lees meer in hoofdstuk 2.1:
Basiskwaliteit – Interne kwaliteitszorg

Management development
In 2018 is het MD-traject in het primair onderwijs ver-
der ontwikkeld. In de Lucas challenge werd in de vorm
van een ontwikkelassessment een ontwikkelprofiel op-
gesteld, waarop een individueel ontwikkelaanbod werd
 afgestemd. In het voortgezet onderwijs zijn nieuwe
 cohorten gestart met de trajecten Spannend school -
leiderschap en Oriëntatie op management.

Het is in de vorming van de afdeling Onderwijs, kwaliteit
en innovatie (OK&I) nog niet gelukt om de ambitie van
een successieplanning voor leidinggevende functies te
realiseren.

Lerarentekort PO en VO
In de kaderbrief geeft het CvB aan van de scholen te ver-
wachten dat zij actief investeren in het opleiden van

studenten. Naast de lopende convenanten met de
pabo’s van Hogeschool Leiden en InHolland, is in 2018

ook een convenant gesloten met de pabo van de
Haagse Hogeschool. In het voortgezet onderwijs zijn
drie netwerken van opleidingsscholen operationeel en
heeft de gemeente Den Haag ambities voor de start van
een vierde opleidingsschool. 

In het primair onderwijs zijn landelijk middelen vrijge-
maakt voor werkdrukverlaging op scholen. Het leraren-
tekort bemoeilijkt echter het realiseren van minder
werkdruk.

Lees meer in hoofdstuk 4.1:
Personeelsbeleid – Lerarentekort

Vervangingsproblematiek PO
Bij het opstellen van de kaderbrief 2018 werd voorzien
dat de ketenregeling in de Wet werk en zekerheid zou
leiden tot problemen met vervanging in het primair on-
derwijs. Echter, begin 2018 werd de tijdelijke uitzonde-
ring van het primair onderwijs verlengd, en medio 2018

werd een permanente uitzondering van de ketenrege-
ling voor het PO voorgesteld in de Wet arbeidsmarkt in
balans. Deze wet is in februari 2019 aangenomen. 

Met ingang van 1 januari 2018 is in het PO van Lucas
Onderwijs de overstap gemaakt van een intern vervan-
gingsfonds naar een intern verzuimfonds. Hiermee is
meer flexibiliteit gecreëerd voor vervangingen. 

Lees meer in hoofdstuk 4.1:
Personeelsbeleid – Vervangingsproblematiek PO

Het oplopende lerarentekort heeft ook geleid tot een
geleidelijke afname van het aantal beschikbare vervan-
gers voor het primair onderwijs in Pool West, in het ei-
gen netwerk van scholen en zelfs bij uitzendbureaus. In
een enkel geval zijn er noodgedwongen klassen naar
huis gestuurd. 

Financieel kader
De begroting van Lucas Onderwijs ging uit van een ne-
gatief resultaat van € 1 miljoen.  Het resultaat is € 4,6

miljoen. Dit is € 5,6 miljoen hoger dan de begroting. Dit
wordt voor € 2,3 miljoen veroorzaakt door vrijvallen van
voorzieningen. Daarnaast stijgen de extra inkomsten
voor werkdrukverlaging, technisch vmbo en samenwer-
kingsverbanden sneller dan de extra inzet van 42 fte.

Lees meer in hoofdstuk 6 - Financiën

|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

7

inhoud



Strategisch (financieel) beleid
Vanuit het CvB en de RvT is aangegeven dat er een ver-
beterslag kan worden gemaakt waarbij beleid (school-
plan en jaarplan) en middelen in de (meerjaren-)begro-
ting zichtbaarder aan elkaar gekoppeld zijn, zodat er
beleidsrijker begroot wordt. Om de directies hierin te
ondersteunen is een pilot gehouden met een bedrijfs-
training Beleidsrijk begroten voor Lucas Onderwijs op
het gebied van beleidsrijk begroten. In deze training
worden directies vertrouwd gemaakt met het vertalen
van het strategisch beleid en de kaderbrief naar het
school- en/of jaarplan en de eigen schoolbegroting. Zo
kunnen strategische thema’s zichtbaar worden vertaald
naar middelen in de meerjarenbegroting. 

Twintig directeuren volgden deze training. De training is
geëvalueerd en zal met enkele aanpassingen ook in
2019 worden aangeboden.

Bestuursakkoord PO, Sectorakkoord VO
In 2018 zijn zowel het Bestuursakkoord PO als het Sec -
tor akkoord VO geactualiseerd. De verantwoording van
de hieraan gekoppelde middelen van de prestatiebox is
in dit bestuursverslag opgenomen. Twee onderwerpen
op bestuursniveau lichten we er hier uit.

ICT, eigentijdse voorzieningen
In de beleidsperiode 2013-2017 is ervaren dat de rand-
voorwaarden om innovaties op het gebied van ICT door te
voeren, niet op alle scholen op orde zijn. Daarom worden
in 2018-2020 in project IT2020 stapsgewijs de randvoor-
waarden op orde gebracht en wordt er toegewerkt naar
een regieorganisatie met een goede kwaliteit aan voorzie-
ningen, ondersteuning en voldoende flexibiliteit voor
scholen om eigen onderwijsinhoudelijke keuzes te maken. 

Lees meer in hoofdstuk 8.1:
kadertekst Project IT2020

Partnerschap in de regio
Besturen in de regio Haaglanden werken samen aan de
maatschappelijke opdrachten. Zij doen dit in de diverse
samenwerkingsverbanden, bestuurlijke platforms en in-
formele netwerken. Een voorbeeld van een gezamenlijke
inspanning in het licht van de maatschappelijke op-
dracht betreft het tijdelijk verzorgen van onderwijs aan
leerlingen van het Palmhuis nadat de Aloysiusstichting
de onderwijsactiviteiten staakte. In 2019 wordt het aan-
bod overgenomen door Stichting Horizon. In het PO
Platform en het VO Platform werd samengewerkt op
het gebied van onder meer het lerarentekort, aanpak
thuiszitters, opleidingsscholen VO, opvang nieuwkomers
en nieuwe aanmeldprocedures voor het primair en
voortgezet onderwijs. 

Ook in de regio Delft wordt op verschillende terreinen
samengewerkt. De scholen in Rijswijk participeren in
het POVO-overleg van Den Haag, die in Delft en Pijnac-
ker-Nootdorp maken deel uit van het POVO-overleg van
Delft. Een vergelijkbare tweedeling bestaat voor wat be-
treft de participatie in de samenwerkingsverbanden van
Den Haag en Delflanden. In 2018 werd door de Delftse
besturen in overleg met de samenwerkingsverbanden
voor PO en VO gewerkt aan de synchronisatie van het
aanmeldingssysteem met dat van Den Haag. Het Stani-
slascollege aan de Krakeelpolderweg heeft in samen-
werking met de gemeente Delft en Bouwmensen Delft
een nieuwe opleiding Bouwen, Wonen en Interieur
(BW&I) opgezet. 

In de regio Westland is in 2018 een nieuwe toekomstvi-
sie opgesteld, waarin partnerschappen met het primair
onderwijs, vervolgonderwijs en het bedrijfsleven een
grote rol spelen. 

Implementatie aanbevelingen Glashelder
In 2017 adviseerde de commissie Glashelder over aan-
scherping van de governance in het voortgezet onder-
wijs in een vijftal aanbevelingen. Deze zijn in 2018 on-
der begeleiding van een externe procesbegeleider
geïmplementeerd. Het implementatieproces is in 2018

afgerond. Het project ISW Onderneemt! loopt als zelf-
standig project door, evenals het vervolg op de pilot In-
ternal pricing.

1. Verbeter de benutting van de netwerkstructuur van
Lucas Onderwijs.
In 2018 is er een belangrijke stap gezet in de dooront-
wikkeling van de (be-)sturingsfilosofie. Het onder-
werp (be-)sturingsfilosofie is op meerdere niveaus
onderdeel van de dialoog geworden, bijvoorbeeld in
periodieke lijngesprekken directeuren-regiodirecteur
-CvB, maar ook in diverse actuele thema’s zoals on-
derwijskwaliteit. Een werkgroep met leden uit zowel
het PO als het VO heeft verkennend werk uitgevoerd,
de beide bestuursmanagementteams (BMT’s) hebben
in strategische sessies gesproken over de doorwer-
king van de (be-)sturingsfilosofie in de diverse lagen
van de organisatie en het onderwerp was één van de
thema’s van de koersmiddag PO/VO in november. In
2019 worden de opbrengsten verzameld in een be-
spreekstuk.

2. Verken vormen van internal pricing voor onderdelen
van de dienstverlening aan het VO.
Bij VO-directeuren is breed opgehaald op welke com-
ponenten van de dienstverlening door het bureau
meer maatwerk kan worden gecreëerd door middel
van internal pricing. Daarbij is gekeken naar zowel
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 effectiviteit als efficiency. In december 2018 is op ba-
sis van een unaniem gedragen voorstel besloten tot
het doen van een pilot in 2019. De gesprekken om te
komen tot dit voorstel hebben in belangrijke mate
bijgedragen aan verbetering van wederzijds begrip.
De pilot wordt in juni en december geëvalueerd.

3. Heroverweeg de mandateringsregeling ten aanzien
van de benoemingsbevoegdheid.
Het BMT VO heeft geconcludeerd dat de behoefte
aan het wijzigen van de benoemingsbevoegdheid
door nieuwe feiten is ingehaald. De procedure is ver-
fijnd en gedigitaliseerd, waardoor de regiodirecteur
op elk moment inzicht heeft in de (status van) lo-
pende benoemingsprocedures voor de eigen regio en
er snel kan worden geschakeld bij nieuwe vacatures.
Het BMT VO staat unaniem achter het huidige proces
met controle op stichtingsniveau, wat voorkomt dat
in een regio onbedoeld verplichtingen worden aange-
gaan die op stichtingsniveau leiden tot een subopti-
male situatie. 

4. Borg bijzondere aandacht voor elk van de regio’s in
de portefeuilletoedeling binnen de RvT.
De RvT heeft diverse malen gesproken over het han-
teren van geografische aandachtsgebieden voor het
VO. In december heeft de raad een indeling en rolop-
vatting vastgesteld. Op een natuurlijk moment wordt
dit besluit verwerkt in het intern toezichtkader dan-
wel het reglement. 

5. Richt een gedeconcentreerde kennisinfrastructuur in
waarin de verbinding met het vervolgonderwijs en
het bedrijfsleven in de regio wordt vormgegeven.
In de uitwerking van deze aanbeveling is gekozen
voor een aanpak op regioniveau, met een voortrek-
kersrol voor ISW. In het project ISW Onderneemt!
heeft de intensivering van de verbinding tussen het
onderwijs en het Westlandse bedrijfsleven een vlucht
genomen. Docenten en leerlingen hebben bedrijfsbe-
zoeken afgelegd. Er zijn contacten gelegd met het
World Horti Centre en diverse vervolgopleidingen in
het hbo en wo. Leerlingen werken in het kader van
het profielwerkstuk bij een bedrijf aan een authen-
tieke casus, met begeleiding vanuit het bedrijfsleven.
De curriculumontwikkeling is op gang gekomen en er
wordt gebouwd aan een sterk netwerk in de vorm
van een alumnivereniging. Het project wordt de ko-
mende jaren verder uitgebouwd naar een continue
en structurele lijn binnen ISW. Ook in de andere VO-
regio’s is aandacht voor de verbinding met het be-
drijfsleven, toegespitst op de regiospecifieke context.

1.4 KoersBeweging 2022

De nieuwjaarsreceptie van 2018 vormde het startpunt
voor de verspreiding én de hantering van de nieuwe
 strategische KoersBeweging 2022. Deze koers voor de
 jaren 2018-2022 is met inbreng uit alle geledingen van
de organisatie ontwikkeld en uitgezet. Hij omvat vijf
hoofdthema’s die het hart van ons onderwijs raken: toe-
komstgericht onderwijs, doorlopende lijnen, passend
 onderwijs, toekomstgericht personeelsbeleid en (be-)stu-
ringsfilosofie. De eigenheid van elke school op die thema’s
komt tot uitdrukking in de nieuwe schoolplannen 2019-
2023. Tussentijdse ontwikkelingen, ervaringen en in -
spirerende voorbeelden kunnen worden gedeeld via het
online platform koers.lucasonderwijs.nl.
De verbindende kracht van het koersproces voor beide
sectoren is in 2018 vastgehouden door de organisatie
van twee koersdagen, in maart en november, voor lei-
dinggevenden uit het PO en VO. In maart sprak antropo-
loge Jitske Kramer over anders kijken, creativiteit, flow,
diversiteit, inclusie en openheid voor verschillen. Daar-
naast bestond het programma uit workshops over de
koersthema’s en ontdekbijeenkomsten over zelfontwik-
kelde vernieuwingen in onze scholen. In november ver-
zorgde Wouter Hart de inleiding, die aansloot bij zijn
boeken Verdraaide Organisaties en Anders Vasthouden.
Vanuit zijn creatieve, niet-bedrijfskundige achtergrond
onderzoekt hij de patronen in het huidige organisatie-
denken en de vraag hoe met minder beheersbaarheid
veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Met
hem en een viertal experts op de andere koersthema’s
werd aansluitend in workshops de verdieping en inspi-
ratie gezocht.

Koerskader
De jaarlijkse kaderbrief voor het komende begrotings-
jaar is medio 2018 uitgebracht in een nieuwe vorm, het
Koerskader. De thema’s uit KoersBeweging 2022 zijn in
het Koerskader vertaald naar doelstellingen en accenten
voor 2019. Deze hoofdpunten van beleid zijn voorzien
van  financiële kaders. De scholen zijn vervolgens gestart
met de concretisering van de vijf koersthema’s in hun
schoolplannen; ze zijn hier in november 2018 met een
ondersteuningssessie voor toegerust. De financiële as-
pecten van het schoolbeleid werken door in de school-
begroting voor 2019. Het inrichten van deze keten – van
KoersBeweging 2022 naar de schoolplannen en van
daaruit naar de begroting – biedt ook de medezeggen-
schapsraden een overzichtelijke basis voor hun advies
over de hoofdlijnen van de begroting.
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2 Kwaliteit van het onderwijs

KERNCIJFERS

LEERLINGENAANTALLEN
                                                                                           po                                                    vo                                                totaal

1-10-2011                                                                16.590                                            16.054                                            32.644

1-10-2012                                                                16.772                                            16.307                                            33.079

1-10-2013                                                                16.590                                            16.425                                            33.015

1-10-2014                                                                16.988                                            16.722                                            33.710

1-10-2015                                                                17.120                                            16.815                                            33.935

1-10-2016                                                                17.215                                            17.154                                            34.369

1-10-2017                                                                17.171                                            17.095                                            34.266

1-10-2018                                                                17.563                                           17.303                                           34.866

Bron: duo.nl
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TOEZICHTARRANGEMENT

VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS

                                                                                                       aantal

                                                                 aantal                    voortijdig                        voortijdig

                                                             leerlingen          schoolverlaters        schoolverlaters (%)       prestatienorm          streefnorm

Onderbouw                                           7.014                               5                                       0,1%                                  0,5%                            0,1%

Bovenbouw VMBO                              2.746                              39                                       1,4%                                  2,0%                            1,0%

Bovenbouw HAVO/VWO                   3.604                              11                                       0,3%                                  0,5%                            0,1%

Bron: www.onderwijsincijfers.nl

* Eén VO-locatie heeft geen toezichtarrange-
ment aangezien het een locatie met alleen
onderbouw betreft.

Bron: sd.owinsp.nl Bron: vensters
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2.1 Basiskwaliteit

Interne kwaliteitszorg
Sinds de invoering van het nieuwe inspectietoezicht
spreekt de inspectie het bestuur aan op de onderwijs-
kwaliteit op zijn scholen. Het is de verantwoordelijkheid
van het bestuur om een waarborgsysteem voor kwali-
teitszorg in te richten en zo de ondergrens van de
 onderwijskwaliteit te bewaken. Deze ondergrens is vast-
gelegd in de standaarden van de inspectie. Om deze re-
den werd in 2017 samen met de BMT’s, de Kenniskring
PO en de werkgroep Onderwijskwaliteit VO een intern
kwaliteitszorgstelsel voor primair en  voortgezet onder-
wijs ontwikkeld. Hierin wordt de verbinding gelegd
 tussen de sturingsfilosofie van Lucas Onderwijs, het
strategisch beleid en de wijze waarop de kwaliteit van
het onderwijs wordt bewaakt en bevorderd. De ambities
op het gebied van onderwijskwaliteit bóven de mini-
male ondergrens, zijn verwoord in de KoersBeweging
2022 en  worden in de schoolplannen vertaald naar am-
bities op school niveau, passend bij de leerlingpopulatie.

De werkgroepen Kwaliteit PO en Kwaliteit VO hebben
bijgedragen aan het ontwikkelen van handreikingen en
instrumenten om scholen te ondersteunen bij hun kwa-
liteitsbeleid. De handreikingen voor de schoolplannen
zijn aangevuld met ondersteuningssessies voor school-
leiders. 

In het primair onderwijs vond een succesvolle pilot
plaats om de aanpak voor zelfevaluatie van de basis-
kwaliteit te onderzoeken. In het voortgezet onderwijs is

gestart met de pilot interne audits waarmee we de
 basiskwaliteit van scholen toetsen. Na een training zijn
14 collega’s ingezet om op drie VO-scholen collegiale
audits uit te voeren. De evaluatie vindt plaats in januari
2019.

In zowel het basis als het voortgezet onderwijs zijn in
2018 weer collegiale visitaties uitgevoerd. De collegiale
visitaties richten zich op de kwaliteit van de (planma-
tige) schoolontwikkeling en brengen expliciet de kracht
van de managementinterventies bij schoolontwikkeling
in beeld. De aanpak van deze visitaties wordt jaarlijks
opnieuw vastgesteld op basis van de ervaringen. 

Een deel van onze vmbo-scholen heeft te maken met
een zeer kleine groep mavo-leerlingen; één klas per jaar-
laag. Hierdoor was het voor medewerkers niet eenvou-
dig om een stabiele kwaliteit te organiseren. In 2018 is
er kwaliteitsoverleg gestart tussen medewerkers van de
zogenaamde kleine mavo-afdelingen met als doel el-
kaar te ondersteunen bij het verhogen van de kwaliteit
van het onderwijs in deze afdelingen.

Rendementen en opbrengsten PO
Ook in 2018 konden scholen voor de verplichte eind-
toets kiezen uit Centrale Eindtoets (CET) van de overheid
of uit een van de vier andere eindtoetsen die door de
minister zijn toegelaten. 

De PO-scholen hebben gekozen voor CET, IEP Eindtoets
of ROUTE8;  er is niet gekozen voor de Dia-eindtoets of
de AMN Eindtoets.

|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

RESULTATEN VAN DE SCHOOLJAREN 2016, 2017 EN 2018

                                          CET                                        IEP EINDTOETS                                   ROUTE8                                          TOTAAL

                        aantal              % vold              aantal               % vold              aantal              % vold              aantal              % vold

2016                   16                      81%                      22                      64%                       6                       83%                      44                      73%

2017                   16                      94%                      23                      74%                       7                       86%                      46                      83%

2018                   14                      93%                      24                      88%                       7                       67%                      45                      87%

Bron: monitor Lucas Onderwijs
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1 Bij deze gegevens zijn de volgende kanttekeningen te maken:
• Net als in De Staat van het Onderwijs is voor deze gegevens uitsluitend gebruikgemaakt van de resultaten van de scholen die de CET-toets

hebben afgenomen. De Inspectie baseert het overzicht op 75% van scholen die deze toets hebben afgenomen. Voor Lucas Onderwijs geldt
dat 36% van alle scholen (16 van de 45) deze toets hebben afgenomen. Deze zogenaamde CET-scholen vormen geen goede afspiegeling van
het totale scholenbestand van Lucas Onderwijs. 69% van deze scholen (11 van de 16) heeft geen of nauwelijks leerlinggewicht.

• Anders dan in de landelijke cijfers zijn er voor Lucas Onderwijs slechts gegevens over twee jaar (2016 en 2017) beschikbaar.

In 2018 waren de eindopbrengsten op 87% van de scho-
len voldoende. Dit resultaat is in de afgelopen drie jaar
ongeveer gelijk gebleven en voldoet aan de verwachtin-
gen die het bestuur van de scholen heeft. Door boven-
schools de tussen- en eindopbrengsten te monitoren,
heeft het bestuur vroegtijdig zicht op eventuele risico’s. 

In het Beleidskader Onderwijskwaliteit Lucas Onderwijs is
beschreven hoe de resultaten worden gemonitord en
welke acties daarop volgen. Wanneer een school risico’s
laat zien in de opbrengsten, bijvoorbeeld omdat  de tus-
senopbrengsten onder de maat zijn, de eindopbreng-
sten van een school gedurende twee opeenvolgende
 jaren onvoldoende zijn of omdat op grond van de LOVS-
resultaten van groep 7 verwacht wordt dat de opbreng-
sten zullen dalen, dan wordt de directie ondersteund
door  de clusterdirecteur en een medewerker van de af-
deling OK&I. Er worden dan afspraken gemaakt over de
verbeteraanpak die nodig is om de opbrengsten weer
op voldoende niveau te brengen. De clusterdirecteur be-
waakt de voortgang en informeert het bestuur.

Bekijk de resultaten per school in bijlage 1 -

 Resultaten eindtoets PO 2017-2018

Jaarlijks geeft de inspectie in het rapport De Staat van
het Onderwijs een overzicht van de laatste onderwijs-
kundige trends en ontwikkelingen in Nederland. In het
rapport van 2018 wordt aangegeven dat op langere ter-
mijn de reken- en leesprestaties van basisschoolleer -
lingen dalen. De inspectie baseert zich hierbij op de
 referentieniveaus van de Centrale Eindtoets (CET). De
gegevens uit de IEP Eindtoets en ROUTE8, de twee an-
dere eindtoetsen, zijn buiten beschouwing gelaten. De
dalende resultaten worden veroorzaakt door de tegen-
vallende resultaten van het toptalent en toename van
het aantal leerlingen dat aan het eind van groep 8 het
fundamentele niveau niet haalt.

Deze dalende trend lijkt ook zichtbaar op de basisscho-
len van Lucas Onderwijs. Voor zowel taal als rekenen
geldt dat het percentage leerlingen dat lager scoort dan
1F (fundamenteel niveau) in 2016 en in 2017 toeneemt.
Ook het percentage leerlingen dat in 2016 en 2017 de
streefnorm behaalt, neemt af.1

Rendementen en opbrengsten (V)SO
De Wet kwaliteit (v)so verplicht (V)SO-scholen om voor

elke leerling een ontwikkelingsperspectief vast te stel-
len. In dit ontwikkelingsperspectief wordt het ver-
wachte uitstroomniveau aangegeven, maar ook welke
onderwijsdoelen een leerling zal kunnen halen. Door
het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau
te verbinden ontstaat een prognose of ontwikkelingslijn
voor alle leerlingen. Het ontwikkelingsperspectief biedt
de leerkracht een handvat om het onderwijs planmatig
en doelgericht vorm te geven en is een geschikt instru-
ment voor afstemming en communicatie tussen school,
ouders en leerling. Jaarlijks wordt het ontwikkelingsper-
spectief geëvalueerd met ouders. De doelen op leerling-
niveau worden genoemd in het leerlingplan, zodat
 ouders goed kunnen zien aan welke doelen gewerkt
wordt. Tweemaal per jaar wordt het leerlingplan geëva-
lueerd. Op basis hiervan wordt het ontwikkelings -
perspectief aan het eind van het schooljaar geëvalueerd
en, indien nodig, aangepast. 

Over de resultaten – in de zin van uitstroom – verant-
woordt het (V)SO zich uitgebreid in de jaarlijkse School-
gids.

Rendementen en opbrengsten VO
Om onderwijsresultaten sneller in beeld te krijgen en
daar effectief op te handelen is in het voortgezet onder-
wijs gestart met de training Zicht op je resultaten. Team-
leiders en coördinatoren van vakgroepen waren positief
over deze training in data-analyse. Daarom gaat de Lu-
cas Academie de training jaarlijks aanbieden. Binnen
het VMBO Programma is met ondersteuning van OK&I
en interne begeleiders het kwaliteitsnetwerk mavo’s/TL-
afdelingen gestart, waarin het effectief omgaan met
data ook aan de orde is. 

In het voortgezet onderwijs worden de onderwijsresul-
taten besproken zoals vastgesteld in het Beleidskader
onderwijskwaliteit Lucas Onderwijs. Het voortgezet on-
derwijs hanteert een early warning systematiek, waarin
jaarlijks op grond van alle beschikbare data een prog-
nose wordt gemaakt van de driejaarsgemiddelden op
de vier rendementsindicatoren die de inspectie han-
teert. Deze informatie wordt besproken met de regio -
directeuren in aanwezigheid van het bestuur.

Bekijk de resultaten wat betreft de inspectieindicatoren in
bijlage 2 - Onderwijsresultaten VO 2017-2018
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Uitstroommonitor praktijkonderwijs
Het ministerie van OCW monitort de doorstroom van
leerlingen van het praktijkonderwijs naar vervolgonder-
wijs en arbeidsmarkt. Jaarlijks nemen alle scholen voor
praktijkonderwijs van Lucas Onderwijs deel aan de uit-
stroommonitor en volgmodules. Zo brengen ze de uit-
stroom en loopbaanontwikkeling tot twee jaar na het
verlaten van de school in kaart. Landelijk gezien stroomt
ruim een derde van de leerlingen na het praktijkonder-
wijs door naar vervolgonderwijs, meestal mbo. Ruim een
derde stroomt uit naar de arbeidsmarkt. In bovenstaand
overzicht is de uitstroom van de praktijkscholen van Lu-
cas Onderwijs in schooljaar 2017-2018 inzichtelijk ge-
maakt.

Inspectietoezicht
In 2018 bezocht de inspectie in het kader van stelsel-/
themaonderzoek een aantal scholen in het primair
 onderwijs, te weten Laan van Poot, Onze Wereld, CBS
 Melodie en De Vlieger. In het voortgezet onderwijs wer-
den in het kader van stelsel-/themaonderzoek bezocht:
Hofstad Lyceum, ISW Gasthuislaan, ISW Hoogeland,
 Stanislascollege Krakeelpolderweg en Hofstede College.

Naar aanleiding van het eerder ingezette verbetertra-
ject bij De Opperd heeft de inspectie in juli aangegeven
dat de school zich op alle aangegeven punten heeft ver-
beterd en geconstateerd dat het geboden onderwijs
weer van voldoende kwaliteit is.

Naar aanleiding van de jaarlijkse risicoanalyse bezocht
de inspectie in 2018 twee VO-scholen van Lucas Onder-
wijs. Voor Hofstad Mavo Havo werd vastgesteld dat de
onderbouwresultaten onvoldoende zijn, maar dat de in-
spectie vertrouwen heeft in de verbeterkwaliteit van de
school. Voor Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo werd
vastgesteld dat de resultaten voor de TL-afdeling onvol-
doende waren. De inspectie voert hier in het voorjaar
van 2020 een herstelonderzoek uit. 

Lokale Educatieve Agenda’s 
De gemeente Den Haag, schoolbesturen en andere orga-
nisaties hebben samen een plan voor het onderwijs ge-
maakt, de Haagse Educatieve Agenda (HEA) 2018-2022.
Hierin staan zeven ambities voor het onderwijs in Den
Haag voor de komende vier jaar. Meer gelijke kansen en
actie tegen het lerarentekort zijn de komende vier jaar
de belangrijkste ambities voor het Haagse onderwijs. 

De HEA 2014-2018 liep dit jaar af. Eind 2016 is het pro-
ces van het opstellen van een nieuwe HEA opgestart. In
2017 hebben vier grote onderwijsbesturen in Den Haag
(Lucas Onderwijs, ROC Mondriaan, Haagse Hogeschool,
VO Haaglanden) gezamenlijk het voortouw genomen
om actief de belangrijke thema’s vanuit het onderwijs-
veld aan te dragen bij de gemeente Den Haag, om zo
vroegtijdig richting te geven aan het gesprek over de
nieuwe HEA. Op 30 januari 2018 is in een lijsttrekkers-
debat met het onderwijsveld gedebatteerd over
thema’s voor de nieuwe HEA. Vervolgens heeft de ge-
meente Den Haag de HEA opgesteld en deze verschil-
lende keren besproken met (subgeledingen van) het on-
derwijsveld in diverse overlegorganen. 

De Haagse Educatieve Agenda voor de jaren 2018-2022

kent de volgende zeven ambities:

1. Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs;
2. Voldoende, bekwame en innoverende onderwijs -

professionals;
3. Leren samenleven in de school;
4. Onderwijs dat bijdraagt aan de economie van de stad;
5. Een brede leer- en ontwikkelomgeving;
6. Voor iedere leerling een passende plek;
7. Voldoende en toekomstbestendige gebouwen.

De Lokale Educatieve Agenda’s (LEA) van de overige ge-
meenten in de regio worden de komende jaren ver-
nieuwd. De regiodirecteur van de regio Delft partici-
peert met mandaat van het CvB in de besprekingen met
de gemeenten Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp. Een

UITSTROOM PRAKTIJKONDERWIJS

                                                                         werk                werk en leren                leren       voortgezet onderwijs     anders

Stanislas Praktijkonderwijs                      44%                            0%                            36%                            0%                            20%

ISW Lage Woerd                                           33%                           12%                           39%                            6%                            9%

Hofstede College                                         25%                            7%                            42%                           12%                           14%

Esloo College                                                 40%                            2%                            21%                           15%                           21%

Landelijk                                                         34%                           11%                           35%                           10%                           11%

Bron: scholenopdekaart.nl
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van de clusterdirecteuren PO voert met mandaat van
het CvB de besprekingen met de gemeente Leidschen-
dam-Voorburg. De gemeente Westland heeft geen
 Lokale Educatieve Agenda. ISW heeft actief inbreng 
aangedragen voor het collegeprogramma 2018-2022 en
streeft ernaar om samen met de gemeente toe te wer-
ken naar het opstellen van een LEA.

De scholen vertalen de ambities van de LEA in hun
school- en jaarplannen. Daarmee wordt gewaarborgd
dat de beleidsontwikkeling van de scholen past in het

gemeentelijk beleid en omgekeerd dat de gemeenten
aansluiten bij de noden en ontwikkelingen op de scho-
len. In 2018 werd een begin gemaakt met een door de
gemeenten ondersteunde samenwerking met scholen
op het gebied van terugdringing van het lerarentekort.
Hierin werken Delft en Westland samen. 

In hoofdstuk 6.9 - Doelmatigheid subsidieverlening
gemeente Den Haag 2018 - Subsidie conform de Haagse
Educatieve Agenda - wordt nader ingegaan op de 
besteding van de toegekende HEA subsidies.

LUCAS ONDERWIJSPRIJS 2018

(V)SO ’t Kraaienest en Werkgroep Kwaliteitszorg VO kregen tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2019 de Lucas Onderwijs-
prijs 2018 uitgereikt.

‘t Kraaienest
De Lucas Onderwijsprijs PO 2018 ging naar de directie
en het team van ’t Kraaienest, een (V)SO school voor
zeer moeilijk lerende kinderen. De jury is van mening
dat de diepe zorg die de directie en het team voelen
voor hun leerlingen een grote inzet vragen van ieder-
een. Daarnaast ging de schoolontwikkeling door. Zo
kwam de professionele leergemeenschap tot ontwik-
keling, werd een nieuwe gesprekcyclus geïmplemen-
teerd, startte collegiale consultatie, kregen de veiligheid
en het schoolklimaat alle aandacht wat onder andere
leidde tot verschillende certificaten van Gezonde
School en werd de doorgaande lijn in en tussen SO en VSO onder de loep genomen en werden de opbrengsten geanalyseerd.
Dit alles gebeurt in een warm en veilig klimaat met oog voor elkaar en de leerlingen. 

Werkgroep Kwaliteitszorg VO
De Lucas Onderwijsprijs VO 2018 ging
naar de Werkgroep Kwaliteitszorg VO.
Deze werkgroep werd in het voorjaar
van 2017 ingericht met als doel om als
denktank input te leveren voor de ont-
wikkeling van het bestuurlijk beleidska-
der onderwijskwaliteit. De input van de
werkgroep is één op één verwerkt in het
beleidskader. 

Op verzoek van het BMT en het CvB heb-
ben de zes leden van de werkgroep
medio 2017 een doorstart gemaakt van
denktank naar kwartiermakers met als
nieuwe opdracht het stimuleren en in-
houdelijk versterken van het Lucas
 kwaliteitssysteem. De kwartiermakers
geven beleidsadviezen, voeren audits
uit, geven trainingen in het maken van
cijferanalyses en ontwikkelen direct in gebruik te nemen instrumenten zoals een zelfevaluatiemodel (op basis van de nieuwe
standaarden van de inspectie), handreikingen voor schoolplanontwikkeling, een infografic over de PDCA-cyclus ter bevordering
van het kwaliteitsdenken binnen de school en een early warning systeem om vroeg in beeld te brengen wanneer afdelingen
in risicovol gebied komen. Daarnaast zijn in 2018 instrumenten als Protocol verbeteraanpak risicoscholen, Quick wins & do’s
and don’ts bij rendementsverbetering en Lucas Audits in gebruik genomen.
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Onderwijskansenmiddelen
In het primair onderwijs worden – in aanvulling op de
basisbekostiging – middelen beschikbaar gesteld door
het ministerie van OCW ter bestrijding van de onder-
wijsachterstanden. Hiervoor werd in 2018 een nieuwe
verdeelsystematiek vastgesteld die vanaf schooljaar
2019-2020 wordt ingevoerd. Het CvB heeft zich in het
ontwerpproces van de nieuwe verdeelsystematiek hard
gemaakt voor bundeling van middelen in een gerichte
aanpak voor een specifieke doelgroep. Het CvB vindt dat
de nieuwe systematiek recht doet aan de specifieke
doelgroep, de aanpak van cumulatie van problemen on-
dersteunt en fragmentatie van middelen voorkomt. Het
college is van oordeel dat de door het CBS ontwikkelde
indicator voor onderwijsachterstanden kinderen met
 risico’s op achterstanden beter in beeld brengt. De indi-
cator is wetenschappelijk onderbouwd, objectief en
transparant. Tevens levert de nieuwe systematiek een
substantiële reductie op van de administratieve last
voor veel scholen. 

Het CvB heeft de Tweede Kamer gevraagd om aandacht
voor borging van structurele inzet op de bestrijding van
onderwijsachterstanden in de toekomst. Het verkleinen
van de verschillen op het gebied van onderwijskansen
vraagt van het onderwijs een gerichte aanpak die alleen
met extra inspanningen kan worden gerealiseerd.

Kansenongelijkheid
In de Haagse Educatieve Agenda (HEA) is het vergroten
van kansengelijkheid in het onderwijs als prioritaire am-
bitie opgenomen. De scholen waar kansenongelijkheid
speelt, worden met een maatwerkaanpak extra onder-
steund. Zo blijven ook de kinderen met de minste kan-
sen verzekerd van goed onderwijs. Over de uitwerking
van dit speerpunt voeren schoolbesturen uit het primair
onderwijs en de gemeente overleg.

2.2 Brede vorming
Alle scholen van Lucas Onderwijs besteden – naast de
basiskwaliteit – aandacht aan brede vorming, toege-
spitst op de specifieke behoeften van de leerlingpopula-
tie en passend bij het schoolprofiel. Te denken valt aan
onderwerpen als bildung, sociale vaardigheidstraining,
culturele activiteiten, muziek, sport en vreemde talen.

Bijzondere bekostiging
In het primair onderwijs wordt een kwart van de midde-
len op bestuursniveau vanuit de bijzondere bekostiging
(voorheen prestatieboxmiddelen) ingezet om een extra
impuls te geven aan de Koersbeweging in de scholen.
Middelen zijn ingezet voor professionalisering (bijvoor-
beeld de inzet van Snappet-coaches in de scholen), iden-
titeit, duurzame inzetbaarheid en maatregelen om het
lerarentekort terug te dringen. Ook zijn er extra midde-
len voor het stimuleren van innovatie en de ontwikke-
ling van kindcentra. De rest van de middelen gaat recht-
streeks naar de scholen. Zij bepalen naar eigen inzicht
waar de gelden voor ingezet worden en rapporteren
hierover in hun jaarverslag.

In het voortgezet onderwijs is ook in 2018 geïnvesteerd
in het leveren van extra kwaliteit. Bijvoorbeeld in de
vorm van verdiepingsprogramma’s en verrijkingsvakken
voor de meest getalenteerde leerlingen. Maar ook in
bredere vakkenpakketkeuzen. Zo zijn er scholen met ver-
sterkt talenonderwijs op Europees niveau en scholen die
ook Spaans of Chinees als examenvak aanbieden. An-
dere scholen zoeken het in extra technologievakken,
modules op het gebied van maakonderwijs of vakken
als filosofie, robotica en dronetechniek. De vmbo-scho-
len gebruiken de keuzemodules binnen de nieuwe pro-
fielen in toenemende mate voor nieuwe programma’s
waarin ondernemen & techniek, ondernemen & zorg of
zorg & technologie op moderne wijze worden gecombi-
neerd.

2.3 Innovatief en toekomstbestendig onderwijs

Ontdekkend en ontwerpend leren
Veel scholen zijn dit jaar verder gegaan of gestart met
ontdekkend en ontwerpend leren. Specifieke aandacht
was er voor eenvoudig en laagdrempelig. Voor scholen
die hulp nodig hadden met vragen als “Hoe pak je dit
aan?” en “Hoe eenvoudig het kan zijn?” zijn workshops
georganiseerd met het thema Ontdekkend en ontwer-
pend leren - voor elke klas met elk vak. De bijeenkomsten
waren praktisch en direct toepasbaar in de praktijk. De
bijeenkomsten zijn specifiek gekoppeld aan een onder-
werp, vakgebied of thema. Zo kunnen leerkrachten díe
bijeenkomst(en) meedoen die aansluiten bij hun be-
hoefte. Er waren bijeenkomsten speciaal voor het jonge
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DATATEAMS

Bij opbrengstgericht werken geldt: meten is weten. Om
goed te kunnen sturen op resultaten is er behoefte aan ana-
lyses van de resultaten van leerlingen gekoppeld aan hun
instroomadvies en gerelateerd aan tevredenheidsmetingen
door ouders, leerlingen en medewerkers. Dergelijke analyses
kunnen door specialisten per school worden geleverd, maar
ook door datateams waarin leraren en directieleden samen-
werken. Omdat alle scholen in het voortgezet onderwijs
werken met het schooladministratiepakket Magister, is ‘Ma-
gister Management Portal’ de basis van de studie. In 2018

werden er door specialisten van enkele van onze scholen
trainingen opgezet voor geïnteresseerden die de ‘knoppen-
cursus’ van Magister hebben gevolgd en nu bijvoorbeeld ver-
der willen met het early warning systeem.
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kind, maar ook specifiek gericht op rekenen of taal en
speciaal voor het voortgezet onderwijs was er bijvoor-
beeld de bijeenkomst Prototypes en spuugmodellen. 

In 2018 zijn tevens twee projecten uitgevoerd in samen-
werking met het Expertisecentrum Wetenschap & Tech-
nologie Zuid-Holland: 
1. Proeftuin Technasium-aanpak voor Paschalisschool,

De Driemaster, De Vijverhof, Samenwerkingsschool
Balans en de  Groen van Prinstererschool. Het project
leverde inzichten op in hoeverre op basisscholen de
Technasium-aanpak met praktijkopdrachten voor
ontdekkend en ontwerpend leren toepasbaar is.
Deze inzichten zijn verwerkt in een checklist van het
Wetenschapsknooppunt Delft. De deelnemende
scholen gaan verder met de aanpak.

2. Werkvormkaarten ontwerpend leren. De werkvorm-
kaarten zijn in 2018 samen met de pilotscholen ’t Pa-
let, Paschalisschool en Groen van Prinstererschool
ontwikkeld en nu beschikbaar voor alle scholen van
Lucas Onderwijs. Tevens is een digitale versie ontwik-
keld die beschikbaar is gesteld aan alle scholen in
Nederland.

Internationalisering
Internationalisering is een manier om leerlingen in
staat te stellen zich te ontwikkelen tot wereldburgers.
Via uitwisselingen maken leerlingen bijvoorbeeld ken-
nis met andere landen en culturen. Ook halen scholen
de wereld naar binnen. Via internet komen scholen en
leerlingen over de hele wereld met elkaar in contact en
delen ze ervaringen. Ze werken gezamenlijk aan op-
drachten die wederzijdse kennis en begrip bevorderen.
Ook in 2018 realiseerden scholen met de inzet van ICT
weer een aantal grensoverschrijdende projecten. Basis-
school De Paradijsvogel is met behulp van Erasmus+ dit
jaar het project Learn smart in Futureland gestart samen
met scholen in Litouwen, Estland, Frankrijk en Oosten-
rijk. Basisschool De Waterwilg continueert het tweejarig
project #CO-THINK dat gericht is op samenwerking op
het gebied van computational thinking en programme-
ren. Naast De Waterwilg nemen ook scholen uit Dene-
marken, Zweden, Finland en Engeland deel aan dit pro-
ject. 

Dit jaar organiseerde de Lucas Academie de eerste ont-
moeting over internationalisering. Leraren en schoollei-
ders van basisscholen ’t Palet, KC BuitenRijck, De Water-
wilg, Basisschool Jeroen, KC Trampoline, SBO Merlijn en
De Paradijsvogel presenteerden ervaringen van hun bui-
tenlandreis aan collega’s. Wat is de impact van internati-
onalisering op mij als leraar of schoolleider en op mijn
leerlingen, mijn collega’s en mijn team? Organisatie
Nuffic/Erasmus+ gaf uitleg over hoe je een buitenland-
reis kunt organiseren.
In het voortgezet onderwijs wordt ook veel aan interna-
tionalisering gedaan. Zo zijn er internationale werkwe-
ken, uitwisselingsprogramma’s, hoofdstedenbezoeken
en onderwijsprojecten.

MAAKONDERWIJS OP DE POPULIER

Maakonderwijs is een creatieve manier om van kinderen uit-
vinders te maken. Het stelt ervaren en beleven centraal met
een proces van plezier, experiment, falen, doorzetten en sa-
menwerken. Op Christelijk Lyceum De Populier heeft een
groep docenten al veel ervaring met leren door te maken.
Om hun kennis te delen organiseerden zij op meerdere
woensdagmiddagen bijeenkomsten speciaal voor onze leer-
krachten uit het basisonderwijs. Tijdens deze bijeenkomsten
konden zij kennismaken met materialen zoals de 3D printer,
MaKey MaKey, de lasercutter en vinylsnijder maar ook expe-
rimenteren met alledaagse materialen zoals karton, lijm en
splitpennen. 
“Het mooie van deze bijeenkomsten was de hoeveelheid
energie en plezier die bij de groep loskwam. We gingen met
direct toepasbare ideeën naar huis. Zo zijn we bijvoorbeeld
meteen de volgende dag in de klas aan de slag gegaan met
kettingreacties.” Miranda van Elk - leerkracht Kindcentrum
Trampoline.

STANISLASCOLLEGE BEZOEKT MISCOLC EN KRAKAU

De scholen van het Stanislascollege zijn lid van de Europese
organisatie van jezuïetencolleges, JECSE. In dit kader wordt
deelgenomen aan internationale trainingsprogramma’s op
het gebied van leiderschap en pedagogiek en aan onderwijs-
kundige projecten of sportontmoetingen voor leerlingen.
Ook zijn er bilaterale contacten met Europese jezuïeten-
scholen. In de voorjaarsvakantie van 2018 zijn 90 leden van
koor en orkest op bezoek geweest in Miscolc (Hongarije) en
Krakau (Polen). In beide steden zijn jezuïetencolleges
 bezocht en werden concerten gegeven. Het gezamenlijke
bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz was buitenge-
woon indrukwekkend. Daarna was er een tegenbezoek van
Poolse leerlingen die aan concerten in Nederland deel -
namen.
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HOFSTAD LYCEUM UNESCO-SCHOOL

Hofstad Lyceum is een UNESCO-school en maakt deel uit van
een internationaal netwerk van ruim 10.000 UNESCO-scholen
over de hele wereld. Het internationaal gericht onderwijs dat
de school verzorgt, komt niet alleen tot uitdrukking in de jaar-
lijkse leerlinguitwisselingen met diverse Europese landen en
Japan, maar ook door wereldburgerschap, intercultureel leren
(leren van en met elkaar) en duurzaamheid een bestanddeel

van de lessen en tal van andere activiteiten te laten zijn. Daar-
naast ontvangt de school ook regelmatig buitenlandse dele-
gaties, zoals dit jaar onder meer een onderwijsdelegatie uit
Groot Brittannië, die door leerlingen van de school en be-
stuursvoorzitter Ewald van Vliet over het Nederlandse onder-
wijsstelsel werd geïnformeerd.

LEARN SMART IN FUTURELAND DE PARADIJSVOGEL IN  LITOUWEN

In het kader van het Erasmus+-project Learn smart in Futureland bezocht De Paradijsvogel in november 2018 een school in
 Litouwen. De drie groepen acht zijn betrokken bij dit project waarin vijf scholen uit Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Litouwen
en Estland samenwerken om de 21st century skills verder te ontwikkelen. In vijf reizen brengen alle scholen een bezoek aan
 elkaar. 

Tussen de reizen door werken de scho-
len aan een aantal opdrachten en heb-
ben ook de leerlingen veel contact met
elkaar. Zo maakt iedere school bijvoor-
beeld een kalender met de feestdagen
van dat land erin verwerkt. Op deze ma-
nier leren de leerlingen over elkaars ge-
woontes en gebruiken.
Als vervolg op het bezoek aan Litouwen
organiseerde De Paradijsvogel een Li-
touwendag. Tijdens deze dag maakten
de leerlingen van de groepen 8 via zes
verschillende activiteiten nader kennis
met Litouwen. Zo maakten de leerlin-
gen zelf quizzen in Kahoot! en speelden
ze elkaars vragenspel, werden er pos-
ters gemaakt als reclame voor Litouwen
en maakten de leerlingen puppet pals
(animatiefilmpjes) over een bekende Li-
touwse legende.
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Technisch vmbo
Het Regionaal Topoverleg Techniek Haaglanden is het
overleg van 26 scholen voor vmbo, mbo, hoger onder-
wijs, de gemeentebesturen en vertegenwoordigers van
het bedrijfsleven en bedrijfsvakopleidingen. Van Lucas
Onderwijs doen alle vmbo-scholen (inclusief mavo’s)
met een technisch profiel of technische en technolo -
gische vakken actief mee aan het project Sterk Tech -
niekonderwijs, waarvan Lucas Onderwijs voorzitter en
penvoerder is. 

In de regeling Sterk Techniekonderwijs komt de in het re-
geerakkoord vastgelegde landelijke impuls van € 100

miljoen per jaar – structureel – voor het technisch vmbo
in 2018 en 2019 uitsluitend toe aan de ‘harde’ techni-
sche vakken. Voor de drie jaren na 2019 moet het regio-
plan ook de basis leggen om andere eigentijdse ontwik-
kelingen van scholen te stimuleren, bijvoorbeeld de
invloed van technologie binnen het nieuwe profiel
Dienstverlening en Producten (D&P).

Het Regionaal Topoverleg Techniek Haaglanden heeft in
het najaar van 2018 besloten de infrastructuur van het
overleg te gebruiken als basis voor het opstellen van
een regioplan. Daarmee is de grootste regio van Neder-
land gevormd en wordt er gewerkt aan plannen waarbij
het over de hele planperiode gaat over ruim € 12,5 mil-
joen. Voor dit plan wordt subsidie aangevraagd op basis

van de regeling Sterk Techniekonderwijs. Het aanvraag-
proces wordt begeleid door KplusV. Dit wordt in maart
2019 afgerond. 

De in 2018 beschikbaar gestelde middelen zijn besteed
aan onder andere extra formatie, outillage en appara-
tuur, leer- en hulpmiddelen, het geven van extra tech-
nieklessen in het primair onderwijs en promotie van
techniekonderwijs onder andere tijdens open dagen.

Teammaster Transitie in het Onderwijs met Technologie
(3TO) 
Deze nieuwe tweejarige masteropleiding wordt in sa-
menwerking met Hogeschool Leiden ontwikkeld en uit-
gevoerd. In augustus 2017 startte de eerste leergang. Co-
creatie is een van de uitgangspunten van de opleiding;
deelnemende scholen bepalen voor een groot deel zelf
de inhoud van de opleiding. Het eerste cohort van 7

teams gaat in het tweede jaar over tot uitvoering van
hun transitieplan: van ‘inzicht’ naar ‘inzetten van inzicht’. 

Samen met de deelnemers is het eerste jaar geëvalu-
eerd en aangepast voor de tweede groep deelnemende
scholen die in augustus 2018 is gestart met een verge-
lijkbaar aantal deelnemers. Vanuit Lucas Onderwijs
neemt Emmaüs in 2018 deel aan de tweede groep van
3TO. De teammaster wordt in 2019 ook opengesteld
voor teams uit het voortgezet onderwijs.
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2.4 Passend onderwijs
Lucas Onderwijs neemt in totaal deel aan zes samen-
werkingsverbanden. Voor het voortgezet onderwijs zijn
dit samenwerkingsverband Zuid-Holland West (SWV
ZHW), SWV Westland en SWV Delflanden. Voor het pri-
mair onderwijs neemt Lucas Onderwijs deel aan de drie
samenwerkingsverbanden SPPOH, PPO Delflanden (in-
clusief  Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland) en SWV
Zuid-Kennemerland PO (De School in Zandvoort). Bin-
nen het samenwerkingsverband maken de besturen en
scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning en
zorg voor leerlingen geregeld is en hoe het hiervoor be-
schikbare geld wordt ingezet en verdeeld. Deze afspra-
ken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan.
Hierdoor kunnen scholen binnen een samenwerkings-
verband heel gericht nagaan wat er nodig is om voor
hun leerlingen ondersteuning op maat te organiseren.
Binnen alle samenwerkingsverbanden is Lucas Onder-
wijs op bestuursniveau vertegenwoordigd.

2018 was het vierde jaar waarin scholen passend onder-
wijs bieden aan leerlingen. In de samenwerkingsverban-
den lag dit jaar de nadruk vooral op de onderwijszorg
die structureel onder druk stond, onder andere door het
toenemende lerarentekort. 

Lucas Onderwijs heeft in 2018 het beleid gevolgd en ten
uitvoer gebracht zoals dat in de samenwerkingsverban-
den is vastgesteld. Daarnaast formuleerde Lucas het al-
gemeen strategisch kader KoersBeweging 2022. Hierin is
vanzelfsprekend plek ingeruimd voor passend onderwijs
en de op dit gebied gewenste ontwikkelingen. Binnen
de kaders van de samenwerkingsverbanden en KoersBe-
weging 2022 zijn de schoolleiders in de gelegenheid ge-
steld om op hun school passend onderwijs vorm te ge-
ven. De schoolleiders werden hierbij ondersteund door
de intern begeleider en de adviseur passend onderwijs
van de samenwerkingsverbanden. Indien gewenst was
ook ondersteuning vanuit de regio- en clusterdirecteu-
ren en vanuit de afdeling Onderwijs, Kwaliteit en Inno-
vatie (OK&I) beschikbaar.

Daarnaast heeft Lucas Onderwijs door middel van een
gestructureerd proces op verschillende manieren en op
diverse niveau’s vormgegeven aan de realisatie van pas-
send onderwijs. Door regelmatige onderlinge afstem-
ming binnen het bestuur, was het mogelijk om elkaar te
versterken met als resultaat het best mogelijke passend
onderwijs voor onze leerlingen.

Binnen het samenwerkingsverband SPPOH is in 2018

een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken en gevol-
gen van de toename van het aantal verwijzingen naar
het S(B)O. Uitkomst hiervan is dat er geen eenduidige

oorzaak kan worden aangewezen. Voor schooljaar
2018-2019 is een bezuinigingsmaatregel voorgesteld
om de toenemende uitgaven aan S(B)O te begrenzen.
Daarnaast is er binnen SPPOH in 2018 een tevreden-
heidsenquête onder de schooldirecteuren en intern
 begeleiders uitgezet. Op grond hiervan zijn de commu-
nicatie en de kwaliteit van de adviseurs tot aandachts-
punten gemaakt.

Schoolondersteuningsprofiel
In 2018 hebben alle scholen hun schoolondersteunings-
profiel (SOP) opgesteld en bij hun samenwerkingsver-
band aangeleverd. In het SOP wordt vastgelegd welke
ondersteuning een school kan bieden (basisondersteu-
ning, extra ondersteuning en doorverwijzen) en welke
ambities de school heeft op het gebied van leerlingen-
zorg. Het SOP heeft een looptijd tot 2021. Uitgangspunt
hierbij is dat de school de leerlingenzorg regisseert en
dat het samenwerkingsverband faciliteert.  

Groei SO en SBO
Het SO en het SBO hebben, anders dan in de meeste an-
dere regio’s buiten Haaglanden, een substantiële groei
laten zien. Het aantal leerlingen binnen Lucas Onderwijs
dat het SO/SBO bezoekt, is met 11% gestegen naar 915

leerlingen. Hierdoor ontstaan er wachtlijsten bij met
name het SBO en worden de ontwikkelkansen van kin-
deren belemmerd. Er is een fysiek ruimteprobleem om-
dat de scholen niet kunnen uitbreiden. Ook het vinden
van goed gekwalificeerd personeel is een grote uitda-
ging. 

Voortgezet onderwijs
Voor het voortgezet onderwijs neemt Lucas Onderwijs
deel aan het bestuur van drie samenwerkingsverban-
den: SWV Zuid-Holland-West, SWV Westland en SWV
Delflanden. Binnen deze samenwerkingsverbanden lag
in 2018 de nadruk op beleidsontwikkeling op het gebied
van de aanpak thuiszitters en voortijdig schoolverlaters,
afstroom, de toedeling van extra ondersteuning en de
groei van het VSO. Daarnaast hebben alle scholen hun
jaarplan voor 2018 geschreven en hun inzet uit het af-
gelopen jaar geëvalueerd.

Opting out LWOO
Samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs
hebben de mogelijkheid om ten aanzien van het leer-
wegondersteunend onderwijs (LWOO) te kiezen voor
‘opting out’. Met opting out kunnen samenwerkingsver-
banden zelf de criteria en procedure vaststellen om te
beoordelen of een leerling is aangewezen op het LWOO.

Onder andere vanwege de groei van het aantal LWOO-
leerlingen binnen het SWV VO Delflanden en de wens
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om de toetsdruk te verminderen bij groep 8-leerlingen,
heeft het bestuur in december 2017 besloten om ge-
bruik te maken van opting out LWOO. 

Het SWV VO Westland heeft ervoor gekozen om (voorlo-
pig) geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot op-
ting out. In de komende periode zal verder onderzocht
worden hoe de ondersteuningstoewijzing in het LWOO
in de toekomst vormgegeven zal worden.

Het samenwerkingsverband in Den Haag (SWV ZHW)
heeft de keuze gemaakt te gaan werken met eigen af-
spraken aangaande het afgeven van een LWOO-advies
aan leerlingen (opting out). Zes basisscholen zijn hier-
mee gestart. Zij kunnen een LWOO-advies aanvragen op
basis van toetsgegevens van groep 6 en 7 op grond van
gemeten leerachterstanden. De toewijzing wordt ver-
volgens al in het najaar van groep 8 afgegeven. Leerlin-
gen hoeven hierdoor niet langer deel te nemen aan IQ-
metingen en bijbehorende adaptieve toetsen. De pilot
wordt in het voorjaar van 2019 geëvalueerd.

Thuiszitters
De thuiszittersproblematiek stond elke vergadering op
de agenda’s van de samenwerkingsverbanden. Er is
meer afstemming gerealiseerd tussen de administratie
van thuiszitters door scholen, gemeenten en samenwer-
kingsverbanden. Binnen de samenwerkingsverbanden
zijn afspraken gemaakt over de best passende aanpak,
bijvoorbeeld in de vorm van een thuiszitterstafel waar-

bij alle partijen die mogelijk ondersteuning kunnen bie-
den samen aan tafel zitten om een zo passend mogelijk
aanbod te realiseren. 

Lucas Onderwijs neemt als deelnemer van het samen-
werkingsverband verantwoordelijkheid voor het terug-
dringen van het aantal thuiszitters en daar waar moge-
lijk het realiseren van een passende onderwijsplek voor
elke leerling.

Voortijdig schoolverlaters
Landelijk wordt er al jaren gestuurd op het terugdringen
van voortijdig schoolverlaters (vsv’ers). Hiertoe worden
jaarlijks prestatienormen afgesproken waarop de scho-
len worden afgerekend. Tevens worden jaarlijks streef-
normen vastgesteld.

Lucas Onderwijs voert actief beleid op het voorkomen
van voortijdig schoolverlaters. Voor het schooljaar
2017/2018 voldoet Lucas Onderwijs aan de prestatie-
norm. De streefnorm is nog niet behaald voor de vsv’ers
in de bovenbouw vmbo en de bovenbouw havo/vwo.
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Aanvragen en toekenning van middelen in het PO
Toekenning van de ontvangen middelen aan de scholen
vindt plaats volgens de afspraken met het samenwer-
kingsverband op basis van het schoolondersteunings-
profiel (SOP), het basisarrangement (inclusief interven-
ties) en de schoolspecifieke expertise en het aantal
gevraagde en toegekende arrangementen en toelaat-
baarheidsverklaringen (TLV’s). Lucas Onderwijs zet de
middelen één op één door naar de aanvragende scho-
len. De scholen leggen over de besteding van deze mid-
delen in hun eigen jaarverslag verantwoording af.

Beschrijving projecten
Project: Onze Wereld
Samenwerkingsverband: SPPOH
Budget: € 96.000,-

Omschrijving: Onze Wereld is een school in stadsdeel
Centrum in Den Haag. Een deel van de populatie van
deze school heeft extra ondersteuning nodig in verband
met leer-, opvoed- en/of gedragsvraagstukken. Veel van
deze kinderen zouden wellicht voor een verwijzing naar
het SBO in aanmerking kunnen komen. Onze Wereld
heeft zich ten doel gesteld om ook deze leerlingen bin-
nen het reguliere onderwijs les te geven. In samenwer-
king met SBO Merlijn ontwikkelen zij een aanbod speci-
fiek afgestemd op deze doelgroep leerlingen. De school

doet onderzoek naar aanbod/integratie van kinderen
met SBO profiel binnen het bijzonder onderwijs. Het
gaat om drie groepen van in totaal 45 leerlingen. In de
groep is een leerkracht aanwezig die vanuit het SBO
coaching/begeleiding heeft ontvangen. Tevens is er een
onderwijsassistent beschikbaar voor de drie groepen. 

Project Kwaliteitsimpuls Kraaienest
Samenwerkingsverband: PPO Delflanden
Budget: € 19.231,-

Omschrijving: ‘t Kraaienest is een (V)SO-school voor zeer
moeilijk lerenden (ZML) in de leeftijd van 4 tot en met
18 jaar. De school kenmerkt zich door kleinschaligheid
en een veilige, gestructureerde, maar ook uitdagende
leeromgeving. Leerlingen hebben hier de mogelijkheid
zich vanuit een respectvolle omgeving in eigen tempo
en op eigen wijze te ontwikkelen. Om de leerlingen hier
zo goed mogelijk in te begeleiden zet ’t Kraaienest in op
expertisevergroting van het team voor het omgaan met
het speciale kind. Het team deed nascholing in de me-
thodiek Geef me de 5 en kreeg hiermee extra handvat-
ten om structuur te bieden aan kinderen met autisme.
Daarnaast heeft ’t Kraaienest in samenwerking met
zorgpartner Ipse de Bruggen gewerkt aan het verder op-
zetten, coördineren en uitvoeren van onderwijs-zorg -
arrangementen waarmee kinderen in het onderwijs on-

|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

SAMENWERKINGSVERBAND PO

                                                                                    arrangementen                                 TLV SBO                                           TLV SO

SPPOH                                                                                   204                                                  214                                                   58

PPO Delflanden                                                                    22                                                      0                                                       7

SWV Zuid Kennemerland                                                  0                                                       4                                                       0

SAMENWERKINGSVERBAND VO
arrangementen LWOO PrO VSO projecten

SWV ZHW 169 216 193 33

SWV Delflanden 127 191 3 - € 19.231,- Kraaienest VSO kwaliteitsimpuls
SWV Westland - 137 47 12 € 100.000,- per schooljaar op basis van

 projectplannen tbv doorontwikkeling  Passend
Onderwijs op de locaties: 
• gepersonaliseerd leren met individuele coaching

van leerlingen,
• handelingsgericht werken,
• Leerling in Beeld,
• VWOMAX,
• aanpak positief groepsklimaat,
• omgaan met verschillen in de klas.
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dersteund worden om het onderwijs te kunnen blijven
volgen. Ook is er met de gelden specifiek materiaal aan-
geschaft voor leerlingen met een laag ontwikkelingsni-
veau. Dit materiaal kenmerkt zich door de enkelvoudige
taak en de mogelijkheid om te werken aan de sensori-
sche integratie.

2.5 Onderwijsvoorzieningen

BRIN-splitsing Stanislascollege
Per 1 augustus 2018 is een administratieve splitsing
doorgevoerd van het Stanislascollege in twee BRIN-num-
mers (Basisregistratie Instellingen). De drie scholen in
Delft blijven op BRIN 02DZ geregistreerd en bieden een
onderwijsprogramma aan van vmbo-basis tot en met
gymnasium. De drie scholen in Rijswijk en Pijn acker-
Nootdorp zijn op de nieuwe BRIN 31HN geregistreerd en
bieden praktijkonderwijs tot en met gym nasium aan.
Met de medezeggenschap is overeengekomen dat de
managementstructuur in wezen ongewijzigd blijft: de
direc teuren van de individuele scholen leggen verant-
woording af aan de regiodirecteur Delft en participeren
in het directorium. Het reglement van de medezeggen-
schap op regioniveau is aangepast, zodat ook in de
nieuwe administratieve constructie de regioraad mede-
zeggenschap kan blijven uitoefenen op zaken die de hele
regio aangaan.

Naamswijzigingen
Het CvB heeft in 2018 ingestemd met het voorstel om de
naam van het Stanislascollege Rijswijk (vmbo B/K; mavo)
te wijzigen in Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo. Deze
naam brengt beter het bijzondere onderwijsprofiel van
de school tot uitdrukking. Daarnaast werd besloten om
de naam Stanislascollege Reinier de Graafpad te veran-
deren in Stanislascollege Dalton Delft. Dit met het oog
op de omvorming van de school naar een voorziening
voor daltononderwijs voor mavo en havo.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2018-2023

Het in 2017 opgestelde Regionaal Plan Onderwijsvoor-
zieningen 2018-2023 Haaglanden is door het ministerie
van OCW goedgekeurd. De omzetting van een tijdelijke
nevenvestiging naar een permanente nevenvestiging
met een vwo, havo en mavo-licentie voor Christelijk Col-
lege De Populier is hiermee definitief. Dit geldt ook voor
de toevoeging van het vmbo-profiel BWI voor Stanislas-
college Beweeg-vmbo/mavo. Deze aanvraag betrof geen
uitbreiding van het aanbod, maar een administratieve
splitsing van het profiel als onderdeel van de BRIN-split-
sing van Stanislascollege 02DZ.
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IGVO Delft 
In oktober 2018 is bij het ministerie van OCW de aan-
vraag ingediend voor bekostiging van een school voor in-
ternationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO)
in Delft. Daarmee is tegemoetgekomen aan de wens van
het gemeentebestuur van Delft om de bestaande Inter-
national School Delft te completeren met een school voor
voortgezet onderwijs. De school voor internationaal ba-
sisonderwijs wordt bestuurd door Laurentius Stichting
waarmee de samenwerking is begonnen. 
De school wordt opgezet als een afdeling en nevenvesti-
ging van het Stanislascollege Westplantsoen. In de laat-
ste maanden van 2018 is door de regiodirecteur een
projectorganisatie opgezet en is binnen Lucas Onder-
wijs gewerkt aan een business case.

Het project waarin de gemeente Delft, Laurentius Stich-
ting en Lucas Onderwijs samenwerken, is in grote voort-
varendheid ter hand genomen en heeft veel mensen in
Delft en omgeving enthousiast gemaakt. Het is de be-
doeling dat de eerste leerlingen in augustus 2019 in tij-
delijke huisvesting met hun opleiding beginnen en dat
over drie jaar de permanente huisvesting zal zijn gerea-
liseerd. De school zal zich richten op het internationaal
gestandaardiseerde International Baccalaureate.   

Dalton Delft
Het Stanislascollege voor mavo en havo aan het Reinier
de Graafpad in Delft is in 2018 begonnen met de onder-
wijskundige transitie naar het daltonsysteem en aan-
sluiting bij de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV).
Dit is een omvangrijk en intensief traject waarbij de
hele schoolorganisatie en het complete onderwijspro-
gramma worden aangepast. 

In 2018 was er intensief overleg met de ouders en leer-
lingen van de school. Er is veel aandacht besteed aan
het medezeggenschapstraject en aan de communicatie
met de basisscholen. Mede door een subsidie van de
steunstichting 3So is ook een krachtig begin gemaakt
met de opleiding van de medewerkers in de daltonsys-
tematiek waarmee een belangrijke stap is gezet naar de
formele accreditatie. In 2018 werd voor dit doel een deel
van het gebouw aangepast. Wethouder Onderwijs, me-
vrouw Hatte van der Woude, opende op 18 oktober de
nieuwe aula.

Toekomstvisie ISW
Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) heeft
in 2018 vanuit alle hoeken mensen die van belang zijn
voor het onderwijs bij ISW bij elkaar gebracht; leer -
lingen, schoolverlaters, docenten, medewerkers, locatie-
directeuren, bestuursleden, ouders/verzorgers, collega-
scholen en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Vanuit hun dagelijkse praktijk en eigen ambitie deelden
zij hun visie op onderwijs. Alle ideeën zijn gebundeld en
verwerkt in de toekomstvisie van ISW, die op 4 decem-
ber 2018 werd gepresenteerd aan de gemeente West-
land.

Een van de benoemde uitdagingen is om onderwijs, be-
drijfsleven en arbeidsmarkt veel meer en intensiever
met elkaar te verbinden. Op alle niveaus van het onder-
wijs: inhoudelijk ten aanzien van het curriculum en
praktisch ten aanzien van de locatie en de onderwijs-
voorzieningen. 

In 2019 wordt de toekomstvisie vertaald naar een inte-
grale huisvestingsvisie van en voor het voortgezet on-
derwijs in Westland.

Ambities Binckhorst
Vlakbij de binnenstad van Den Haag is Binckhorst in
aanbouw; een stadswijk met een industrieel karakter
voor wonen en werken.

Op Binckhorst zijn twee basisscholen en een middelbare
school gepland. Er is Lucas Onderwijs veel aan gelegen
om in deze wijk onderwijs te realiseren dat past bij het
levendige, ondernemende, creatieve en innovatieve ka-
rakter van de wijk. Onderwijs dat alle elementen van de
KoersBeweging 2022 bevat. 

De afdeling OK&I onderzoekt wat de mogelijkheden zijn
voor een vernieuwende school voor leerlingen van 0 tot
18 jaar. In deze nieuwe school staan drie begrippen cen-
traal: ondernemen, creativiteit en innovatie. Dit willen
we realiseren door het gebouw te delen met de wijkbe-
woners, creatieve startende ondernemers en andere
groepen die samen het karakter van de wijk vormen.
Een school ín de samenleving, waar leerlingen samen
met anderen hun eigen leerroute kunnen bepalen door
op een ondernemende en innovatieve manier hun eigen
ontwikkeling creatief vorm te geven.

In februari 2019 heeft Lucas Onderwijs een aanvraag bij
de gemeente Den Haag ingediend om een PO-school te
starten. Er is een projectteam gevormd dat verantwoor-
delijk is voor de ontwikkeling van deze nieuwe innova-
tieve school.
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3 Verbinding met de samenleving
3.1 Verbinding met de maatschappelijke omgeving

Nieuwkomers in het PO
Kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar afkom-
stig uit het buitenland die minder dan twee jaar onder-
wijs op een Nederlandse school hebben gevolgd, bezoe-
ken opvangklassen voor nieuwkomers. Twintig Haagse
basisscholen, waarvan vijf scholen van Lucas Onderwijs,
verzorgen het onderwijs aan deze kinderen. Kenmer-
kend voor het onderwijs in deze groepen is de speciale
aandacht voor het aanleren van de Nederlandse taal. Na
maximaal twee jaar stromen deze leerlingen door naar
het reguliere onderwijs.

In de gemeente Rijswijk verzorgt basisschool het Kristal
de bovenschoolse opvang van nieuwkomers. In de ge-
meenten Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voor-
burg verzorgen andere besturen het onderwijs aan deze
nieuwkomers.

Opvang nieuwkomers en asielzoekers in het VO;
 internationale schakelklassen (ISK)
De gemeente Den Haag heeft met de besturen VO
Haaglanden en Lucas Onderwijs de afspraak gemaakt
dat zij gezamenlijk zorgdragen voor het organiseren van
onderwijs voor nieuwkomers. Ondanks de daling van
het totale aantal nieuwkomers in Nederland, is in Den
Haag ook in 2018 sprake geweest van een stijging. 

De leerlingen worden na een capaciteitentoets ge-
plaatst op scholen waar ook reguliere leerlingen met
eenzelfde capaciteit onderwijs volgen. Havo/vwo-leer-
lingen worden geplaatst op het Edith Stein College.
Vmbo-leerlingen worden geplaatst op het Diamant Col-
lege. In 2017/2018 is het Esloo College gestart met de
organisatie van een ISK-PrO-klas.

Nieuwkomers van zestien jaar en ouder worden via de
zogenaamde Rutte-regeling2 uitbesteed aan ROC Mon-
driaan. Deze school plaatst de leerlingen in de entree-
opleiding waardoor zij in contact komen met reguliere
Haagse leerlingen. In de entree-opleiding worden theo-
rie en praktijk (stages) gekoppeld.

Horizontale verantwoording en maatschappelijke
 verankering
Elke school binnen Lucas Onderwijs heeft zijn eigen me-
dezeggenschapsraad waarin namens het bevoegd ge-
zag de voorgenomen besluiten van de schoolleiding
worden besproken overeenkomstig de regels van de
Wet medezeggenschap op scholen (Wms). Daarnaast is
er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
voor het primair onderwijs (GMR PO) en een voor het
voortgezet onderwijs (GMR VO). 

De drie regio’s in het voortgezet onderwijs hebben ook
een regioraad waarin zaken worden besproken die de
hele regio aangaan. Daarbij geldt de bevoegdhedenver-
deling die is vastgelegd in het Medezeggenschapssta-
tuut VO en het Managementstatuut VO. 

In de regio Westland is de VVOW (Vereniging Voortgezet
Onderwijs Westland) een actieve maatschappelijke
partner. De vereniging bestaat uit vertegenwoordigers
van met name het bedrijfsleven. Alle leden van de
VVOW hebben een sterke betrokkenheid bij ISW, als
oud-leerling, als ouder, vanuit het openbaar bestuur
en/of vanuit het bedrijfsleven. In 2018 is er veel gespro-
ken over de toekomstvisie van ISW (publicatie: Samen-
werken aan onderwijs in Westland en film). Het tweede
thema van 2018, dat doorloopt in 2019, is de betrokken-
heid van VVOW bij ISW onderneemt. 

Lees meer in hoofdstuk 3.3:
Verbinding met het bedrijfsleven – ISW onderneemt

De regio Delft kent een curatorium dat bestaat uit ver-
tegenwoordigers van kerken, bedrijfsleven, openbaar
bestuur, rechterlijke macht, hbo en advieswereld. Een
deel van de leden heeft als oud-leerling of oud-ouder
een bijzondere band met één van de scholen. In de afge-
lopen jaren heeft het curatorium een ontwikkeling
doorgemaakt van orgaan van plaatselijk medebestuur
naar adviesorgaan van de schooldirecties. Er is besloten
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2 De Rutte-regeling voorziet in de mogelijkheid om voortgezet onderwijs aan leerplichtige leerlingen die dreigen geen diploma of startkwalificatie
te halen, uit te besteden aan een school voor vavo (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).

LEERLINGAANTALLEN VAN DE ISK-AFDELINGEN 
PER 1 OKTOBER 2018

Edith Stein College                                         115 leerlingen
Diamant College                                             69 leerlingen
Esloo College                                                    8 leerlingen
De Odevaer (Mondriaan entree)               139 leerlingen
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om voor de bijeenkomsten van het curatorium en direc-
torium onderwerpen te kiezen die zich lenen voor pit-
tige gesprekken en scherpe standpunten, zodat de di-
recties er veel uit kunnen halen. In 2018 is aandacht
besteed aan de aanpak van onderpresteren, strategisch
HRM-beleid in het Stanislascollege als waardengedre-
ven organisatie, het Stanislascollege als brede organisa-
tie, de toekomst van het Stanislascollege zonder de pa-
ters jezuïeten en de segregatie in het onderwijs.

In 2018 is in de regio Den Haag gewerkt aan het verder
professionaliseren van de medezeggenschapsraden van
de scholen en de regio-medezeggenschapsraad. Zo is er
geschoold rond het thema personeelsbeleid. In het
 najaar is er een studiemiddag besteed aan het geza-
menlijk nadenken over het vinden van een passend ant-
woord op de cao VO, artikel 8.2 (werkdruk versus ont-
wikkeltijd). De scholen in de regio hebben het overleg
met stakeholders op schoolniveau georganiseerd. Zo is
sprake van intensief overleg tussen het mkb en het
 Corbulo College inzake technische stages. Hofstad Mavo
Havo onderhoudt goede contacten met ruim 40 bedrij-
ven waar vierdejaars leerlingen hun stage lopen. Voor
Hofstede en het Esloo College geldt dat zij intensieve
contacten onderhouden met de stagebedrijven in hun
omgeving.

3.2 Verbinding met de onderwijsketen

Vroeg- en voorschoolse educatie
Twintig basisscholen van Lucas Onderwijs werken inten-
sief samen met peuterleerplekken om een doorgaande
lijn van twee tot zes jaar neer te zetten. Vanuit de lokale
educatieve agenda’s (LEA’s) werken scholen voortdurend
aan het verhogen van de kwaliteit en professionaliteit.
Ze vergroten de doelgerichtheid van het vroeg- en voor-
schoolse educatieprogramma en optimaliseren de door-
gaande lijn en de zorgstructuur. Basisschool en peuter-
leerplek geven samen invulling aan deze doelstellingen,
steeds regelmatiger binnen de muren van een kindcen-
trum.

In januari 2018 trad de Wet harmonisatie kinderopvang
en peuterleerplekwerk in werking. Peuterleerplekken zijn
nu omgevormd tot kinderdagverblijven en moeten vol-
doen aan dezelfde kwaliteitseisen. Inmiddels weten de
meeste ouders – mede door de tijdelijke aanstelling van
inschrijfcoaches – de weg naar het aanmelden nieuwe
stijl te vinden.

De Resultaatafspraken VVE Den Haag beogen een bij-
drage te leveren aan het kwaliteitsbewustzijn en de
doelgerichtheid van de vroeg- en voorschoolse educatie
(VVE). De resultaten van de in 2018 afgenomen monitor
VVE worden in het tweede kwartaal van 2019 verwacht
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en besproken in de diverse gremia, waaronder het plat-
form PO-KO.

Kindcentra 
Alle scholen van Lucas Onderwijs hebben contact met
partners uit de maatschappelijke omgeving, zoals wel-
zijn, zorginstellingen en organisaties voor kinderopvang.
Bij een kindcentrum (KC) gaat het om het inrichten van
één organisatie voor kinderen van bijvoorbeeld nul tot
dertien jaar met één (pedagogische/didactische) visie,
één leiding, één team en één programma-aanbod. In
maart 2018 is een vierde clusterdirecteur met als spe -
cialisatie kindcentra gestart, teneinde KC-vorming te
ondersteunen en te versnellen. 

Momenteel is op vijfentwintig locaties, dus bijna vijftig
procent, KC-vorming gaande. Vijf daarvan betrekken
binnen enkele jaren nieuwbouw. We werken samen met
zes partners uit de kinderopvang (Dak kindercentra,
Vlietkinderen, SRK, Ziezoo, 2Samen, SWK), met zorg
(Xtra) en sport. 

De samenwerking met onder andere Kinderopvang DAK
kindercentra, Vlietkinderen en SRK heeft concretere vor-
men aangenomen. Lucas Onderwijs heeft samen met
Dak kindercentra en Xtra een draaiboek ontwikkeld dat
handvatten geeft voor het proces van KC-vorming.
Dit draaiboek is in oktober 2018 gepresenteerd. Ver-
wacht wordt dat rond maart 2019 een overkoepelende
samenwerkingsovereenkomst gereed is, die onderte-
kend wordt voor de kindcentra die gevormd worden
met Dak kindercentra, Vlietkinderen en SRK. In deze
overeenkomsten borgen de partners de samenwerking
en werken zij de intentie uit om te komen tot een kind-
centrum. Ook is in 2018 alles in gereedheid gebracht
voor een pilot met vier kindcentra. Doel van deze pilot
die in 2019 start, is zicht te krijgen op de kritische
 succesfactoren bij het komen tot KC-vorming binnen de
KoersBeweging 2022 en te onderzoeken hoe we daar be-
ter op kunnen sturen.

Op gemeentelijk niveau wordt gewerkt aan een moni-
tor om de voortgang van de vorming van kindcentra te
volgen. Lucas Onderwijs is partner in dit overleg, samen
met de kinderopvang.

Op landelijk niveau neemt bestuursvoorzitter Ewald van
Vliet met andere schoolbesturen die de totstandkoming
van kindcentra bevorderen en ondersteunen, deel aan
het zogeheten Pettelaaroverleg.

Aanmeldprocedure PO
Vanaf 1 oktober 2018 wordt er in Den Haag gebruikge-
maakt van een vernieuwde aanmeldregeling. In de

nieuwe regeling kunnen ouders hun kind gelijktijdig op
meerdere scholen aanmelden met een formulier dat op
de school van de eerste keuze wordt ingeleverd. In de
nieuwe regeling moeten de kinderen drie jaar zijn voor-
dat zij aangemeld kunnen worden. De regeling blijft er-
voor zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen bij
de keuze van een basisschool. De gemeente Leidschen-
dam-Voorburg heeft voor de scholen in deze gemeente
ook een regeling getroffen die overeenkomt met de
Haagse regeling. De andere gemeenten hanteren eigen
afspraken (binnen de wettelijke kaders) omtrent het
aanmelden op de basisschool. De scholen van Lucas On-
derwijs volgen het aanmeldbeleid van de gemeente
waarin de school is gevestigd.

POVO-regeling
De POVO-regeling heeft als doel de overstap van het ba-
sisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Schoolbesturen maken op
regionaal niveau procedureafspraken over de wijze van
aanmelden, toelaten en plaatsen. Leerlingen kunnen
zich op meerdere middelbare scholen aanmelden, bin-
nen en buiten de eigen regio. De scholen van Lucas On-
derwijs zijn verdeeld in vier POVO-regio’s: BOVO Haag-
landen (Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk),
regio Delflanden, regio Westland en regio Kennemer-
land (De School in Zandvoort).
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Het toelatingsbeleid is erop gericht om alle kinderen ge-
lijke kansen te bieden in het onderwijs. Scholen kunnen
een beperkt aantal voorrangsregels hanteren.

BOVO Haaglanden monitort jaarlijks nauwgezet het be-
leid en het verloop van de procedure. De procedure is
grotendeels gelijk gebleven. Naar aanleiding van de eva-
luatie is een aantal verbeteringen in het formulier aan-
gebracht.

VMBO Programma
Eind 2017 werd het VMBO Programma gelanceerd. Uit
de samenwerking tussen de vmbo-scholen onderling,
met het mbo en het PO zijn de hierna beschreven ont-
wikkelingen voortgekomen. Lucas Onderwijs levert hier-
voor de programmamanager.

In 2018 vonden drie Brede VMBO-bijeenkomsten plaats.
In die bijeenkomsten worden ervaringen gedeeld en
 gezamenlijke thema’s behandeld, zoals loopbaanoriën-
tatie en de profilering van vmbo-scholen in hun om -
geving. Kleine TL-afdelingen bundelden zich in het
 Kwaliteitsnetwerk mavo’s, waardoor men elkaar kan on-
dersteunen bij het versterken van de kwaliteit van het
onderwijs.

In de programmalijn Doorgaande lijnen vmbo-mbo
 hebben de vmbo-scholen en het ROC Mondriaan een
menukaart samengesteld waaruit vmbo-scholen projec-
ten kunnen kiezen die op het ROC Mondriaan uit -
gevoerd worden onder leiding van mbo-docenten en
studenten. In het kader van het ontwikkelingsgericht
doorst(r)omen naar het mbo is de Skillsmeter XRP ge -
introduceerd. Daarmee kan de ontwikkeling van de
 leerling op het gebied van formatief gewaardeerde,
 sectoroverstijgende vaardigheden worden bijgehouden.
Tenslotte is de horizontale samenwerking tussen scho-
len versterkt door het opnemen van het keuzevak Duur-
zaamheid in het profiel Bouwen, Wonen en Interieur
(BWI) en door het verder ontwikkelen van het vak Tech-
niek (T&T en ITTL). 

In de programmalijn Overgang PO-vmbo wordt toege-
werkt naar een dekkend en op elkaar afgestemd vmbo-
aanbod. In 2018 is verkend hoe de vmbo-scholen van
 Lucas Onderwijs elkaar kunnen versterken. Ook is het
PO geïnformeerd over de veranderingen die in de afge-
lopen jaren in het vmbo-onderwijs hebben plaatsgevon-
den. Schoolleiders van basisscholen en vmbo-scholen
hebben met elkaar gesproken over deze ontwikkelin-
gen. Samen hebben zij een programma ontwikkeld om
leerlingen uit het primair onderwijs beter voor te berei-
den op het maken van een keuze voor het vmbo:
• In het najaar van 2018 heeft er een uitgebreide voor-

lichtingsronde plaatsgevonden. Ruim negentig leer-
krachten, schoolleiders en intern begeleiders van alle
Lucas basisscholen lieten zich informeren door teams
van de vmbo-scholen.

• Er is een ‘placemat’ gemaakt waarop is gevisualiseerd
welke keuzes er in het vmbo kunnen worden gemaakt
en welke opties er binnen de Lucas vmbo-scholen
worden aangeboden. 

• Op 15 november brachten ruim zeshonderd basis-
schoolleerlingen van Lucas-scholen per bus een
 bezoek aan een of twee Lucas vmbo-scholen. Op de
vmbo-scholen werd én het vmbo én de specifieke
 context van de locatie gepresenteerd.

Ontwikkelingen diploma PrO en VSO
PrO-scholen van de gemeente Den Haag zijn enkele jaren
geleden initiatiefnemer geweest in het ontwikkelen van
een vast PrO-curriculum en bijbehorend PrO-diploma.
Hoewel dit vaste curriculum tegen het maatwerkdiploma
in lijkt te gaan, zorgen de vaste elementen in dit diploma
ervoor dat de leerlingen een steviger basis leggen voor
vervolgstappen in mbo en de arbeidsmarkt. Alle prak-
tijkscholen van Lucas Onderwijs bieden de mogelijkheid
om een praktijkonderwijsdiploma te halen.

College St. Paul is in 2018 een samenwerking aange-
gaan met het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) van
het Pleysier College. Het VSO-onderwijs heeft geen
vmbo-licentie terwijl er wel leerlingen onderwijs volgen
die een vmbo-diploma zouden kunnen behalen. College
St. Paul ondersteunt de vakgroep Economie en Onder -
nemen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het Pro-
gramma van Toetsing en Afsluiting (PTA) opdat VSO-leer-
lingen die dat aankunnen in 2019 een vmbo-diploma
kunnen behalen.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
In 2018 is op het thema loopbaanoriëntatie en -begelei-
ding (LOB) een eerste stap gezet in de transitie naar de
gedachte van een leven lang loopbaan-leren.

De scholen in het voortgezet onderwijs boden in 2018

onder meer de volgende activiteiten aan: werken met
een digitaal portfolio, het voeren van LOB-gesprekken,
studielessen over LOB, het bezoeken van banenmarkten,
interne en externe stages, praktische sectororiëntatie,
bedrijfsbezoeken, gastlessen door docenten/deskundi-
gen uit de beroepspraktijk, etc. Het streven is om de
LOB-activiteiten steeds beter te integreren in één door-
lopende leerlijn. In 2019 gaat samen met het mbo ge-
werkt worden aan een menukaart, een kennisbank van
LOB-activiteiten, analoog aan de techfinder.

De VO-scholen maken gebruik van het aanbod van
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 Spirit4you, een regionaal programma tegen schooluitval
van de samenwerkende besturen voor VO, mbo en hbo
en gemeenten in de regio Haaglanden.  Spirit4you VO-
mbo richt zich op terugdringing van voortijdig school-
uitval en bevordering van de doorstroom van vmbo naar
mbo en arbeidsmarkt. Dit gebeurt met verschillende
projecten, passend bij de thema’s monitoring, loopbaan-
oriëntatie, kwetsbare jongeren, begeleiding overstap en
professionalisering/netwerken. De website www.bekijk-
jetoekomstnu.nl bevat veel praktische informatie en
tools. Ook het gebruik van de Skillsmeter (een methode-
en sectoronafhankelijk instrument) geeft structuur en
houvast om loopbaancompetenties te waarderen in een
doorlopende ontwikkellijn.

 Spirit4you havo-hbo richt zich op het implementeren
van een samenwerkingsstructuur havo-hbo, het onder-
steunen van havo- en hbo-scholen bij het begeleiden
van leerlingen naar de juiste hbo-opleiding en het ver-
beteren van de begeleiding van de havist op de hbo-op-
leiding. Dit gebeurt door middel van verschillende pro-
jecten, passend bij de thema’s loopbaanoriëntatie,
verbetering aansluiting, monitoring en professionalise-
ring/netwerken.
Binnen het bestuurlijk platform is Lucas Onderwijs por-
tefeuillehouder van het programma. Een deel van het
programmamanagement is in dienst bij Lucas Onder-
wijs. Sinds januari 2019 is Lucas Onderwijs penvoerder
van  Spirit4you.

De klankbordgroep van  Spirit4you ondersteunt het pro-
grammamanagement en wordt gevormd door directie-
leden vanuit de scholen in de regio Haaglanden voor
praktijkonderwijs/VSO/vmbo beroepsgericht/vmbo TL,
havo, mbo en hbo. Lucas Onderwijs en vertegenwoordi-
gers vanuit de gemeenten in de regio Haaglanden ma-
ken ook deel uit van de klankbordgroep.

3.3 Verbinding met het bedrijfsleven

ISW onderneemt
Regio Westland is zeer ondernemend, innovatief en
uniek in de wereld. Het Westlandse bedrijfsleven heeft
op macroniveau veel positieve invloed op wereldwijde
welzijns- en voedselvraagstukken. En op microniveau op
de lokale samenleving en het verenigingsleven. West-
land heeft daarom talenten uit het Westland nodig.
Onze leerlingen – de doelgroep van de toekomst – ken-
nen de omgeving en passen bij de bedrijfscultuur. ISW
ziet het als belangrijk deel van de maatschappelijke op-
dracht om die kansen inzichtelijk te maken en alle leer-
lingen in Westland te laten zien welke potentie de regio
aan hen biedt. Deze potentie wordt zichtbaar en voel-
baar in het onderwijsaanbod door de uitrol van het ini-

tiatief ISW onderneemt.
Binnen ISW onderneemt staan vier pijlers centraal:
1. Regiokennis: het interesseren van leerlingen en do-

centen voor wat er in ondernemend Westland speelt.
We bieden zicht op de context van de wereldwijde
impact van ondernemerschap in deze bijzondere re-
gio.

2. Zichtbaarheid in het curriculum: de connectie tussen
ISW en het bedrijfsleven is structureel zichtbaar in
het curriculum/onderwijsaanbod.

3. Maatwerk high potentials per opleidingsniveau: leer-
lingen die zich verder willen ontwikkelen kunnen ge-
bruikmaken van extra curriculaire activiteiten om
hun talent verder te ontplooien.

4. Alumnivereniging: ISW en het bedrijfsleven maken
graag gebruik van de kennis en kwaliteiten van 
(oud-)ISW-leerlingen. Voor bedrijven zijn deze leerlin-
gen potentiële medewerkers.

De invulling van bovengenoemde thema’s heeft onder
andere tot gevolg dat leerlingen en medewerkers beter
weten wat er speelt binnen Westland, welk ontwikkel-
potentieel er is binnen de regiogrenzen en zijn de kan-
sen binnen het bedrijfsleven al gedurende de middel-
bare schoolperiode in beeld. Leerlingen krijgen dit
binnen ISW aangeboden in contextuele, authentieke
 situaties, waardoor zij meer gemotiveerd zijn voor het
regisseren van hun eigen leerproces en gefundeerde
keuzes kunnen maken. Zo bindt ISW (en Westland) leer-
lingen en jongeren aan Westland en geven we samen
met het bedrijfsleven vorm aan onderwijs.

Op 1 september 2018 is de ‘kwartiermaker’ voor ISW on-
derneemt gestart. In 2018 hebben de volgende activitei-
ten plaatsgevonden:
• praktijklessen
• stages
• gastcolleges
• bedrijfsbezoeken (zowel door leerlingen als docenten)

Voor 2019 staat het voltooien van opdrachten bij West-
landse bedrijven op de planning. Bijvoorbeeld door een
profielwerkstuk te maken naar aanleiding van een op-
dracht van een bedrijf.

Verbindingen SSC- bedrijfsleven
De scholen van het Stanislascollege hebben in drie
 gemeenten verbindingen met het bedrijfsleven. Dat is
bijvoorbeeld belangrijk voor de school in Pijnacker van-
wege het gekozen profiel Duurzaamheid en Onder -
nemen. Via deelname aan het technologienetwerk Jet-
Net bestaat er een link tussen de school in Pijnacker en
Shell. Op basis hiervan vinden bedrijfsexcursies plaats
(Shell; Pernis). Daarnaast is de school actief lid van het
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Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven (SOB)
Oostland waarbij een flink aantal bedrijven is aangeslo-
ten.

De praktijkschool in Rijswijk heeft veel contacten met
het bedrijfsleven in verband met de stages die een inte-
graal onderdeel vormen van de opleiding. De relatie met
Belangenvereniging Bedrijven Plaspoelpolder is de basis
voor een groot aantal contacten met Rijswijkse bedrij-
ven in diverse voor het praktijkonderwijs relevante bran-
ches. Daarnaast wordt in de Sfinx samengewerkt met
Resto van Harte en met Stichting KEI. 

Het Stanislascollege aan de Krakeelpolderweg heeft
met het oog op de bedrijfsstages van het vmbo veel
contacten met bedrijven in en rond Delft. Zo zijn er
goede lijnen met bekende bedrijven als Festo en Koning
& Hartman die beide zeer actief zijn in en met het on-
derwijs. Voor de nieuwe opleiding Bouwen, Wonen, Inte-
rieur (BWI) wordt nauw samengewerkt met Bouwmen-
sen Delft. 

Het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo in Rijswijk
werkt ook met veel bedrijven samen om de leerlingen
aan stages te kunnen laten meedoen. Daarnaast be-
staat een sterke band met Haagbouw en is de school lid
van de Belangenvereniging Bedrijven Plaspoelpolder.

Verbindingen LVODH-bedrijfsleven
Het bedrijfsleven in Den Haag is sterk versnipperd en
bestaat vooral uit enkele zeer grote bedrijven en een
grote hoeveelheid kleine MKB- bedrijven. Vooral de
vmbo-scholen in de regio LVODH onderhouden in het
kader van LOB contacten met het bedrijfsleven. In stage-
weken en stageprojecten oriënteren leerlingen zich op
toekomstige beroepen. In 2018 heeft het Corbulo
 College vanuit Mobiliteit en Transport de verbinding met
de motorvoertuigenbranche versterkt. Tevens zijn er
nieuwe afspraken gemaakt met de bouwsector, afdeling
Produceren Installeren Energie (PIE). Meerdere vmbo-
scholen werken met de programmaorganisatie van JINC
samen. JINC ondersteunt scholen en bedrijfsleven in het
leggen van goede verbindingen tussen beide partijen en
organiseert snuffelstages en sollicitatietrainingen. In
2018 ontving het Heldring College een prijs voor de
wijze waarop zij participeren in dit traject.
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4 Kwaliteit van de medewerkers

KERNCIJFERS

VERDELING MAN-VROUW IN LEIDINGGEVENDE FUNCTIES (PEILDATUM 1-10-2018)

PRIMAIR ONDERWIJS

                                      adjunct-directeur             directeur               interim-manager                  totaal                        verhouding

Man                                               10                                      21                                        3                                        34                                   37%

Vrouw                                           28                                      31                                        -                                        59                                   63%

Totaal                                            38                                      52                                        3                                        93                                   100%

VERDELING MAN-VROUW IN LEIDINGGEVENDE FUNCTIES (PEILDATUM 1-10-2018)

VOORTGEZET ONDERWIJS

                                      adjunct-directeur                     locatiedirecteur                                 totaal                                      verhouding

Man                                               10                                                    19                                                     29                                                  78%

Vrouw                                           1                                                    7                                                     8                                                  22%

Totaal                                            11                                                    26                                                     37                                                  100%

VERZUIMCIJFERS

                                                                                                             2016

                                                      verzuim                              meldings   frequentie                        nul-verzuimers

Primair onderwijs                  5,60%                                               1,4                                                   40%

Voortgezetonderwijs            4,90%                                               1,7                                                   34%

Stichtingsbureau                   3,70%                                               1,1                                                   49%

Totaal                                         5,10%                                               1,6                                                   37%

                                                                                                             2017

                                                      verzuim                              meldings   frequentie                        nul-verzuimers

Primair onderwijs                  5,10%                                               1,2                                                   45%

Voortgezetonderwijs            4,80%                                               1,5                                                   40%

Stichtingsbureau                   3,00%                                               0,9                                                   57%

Totaal                                         4,90%                                               1,3                                                   43%

                                                                                                             2018 

                                                      verzuim                              meldings   frequentie                        nul-verzuimers

Primair onderwijs                  5,60%                                               1,2                                                   46%

Voortgezetonderwijs            5,60%                                               1,6                                                   38%

Stichtingsbureau                   5,00%                                              1,09                                                  52%

Totaal                                         5,60%                                               1,4                                                41,80%
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4.1 Personeelsbeleid

Lerarentekort
Regionale arbeidsmarktanalyses laten zien dat de lera-
rentekorten in de Haagse regio vooral in het PO tot
2023 fors oplopen. In het primair onderwijs is een stij-
ging te verwachten van 160 fte naar 562 fte, in het
voortgezet onderwijs van 16 fte naar 32 fte in specifieke
vakken, waaronder natuur- en scheikunde, wiskunde,
economie en vreemde talen.3 De maatregelen om de te-
korten aan bevoegde leraren te bestrijden verlopen gro-
tendeels langs zes lijnen: verhogen in- en doorstroom,
stimuleren zij-instroom, behouden leraren, stimuleren
innovatie, beloning- en carrièreperspectief en activeren
stille reserve.

Een aantal scholen in het basis- en voortgezet onderwijs
is opleidingsschool. De intensieve samenwerking met
de lerarenopleidingen die daarmee gepaard gaat, stimu-
leert de instroom van nieuw personeel. In 2018 zijn in
het primair onderwijs veertien zij-instromers gestart. Zij
worden via een tweejarig leer-werktraject versneld op-
geleid tot bevoegd leraar.

Op lokaal en regionaal niveau werkt Lucas Onderwijs in
De Rode Loper en Klassewerk met de andere besturen
samen in de aanpak van het lerarentekort. Er zijn pro-
jectaanvragen ingediend voor diverse opleidingsvarian-
ten en er is een tweetal drukbezochte informatieavon-
den voor nieuw onderwijspersoneel georganiseerd. Voor
het zittend personeel is de campagne Leraar in de zon
gestart, die zich richt op de erkenning van het belang
van de leraar.

Vervangingsproblematiek PO
De sterk toenemende vervangingsproblematiek heeft
tot gevolg dat scholen steeds vaker vervangingsvacatu-
res voor korte of langere tijd niet kunnen vervullen. De
scholen van Lucas Onderwijs hebben voor de eigen
 situatie een plan van aanpak geformuleerd met opeen-
volgende maatregelen die zij nemen bij uitval van per-
soneel: tijdelijke uitbreiding eigen personeel, herschik-
king taken, inzet specialisten, externe vervanging via
vervangingspool of uitzendbureau. In noodsituaties
 vallen zij terug op een calamiteitenplan (leerlingen ver-
delen, inzet directie en IB) met als uiterste noodmaat -
regel dat leerlingen naar huis worden gestuurd. Circa
30% van de scholen heeft een of meerdere keren deze
noodmaatregel getroffen.

Cao PO
Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 is in juli
2018 een nieuwe cao afgesloten waarin per 1 septem-
ber 2018 een substantiële salarisverhoging voor de le-
raarsfuncties is verwerkt. In technische zin wordt deze
deels gerealiseerd door automatische omschaling van
alle leraren naar nieuwe salarisschalen die behoren bij
drie voorbeeldfuncties. Directies en onderwijsonder-
steunend personeel ervaren het uitblijven van deze
sprong voorwaarts voor hun functie als een miskenning
van hun rol. Het bestuur zal zich in de volgende onder-
handelingen hardmaken voor het dichten van deze
kloof.

In het kader van de professionele dialoog op school
krijgt het team een bepalende rol bij onder andere de
werkverdeling. Na de invoering van het professioneel
statuut en de introductie van het overleg over de verde-
ling van werkdrukmiddelen is hiermee een nieuwe stap
gezet in het delen van verantwoordelijkheden binnen
het schoolteam. 

Met het afsluiten van de nieuwe cao in 2018 is de func-
tiemix in het PO vervallen. Met andere Haagse besturen
wordt overlegd over het opstellen van een functiebouw-
werk voor leraarsfuncties dat ook herkenbaar is voor het
speciaal (basis-)onderwijs. Een helder functiebouwwerk
maakt een onderbouwde voortzetting van het loop-
baanbeleid uit de functiemix mogelijk.

Cao VO
Op 1 juni 2018 werd de nieuwe cao VO 2018-2019 van
kracht. De belangrijkste afspraak in deze cao is dat de
werkdruk voor leraren vermindert en dat zij meer tijd
kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit
en ontwikkeling van het onderwijs. De benodigde tijd
moet gevonden worden door gebruikmaking van de
mogelijkheden die de Wet op de onderwijstijd daartoe
biedt. In de praktijk kan het voor fulltime leraren be -
tekenen dat zij 1 uur minder les per week geven. Lera-
ren(teams) en schoolleiding maken met elkaar vóór 1

maart 2019 een plan over hoe de lestaak anders wordt
georganiseerd en de ontwikkeltijd ingevuld, zonder dat
de opeisbare onderwijstijd voor leerlingen daalt.

De in 2008 afgesproken verplichte percentages met be-
trekking tot de functiemix zijn vervallen; afspraken over
de verdeling tussen LB-, LC- en LD-functies worden in
het formatieplan met instemming van de medezeggen-
schapsorganen gemaakt. De gerealiseerde percentages
over 2017 zijn in lijn met eerder gemaakte afspraken
met de PGMR.
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Lerarenregister
Door bestuurlijke turbulentie op landelijk niveau is een
inhoudsvolle invoering van het lerarenregister in 2018

niet van de grond gekomen. Leraren konden zich wel re-
gistreren om hun portfolio in de registerapplicatie op te
bouwen. Om hen dit niet onmogelijk te maken heeft Lu-
cas Onderwijs de verplichte gegevenslevering uitge-
voerd, met vermelding van de bezwaren tegen de rol die
de wet aan besturen oplegt. In het verlengde daarvan
heeft Lucas Onderwijs eind 2018 het wetsvoorstel tot
afschaffing van het lerarenregister, van de kamerleden
Bisschop en Kwint, ondersteund in de internetconsulta-
tie.

Professioneel statuut
Per 1 augustus 2018 dient elke school te beschikken
over een professioneel statuut waarin de afspraken zijn
opgenomen over de wijze waarop de zeggenschap van
leraren op hun verantwoordelijkheidsgebied is ver-
woord. Het bestuur heeft de scholen een vrijblijvend
format verstrekt, gebaseerd op handreikingen van de
VO-raad en de vakbonden. Dit format staat ter inzage
op de website van Lucas Onderwijs. Schoolleiders en
schoolteams geven binnen de wettelijke eisen hun ei-
gen invulling aan het professioneel statuut.

Levensfasebewust personeelsbeleid
Levensfasebewust personeelsbeleid richt zich op het
creëren van een goede balans tussen leven en werken.

Als het om oudere medewerkers gaat, verschuift het
zwaartepunt van het thema van het aanbieden van in-
activiteitsregelingen naar het behoud tot aan de pensi-
oenleeftijd. In opvolging is immers lastig te voorzien. In
2018 is Lucas Onderwijs een verkenning gestart naar de
mogelijkheid om individueel en onafhankelijk advies
aan te bieden over de effecten van keuzepensioen voor
het inkomen; in 2019 zal dit tot een aanbod leiden. Alle
medewerkers, zeker ook jongere, kunnen bovendien het
aanpassen van taken en betrekkingsomvang afhankelijk
van hun behoeften in het werkverdelingsproces inbren-
gen en afkaarten. De cao’s die in 2018 zijn afgesloten
bieden hiervoor ruimte. 

Gesprekscyclus
De driejaarlijkse cyclus van een POP-, functionerings- en
beoordelingsgesprek heeft een goede rol gehad om de
gesprekkencyclus op gang te brengen, maar past niet
meer goed bij de hedendaagse dynamiek in het werk 
en de personele verhoudingen. In samenspraak met
schoolleiders in het PO is daarom per 1 augustus 2018

een nieuwe kaderregeling gesprekkencyclus geïntrodu-
ceerd. In het jaargesprek ‘nieuwe stijl’ wordt het gesprek
gevoerd over afspraken, resultaten en randvoorwaarden.
In de handreiking bij de uitvoering van de gesprekkency-
clus heeft een waarderende benadering een centrale
plaats gekregen. Binnen de VO-scholen evolueert het
jaargesprek in de richting van een ambitiegesprek,
waarin met name ook de bijdrage die de organisatie kan
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leveren aan professionalisering en welbevinden een
plaats krijgt.

Participatiewet
Mede dankzij succesvolle nieuwe plaatsingen in 2018

werken er 31 zogeheten ‘doelgroepers’ bij Lucas Onder-
wijs. Hiermee voldoen de scholen in het primair onder-
wijs volledig aan de afspraken die gelden voor 2018. Het
voortgezet onderwijs blijft licht achter; daarom is dit
jaar gestart met het aanbieden van twee stageplekken
aan leerlingen uit het praktijkonderwijs. Het plaatsen
van ‘doelgroepers’ vraagt om veel afstemming, zowel
over de randvoorwaarden als over de begeleiding. De in-
spanningen van het afgelopen jaar hebben ons een be-
ter inzicht gegeven in de effectieve inrichting van het
proces, waardoor we verwachten het aantal plaatsingen
in 2019 te kunnen vergroten.

Personeel kindcentra
Het aantal kindcentra dat Lucas Onderwijs met de di-
verse samenwerkingspartners realiseert, groeit. Daar-
mee groeit ook het vraagstuk van de aanstelling en aan-
sturing van personeel over de sectoren heen. In overleg
met Kinderopvang Dak kindercentra en Xtra is voor KC
Bamboe – als pilotproject – een eerste set functie -
beschrijvingen ontwikkeld waarin de taken en rollen
binnen het kindcentrum op samenhangende wijze zijn
vastgelegd voor de directeur, de adjunct-directeur/
teamleider (tevens unitleider van de kinderopvangorga-
nisatie) en overige teamleiders. Waar het functiebouw-
werk nog oplosbaar lijkt, is het realiseren van stabiele
en onderling evenwichtige beloningsverhoudingen in
directie en MT een groter probleem. De salaristabellen
van de verschillende cao’s vertonen onderling beperkte
samenhang en verschuiven op onregelmatige momen-
ten en onafhankelijk van elkaar. 

Beheersing uitkeringen na ontslag
In het project Grip op de (B)WW werkt Lucas Onderwijs
met andere besturen in de sector VO samen met Rand-
stad Onderwijs. In 2018 is het contract verlengd tot 1 ja-
nuari 2019, waarbij een meer intensieve begeleiding
van de kandidaten en grondiger terugkoppeling aan de
ex-werkgever is overeengekomen. Door de krappe ar-
beidsmarkt is de instroom in de WW momenteel be-
perkt en is een doorstroom van werk naar werk vaker op
eigen kracht mogelijk. In 2018 is één personeelslid van
Lucas Onderwijs via Randstad herplaatst. Eind 2018 wa-
ren er nog vijf dossiers open.

Eigenrisicodragerschap WGA
In 2018 zijn twee medewerkers ingestroomd in de WGA.
Voor de komende jaren verwacht Lucas Onderwijs nomi-
naal een hogere WGA-instroom, als gevolg van het

groeiend aantal oudere medewerkers. In een aantal si-
tuaties is gebleken dat een gefaseerd afbouwen van de
loopbaan tot aan het pensioen, kan strekken tot gedeel-
telijk behoud van medewerkers voor het onderwijs.
Vooral gebrek aan kennis dát en hoe dit kan, lijkt mede-
werkers te beletten om hun loopbaan gefaseerd af te
bouwen. Daarom is Lucas Onderwijs in 2018 gaan ver-
kennen op welke wijze oudere medewerkers beter kun-
nen worden voorgelicht over regie van hun loopbaan-
einde. De verwachting is dat medio 2019 gestart kan
worden met deze voorlichting en dat daarvan op enige
termijn een positieve invloed op de WGA-instroom zal
uitgaan.

4.2 Arbobeleid

Preventie en bestrijding van ziekteverzuim
Lucas Onderwijs hanteert het eigen-regiemodel, waarin
de leidinggevende van de zieke als casemanager op-
treedt bij ziekteverzuim en stuurt op gedrag. Daartoe
wordt de beschikbare informatie (verzuimpercentage,
meldingsfrequentie en nulverzuim) op school- en be-
stuursniveau steeds beter in verband gebracht en be-
nut. Dat maakt het mogelijk om de aanpak van het ziek-
teverzuim per school of afdeling nog specifieker in te
zetten. In complexe dossiers is er nauwe samenwerking
tussen de leidinggevende en de verzuimadviseur. Ook
dit jaar is er actief gezocht en meegewerkt aan het re-
integreren van medewerkers op andere scholen of afde-
lingen, zowel binnen als buiten Lucas Onderwijs. In veel
gevallen heeft dit geleid tot een succesvolle her- of uit-
plaatsing. Voor een medische beoordeling kan de lei-
dinggevende de bedrijfsarts van de arbodienst Zorg van
de Zaak inschakelen.

De twee belangrijkste verzuimoorzaken zijn:
• Fysieke klachten. Langdurig verzuim is hierbij vrijwel

onontkoombaar, omdat de behandeling tijd vraagt. In-
terventies om dit verzuim te verkorten zijn maar be-
perkt aan de orde.

• Klachten ten aanzien van het persoonlijk en sociaal
functioneren. Ongeveer 50% van de verzuimdossiers
valt in deze categorie. Preventie van en aandacht voor
frequent verzuim zijn hierbij van groot belang. Inter-
venties zijn hier kansrijker en in het aantal ingezette
interventies is dan ook een stijgende lijn zichtbaar.

In het algemeen zien we dat de verzuimdossiers com-
plexer worden en minder snel tot werkhervatting lei-
den. Mogelijk verklaart dit ook waarom in 2018 een stij-
ging van het ziekteverzuim optrad, hoewel de aandacht
voor verzuim op alle niveaus van de organisatie in 2018

verder is vergroot.
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Eigenrisicodragerschap verzuimkosten PO
Op 1 januari 2018 zijn de vervangingskosten voor de
eerste vijf procent ziekteverzuim van personeel in een
jaar volledig aan de personele begroting van de school
toegerekend. Bij een ziekteverzuim tussen vijf en tien
procent krijgt de school de helft van de loonkosten van
het verzuim vergoed. Boven de tien procent ziektever-
zuim vergoedt het bestuur de loonkosten van het ver-
zuim helemaal. Hierdoor wordt het effect van inciden-
tele risico’s, zoals een piek in ziekteverzuim, gedempt
voor de afzonderlijke scholen. Om deze vergoedingen
mogelijk te maken, dragen de scholen een bescheiden
premie af naar een bestemmingsreserve, het Lucas Ver-
zuimfonds. Deze aanpak heeft – naast de zekerheid van
financiële demping van incidenteel buitenproportionele
ontwikkelingen in het verzuim – als voordeel dat de
middelen in de school beschikbaar blijven en de inzet
ervan naar eigen keuze kan geschieden.

4.3 Professionalisering

4.3.1 Schoolleidersregister PO
Van onze directeuren is 98% ingeschreven in het School-
leidersregister PO en 85% geregistreerd. Van de adjunct-
directeuren is 77% ingeschreven en 55% geregistreerd.
Het aandeel geregistreerden blijft vooral in beweging
door het natuurlijk verloop in de populatie, enerzijds
doordat directeuren met pensioen gaan, anderzijds
doordat regelmatig adjunct-directeuren in het kader
van hun ontwikkeling over de grenzen van het bestuur
willen kijken. Hoewel onze leidinggevenden zeer scho-

lingsbereid zijn, ervaren zij het tijdschema, de thema’s
en de procedures die zijn verbonden met het onderhou-
den van hun registratie in het Schoolleidersregister PO
als onnodig belastend. Lucas Onderwijs heeft daarvoor
oog en voert een stimulerend, in plaats van een sanctio-
nerend beleid. Registratie en herregistratie zijn een te-
rugkerend onderwerp in de PDCA-gesprekken tussen de
clusterdirecteur en de schooldirecteur.

4.3.2 Management development

Management development in het PO
In september 2018 heeft een tweede meetmoment
plaatsgevonden voor een beperkt aantal MD-deelne-
mers uit het primair onderwijs die dat wensten. Het
aantal deelnemers is per 31 december 2018 veertien.
Daarenboven zijn twee deelnemers benoemd als direc-
teur op de eigen school en hebben enkele de stap naar
een ander bestuur gezet. Het betrekken van de cluster-
directeuren bij het meetmoment heeft bijgedragen aan
een betere zichtbaarheid van de deelnemers voor het
bestuur. De evaluatie van de activiteiten in 2017 en
2018 zal begin 2019 worden betrokken bij het bijstellen
van het MD-traject voor de instroom van nieuwe be-
langstellenden.

Daarnaast gingen er in 2018 weer verschillende leider-
schapstrajecten van start. Zo waren er in het PO de jaar-
lijks terugkerende trajecten als Oriëntatie op manage-
ment, de bijeenkomsten voor ambitieuze adjuncten en
Intervisie voor startende schoolleiders. 
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Management development in het VO
In het VO ging de derde editie van Spannend schoollei-
derschap van start. Tijdens acht bijeenkomsten werkten
ervaren teamleiders aan hun leiderschapsvaardigheden
vanuit de zeven domeinen van Waslander.4 De sessies
werden begeleid door een externe begeleider en een er-
varen schoolleider van een van onze scholen, een mooie
koppeling van theorie en Lucas-praktijk.

Ook dit jaar waren er leiderschapstrajecten waaraan zo-
wel deelnemers uit het PO als uit het VO deelnamen. De
LeerCirkel is gericht op coördinatoren in de scholen die
meer willen leren over het aansturen van teams. Voor
ervaren leidinggevenden was er de minileergang Deep
Democracy. Met werkvormen zoals een gesprek op voe-
ten, check-in en check-outs, sharing and dumping en
popcorn werd de wijsheid van de meerderheid gehoord.
De deelnemers kregen handvatten om met hun teams
op een andere manier in gesprek te gaan.

Onze leiderschapstrajecten worden altijd ontwikkeld
met eigen collega’s en verzorgd door schoolleiders van
Lucas Onderwijs.

4.3.3 Lucas Academie
Onze leraren, schoolleiders en bestuurders beschikken
over een schat aan kennis en ervaring over onderwijs en
onderwijskundig leiderschap. De Lucas Academie is het
platform waarop dit kan worden gedeeld en waarop van
elkaar kan worden geleerd. De meeste activiteiten van
de Lucas Academie worden dan ook door eigen mede-
werkers verzorgd, zodat de kennisoverdracht altijd diep
geworteld is in de dagelijkse praktijk van het onderwijs
en aansluit bij de vraag. In 2018 heeft de Lucas Acade-
mie haar activiteiten georganiseerd langs een aantal
themalijnen passend bij de koers van Lucas Onderwijs. 

Themalijn Innovatie
De themalijn Innovatie past bij de koersthema’s toe-
komstgericht onderwijs en doorlopende lijnen. 

Samen met het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland
zijn de bijeenkomsten Ontdekkend en ontwerpend leren
- voor elke klas met elk vak vervolgd. Deze sessies zijn ge-
richt op snelle toepasbaarheid in de praktijk. Er was aan-
dacht voor het jonge kind, maar ook voor rekenen en
taal.  Een groot succes was de bijeenkomst Pimp je kerst
met de Microbit.
Voor leraren in het PO en VO zijn FABLABs georganiseerd
op Christelijk College De Populier. Leraren gingen samen
aan de slag met maakonderwijs. Een groep VO-docen-
ten nam deel aan de Maker Faire in Eindhoven. 

De basisscholen Statenkwartier, M.M. Boldingh, Liduina-
school en KC Buitenrijck zijn dit jaar gestart met de
 Lucas Innovatie Bootcamp. Zij laten zich door design
thinking ondersteunen bij het doorvoeren van continue
vernieuwingen in hun scholen. 

Op de J.H. Snijdersschool en de Bras bood het pro-
gramma Kijk je Rijk de mogelijkheid een dag te partici-
peren in hun onderwijsontwikkeling, waarin de invul-
ling van adaptief onderwijs, ontwikkelingsvragen van
leerlingen, ervaringsgericht onderwijs, natuurlijk leren
en het werken met iPads en portfolio zichtbaar werden. 

De leernetwerken Moderne media, Gepersonaliseerd
 leren en Tekenen organiseerden op Hofstad Mavo Havo
de themaconferentie Het curriculum van de toekomst.
De conferentie werd geopend door Vincent Icke, hoogle-
raar theoretische sterrenkunde en tevens kunstenaar, en
werd vervolgd met workshops over creativiteit en tech-
nologie door onze eigen leraren. 

Themalijn Maatschappelijke thema’s
De themalijn Maatschappelijke thema’s sluit aan bij de
koersthema’s (be)sturingsfilosofie en doorlopende lijnen.

Onder schoolleiders PO/VO is een verkennend onder-
zoek gedaan naar de beleving in de scholen van de kern-
waarden van Lucas Onderwijs. Naar aanleiding van die
verkenning worden reflectiesessies voor leidinggeven-
den georganiseerd. Daarin komen brede maatschappe-
lijke vragen aan de orde, zoals kansenongelijkheid en se-
cularisering. Deze reflectie legt de basis voor de wijze
waarop de school zich tot soortgelijke vraagstukken ver-
houdt. Een goed voorbeeld daarvan is het onderzoek dat
op initiatief van de kenniskring OK&I plaatsvond naar
de omgang met op school gesignaleerde verborgen
 armoede. Een aantal schoolleiders, leraren en IB-ers is
bevraagd. Op basis daarvan is een bijeenkomst georga-
niseerd met de Stichting Leergeld en de Stichting Maat-
schappelijk Werk over het signaleren van verborgen ar-
moede in de klas en over de wegen waarlangs ouders en
leerlingen kunnen worden ondersteund als hun situatie
succesvolle goede onderwijsdeelname blokkeert.

Themalijn Dagelijkse praktijk
De themalijn Dagelijkse praktijk sluit aan bij de koers-
thema’s passend onderwijs, toekomstgericht onderwijs
en doorlopende leerlijnen. Deze themalijn richt zich op
de activiteit in de klas. 
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In 2018 kwamen 16 leernetwerken frequent bij elkaar.
Aan de hand van leervragen hebben de leernetwerken
gezamenlijk hun programma ingericht. Om de leernet-
werktrekkers verder te professionaliseren, zijn er drie
masterclasses georganiseerd. Nieuw opgericht dit jaar
zijn het leernetwerk Administratieve professionals VO en
het leernetwerk Roostermakers.

Samen organiseerden de leernetwerken diverse thema-
conferenties: Ik kan het NOG niet (over een fixed en
growth mindset bij kinderen) en Tijd te kort en werk te
veel? Dat kan anders! (voor en door de administratieve
professionals in het PO en VO). In het speciaal onderwijs
was het mogelijk om een dag mee te lopen via het pro-
gramma Kijk je Rijk. Dit kon op ZMLK Bernardus, ZMLK ‘t
Kraaienest en bij Stanislas PrO. Op het PrO bezochten
tien leraren de praktijkgerichte vakken en op de beide
ZMLK-scholen stond het leren van leerlingen met een
verstandelijke beperking centraal.

Voor het eerst heeft de Lucas Academie dit jaar een e-
 learning module aangeboden. De module Filosoferen
met kinderen bestond uit online lessen die leraren thuis
konden volgen. In de laatste bijeenkomst konden de le-
raren de trainer ontmoeten en vragen stellen. Zo’n 20 le-
raren hebben deze online module gevolgd.

Themalijn Leiderschapsontwikkeling
De themalijn Leiderschapsontwikkeling sluit aan bij de
koersthema’s toekomstgericht personeelsbeleid, toe-
komstgericht onderwijs, doorlopende lijnen en (be)stu-
ringsfilosofie. 
De Lucas Academie verzorgt, samen met een paar school-
leiders en andere deskundigen, een aantal activiteiten
die bijdragen aan de ontwikkeling van onze leraren,
middenmanagers en schoolleiders op het gebied van
leiderschap. Ze leiden toe naar een functie als adjunct-
directeur, teamleider of schoolleider. De vijf typen activi-

teiten die we aanbieden hebben een rol in een cyclisch
proces: interesseren voor een managementfunctie, op-
leiden, toeleiden, begeleiden van startende schoollei-
ders en doorontwikkelen van meer ervaren leidingge-
venden. 

In 2018 gingen de volgende leiderschapstrajecten van
start: 
• Oriëntatie op management voor leraren in het PO
• Leercirkel voor coördinatoren met ambities richting

(team)leiderschap PO/VO
• Ambitieuze adjuncten in het PO
• Management & Intervisie voor ervaren leidinggeven-

den in het PO
• Spannend schoolleiderschap voor teamleiders met

ambitie en potentie richting schoolleiderschap in het
VO

• Intervisie voor startende schoolleiders in het PO
• Minileergang Deep Democracy voor leidinggevenden

in het PO/VO
• Mediatraining voor schoolleiders PO/VO

Themalijn Persoonlijke ontwikkeling
De themalijn Persoonlijke ontwikkeling sluit aan bij het
koersthema toekomstgericht personeelsbeleid. 

De Lucas Academie heeft een uitgebreid aanbod aan
coachleergangen waarin leraren worden opgeleid voor
de begeleiding van hun collega’s in de school. Dit jaar
gingen vier leergangen van start: Coachen en begelei-
den, Leraar in beeld, Supervisie voor coaches en Tools voor
de coach. Binnen deze leergangen zijn dit jaar zo’n veer-
tig coaches opgeleid.

Binnen Lucas Onderwijs is veel kennis en ervaring aan-
wezig, wat bijvoorbeeld zichtbaar wordt in het aanzien-
lijke aantal medewerkers dat een masteropleiding heeft
gevolgd. Om deze kennis te bundelen en de verander-
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kracht in onze scholen te vergroten diende de eerste
alumnidag over professionele identiteit. De Lucas Aca-
demie organiseerde die in samenwerking met Hoge-
school Inholland en het Seminarium voor Orthopedago-
giek. Twintig master-gediplomeerden verkenden die dag
hoe zij hun veranderkracht binnen hun eigen scholen en
binnen de stichting kunnen inzetten. De alumnidag zal
nu jaarlijks terugkeren in het programma.

Voor een groep onderwijsassistenten van ZMLK Bernar-
dus, Grote Beer, Trampoline en De Triangel is de oplei-
ding tot leraarondersteuner gestart, samen met de an-
dere Haagse schoolbesturen en de hogeschool Fontys. Er
is alle vertrouwen in dat in 2019 aan deze circa 50 colle-
ga’s het diploma leraarondersteuner kan worden uitge-
reikt.

Themalijn Van start
De themalijn Van start is gericht op het koersthema toe-
komstgericht personeelsbeleid.

Lucas Onderwijs werkt samen met diverse instituten en
werkt met verschillende opleidingsvarianten om het op-
leiden van studenten mede vorm te geven. In het pri-
mair onderwijs wordt samengewerkt met de Hoge-
school Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool
Inholland. Met elk van deze hogescholen heeft Lucas
Onderwijs een samenwerkingsconvenant afgesloten
waarin afspraken zijn gemaakt over de wederzijdse in-
spanningen en de opleidingstrajecten. In totaal hebben
in 2018 ruim 150 studenten een deel van hun opleiding
binnen onze stichting gekregen.

Het bovenschoolse inductieprogramma De Gelukkige
Klas is dit jaar geëvalueerd en bijgesteld. De vernieuwde
bijeenkomsten bestaan uit drie componenten: kennis-
overdracht, kennisdeling en intervisie. Zo’n 25 startende
leraren gingen in oktober 2018 aan de slag met vraag-
stukken waar zij in hun eerste jaren voor de klas tegen-
aan lopen. Drie ervaren leraren begeleiden de starters
hierbij, ondersteund door collega’s die workshops en in-
tervisie verzorgen tijdens de bijeenkomsten. 

Het ministerie heeft in 2017 nadrukkelijk ingezet op het
uitbreiden van het aantal duale opleidingstrajecten in
Nederland. In zo’n traject werken lerarenopleidingen en
voortgezet onderwijs samen. Docenten in opleiding lo-
pen geen stages, maar volgen een deel van hun oplei-
ding in het VO en worden hier professioneel in begeleid.
Al enige jaren werken vier scholen van LVODH samen in
de duale Opleidingsschool Haaglanden (OSH). In 2016 is
in Den Haag gestart met het opzetten van een tweede
opleidingsschool, NOD Haaglanden. Dit netwerk heeft
in augustus 2017 landelijk startsubsidie aangevraagd

voor het verder professionaliseren en uitbouwen van
het netwerk. Naast scholen van Den Haag Zuid-West,
Spinoza en VO Haaglanden, participeren vanuit onze re-
gio College St. Paul, Montaigne Lyceum en het Edith
Stein College. Door deel te nemen aan het netwerk wor-
den de contacten met de opleidingsinstituten Hoge-
school Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Technische Uni-
versiteit Delft en de Universiteit van Leiden versterkt. De
VO-scholen hebben rechtstreeks invloed op de inhoud
van de scholing van docenten en houden jaarlijks goed
contact met potentieel nieuwe docenten voor de eigen
school. Scholen die deelnemen aan een duale oplei-
dingsschool versterken in de regel hun eigen begelei-
dingsstructuur aanzienlijk. 

In 2018 is naast het traject NOD tevens gestart met het
opzetten van een derde opleidingsschool. Vanwege het
ontbreken van landelijke subsidie, heeft de gemeente
Den Haag de bekostiging van een derde opleidings-
school voor haar rekening genomen. In deze opleidings-
school participeren vanuit LVODH Heldring College,
 Corbulo College en het Diamant College. De scholen
werken nauw samen en maken gebruik van één school-
opleider. 

Hoewel de bekostiging anders verloopt dan bij de eerste
en tweede opleidingsschool (HEA in plaats van OCW),
wordt gestreefd naar een vergelijkbare opzet van deze
opleidingsschool opdat de drie netwerken uiteindelijk
onder één regieorganisatie kunnen worden geplaatst.

Themalijn Schoolontwikkeling
De themalijn Schoolontwikkeling sluit aan bij de koers-
thema’s passend onderwijs en (be)sturingsfilosofie. Per
1 augustus 2019 zullen de scholen van Lucas Onderwijs
over een nieuw schoolplan beschikken. Het jaar 2018

stond dan ook in het teken van terugblikken, vooruit-
blikken en het opstellen van nieuwe plannen. Voor de
schoolleiders en andere betrokkenen zijn sessies geor-
ganiseerd rond de verschillende aspecten van school-
ontwikkeling die in het schoolplan aan de orde kunnen
zijn. In 2019 zullen hier schrijfsessies op volgen. 

Binnen het vmbo wordt sinds 2016 gewerkt met de
nieuwe beroepsgerichte profielen. Eén van deze profie-
len is Dienstverlening en Producten (D&P), een breed
oriënterend profiel waarbij leerlingen kennismaken met
meerdere sectoren en werkvelden. Docenten van het
Montaigne Lyceum en het Stanislascollege die binnen
het profiel D&P les willen geven, hebben in 2018 hier-
voor met succes een minor gevolgd in een incompany
traject dat is opgezet in samenwerking met hogeschool
Fontys.
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5 Huisvesting
5.1 Nieuwbouw
Bij nieuwbouw zien we het als een uitdaging om de
huisvesting zo flexibel te bouwen dat deze ook in de
verdere toekomst geschikt blijft voor vernieuwende on-
derwijsconcepten, maar ook breder en op andere mo-
menten dan alleen voor onderwijsvoorzieningen kan
worden ingezet. Projecten worden hierdoor steeds com-
plexer, doordat met steeds meer partijen wordt samen-
gewerkt.  Naast de ontwikkeling van kindcentra, waarbij
de samenwerking met kinderopvangorganisaties wordt
geïntensiveerd en doorgaande leerlijnen ontstaan voor
0-13 jarigen, hebben we ook diverse projecten gereali-
seerd waar PO- en VO-scholen in één pand worden ge-
vestigd. De complexiteit van deze projecten zit vooral in
het maken van goede onderlinge contractafspraken. Ge-
tracht wordt hierin zoveel mogelijk standaards te ont-
wikkelen, waardoor de beheersbaarheid in de toekomst
wordt geborgd.

Als gevolg van de toenemende druk op de bouwbudget-
ten wordt – met andere schoolbesturen en de markt –
onderzocht of andere aanbestedingsvormen mogelijk-
heden bieden om kwalitatief goede en betaalbare scho-
len te kunnen blijven bouwen.

Gezien de vele bouwprojecten die ook bij de andere
schoolbesturen op korte termijn gaan starten,  voorzien
wij een probleem voor de tijdelijke huisvesting door een
tekort aan wissellocaties van de gemeente. Met andere
schoolbesturen hebben wij geïnventariseerd voor hoe-
veel groepen er tot en met 2023 behoefte is aan tijde-
lijke huisvesting. Deze informatie is gedeeld met de ge-
meente Den Haag, zodat zij er tijdig op kunnen
anticiperen.

5.1.1  Opgeleverde projecten 2018

KC Buitenrijck
Op 8 januari heeft de wethouder namens de gemeente
Rijswijk de nieuwbouwlocatie van KC Buitenrijck feeste-
lijk geopend. De gemeente Rijswijk is bouwheer van dit
kindcentrum voor 0 tot 13-jarigen waarin de school sa-
menwerkt met SRK. SRK biedt in het gebouw kinderop-
vang en buitenschoolse opvang aan. Verder is er een
welzijnsruimte en een sportzaal, die ook door de buurt
gebruikt worden.

M.M. Boldingh – De Populier – Onno Dak
Op 13 april vond de feestelijke opening van Nutsschool
M.M. Boldingh plaats. Het gebouw biedt huisvesting

aan De Populier (mavo) voor vierhonderd leerlingen, aan
basisschool M.M. Boldingh met 11 groepen en aan 4

groepen kinderdagverblijf van Onno Dak. Er is een inten-
sieve samenwerking tussen M.M. Boldingh en Onno
DAK. De opzet van het gebouw is zodanig dat er een
doorlopende leerlijn van PO naar VO te realiseren is.

ISW Gasthuislaan & Madeweg
Alle leerlingen van de locatie Gasthuislaan en Madeweg
zijn het nieuwe schooljaar gestart in één gebouw in
’s Gravenzande. Het gebouw van ISW Gasthuislaan is
uitgebreid met een extra verdieping en een aanbouw.
De werkzaamheden zijn door hard werken in de zomer-
vakantie afgerond. Enkele leerlingen hebben gedurende
de laatste week van de zomervakantie geholpen de lo-
kalen in te richten. De officiële opening van het gebouw
was op 17 oktober. 

De Dijsselbloem
Op 9 november was de feestelijke opening van het
nieuwe gebouw van De Dijsselbloem. Het is een prach-
tig, duurzaam en ruim gebouw geworden waarin zowel
onderwijs, opvang, als meerdere turnverenigingen
(SSLV) gehuisvest zijn en waar intensief samengewerkt
wordt. Ook de peuterleerplek van DAK heeft een ruimte
aan het leerplein van de onderbouw, waardoor samen-
werking goed mogelijk is.
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5.1.2 Lopende projecten

Onze Wereld
Al geruime tijd wordt onderzocht of het financieel mo-
gelijk is Onze Wereld uit te breiden en te renoveren, zo-
dat de school weer voldoet aan de wensen en eisen van
deze tijd. De onderhandelingen met de beoogde bouw-
teampartner zijn opgestart en inmiddels is ook de om-
gevingsvergunning verleend. De gemeente onderzoekt
mogelijkheden voor de tijdelijke huisvesting.

Liduina
De voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van de
Liduina zijn weer opgestart na het positieve nieuws dat
het kavel vergroot wordt. Liduina gaat in de nieuwbouw
ruimte bieden aan 17 groepen en de naschoolse opvang
van 2Samen. 

J.H. Snijdersschool
De nieuwbouw voor de J.H. Snijdersschool is gestart.
Verwacht wordt dat het gebouw gereed is voor de start
van het schooljaar 2019-2020.

Trampoline
In 2018 zijn zowel de architect als de aannemer geselec-
teerd voor de nieuwbouw van KC Trampoline. De archi-
tect heeft het voorlopig ontwerp gemaakt dat samen
met de aannemer wordt uitgewerkt tot een definitief
ontwerp, zodat in 2019 met de uitvoer gestart kan wor-
den. In de nieuwbouw vormt de Trampoline samen met
Vlietkinderen een kindcentrum, een ontwikkeling die in
2018 al organisatorisch is ingezet. Vanaf 1 augustus
2018 is de naam ook officieel veranderd in Kindcentrum
Trampoline. Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan 3

groepen kinderdagverblijf, 1 peutergroep, 10 groepen
basisschool en 2 groepen buitenschoolse opvang. 

De Vuurvlinder
Basisschool De Vuurvlinder gaat met 2Samen Kindcen-
trum Diamant vormen in de nieuwbouw die aansluit op
het Diamant College. Voor het Diamant College wordt
een vervangende gymzaal in het plan opgenomen. In

2018 is de architect geselecteerd. Deze werkt momen-
teel samen met de gebruikers het ontwerp uit. De ver-
wachting is dat in 2019 de aannemer geselecteerd kan
worden en de bouw in 2020 start.

Bezuidenhout
De voorbereidingswerkzaamheden voor de nieuwbouw
van Nutsschool Bezuidenhout zijn in 2018 gestart. De
nieuwe locatie voor de school, waarin zij een kindcen-
trum vormt met Kinderopvang DAK kindercentra, is de
Rooseboomstraat 10 in Den Haag. Nadat de definitie-
fase is afgerond kan het ontwerpteam worden geselec-
teerd.

Toermalijn
Na een jarenlang voorbereidingstraject is de omge-
vingsvergunning voor KC Toermalijn aangevraagd. Het
kindcentrum wordt samen met het Centrum voor Jeugd
en Gezin aan de Beeklaan gehuisvest. Aan de voorzijde
blijft de bestaande gevel gehandhaafd, aan de achter-
zijde wordt nieuwbouw toegevoegd. Eind 2019 wordt
het plan aanbesteed. De verwachting is dat in het eerste
kwartaal van 2020 gestart kan worden met de sloop en
de nieuwbouw.

|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

39

Artist impression: kindcentrum Toermalijn

Artist impression: kindcentrum Toermalijn

Artist impression: kindcentrum Diamant

inhoud



Donker Curtius
Op de locatie Donker Curtius wordt de nieuwbouw voor
De Oase, Pastoor van Ars, Hofstad Mavo Havo en een
kinderdienstencentrum voorzien. Nadat de design &
build aanbesteding door marktomstandigheden niet tot
een opdracht aan een uitvoerende partij heeft geleid, is
de selectie van een ontwerpteam gestart. Begin 2019

wordt de opdracht tot ontwerp en engineering gege-
ven, waarna in 2019 het ontwerpproces en de aanbeste-
ding kan plaatsvinden. In de eerste helft van 2020 start
naar verwachting de sloop en kan begonnen worden
met de nieuwbouw. 

Christelijk College De Populier
Voor de vervangende nieuwbouw van Christelijk College
De Populier is de selectie van het ontwerpteam gestart.
In de eerste helft van 2019 gaat het team met het ont-
werp aan de slag. Met de gemeente is nog overleg over
de precieze invulling van het programma en de ge-
wenste capaciteit.

5.2 Beheer en onderhoud

5.2.1  Veiligheid
In 2018 zijn diverse meerjarenprojecten afgerond. Voor
de PO-scholen zijn de NEN3140 keuringen afgerond en
waar nodig herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De VO-
scholen worden in 2019 opgepakt. In de VO-scholen zijn
de gereedschapskeuringen uitgevoerd.

In 2018 is het meerjarenasbestsaneringsplan afgerond
waarbij het visueel waarneembare asbest waar moge-
lijk is gesaneerd. Daar waar sanering niet mogelijk of
heel kostbaar bleek, is een asbestsbeheerplan opgesteld
dat jaarlijks wordt geactualiseerd en regelmatig onder
de aandacht wordt gebracht bij de gebruikers van het
gebouw.

In 2018 kregen de PO-scholen wederom advies en on-
dersteuning bij het monitoren en aanpakken van allerlei
veiligheidszaken, zoals de maandelijkse controle van de
brandmeldcentrales. Verschillende medewerkers van
 basisscholen zijn in 2018 opgeleid voor het certificaat
Opgeleid Persoon Beheerder Brandmeldcentrale.

5.2.2  Duurzaamheid
Het beleid van de overheid is erop gericht in de toe-
komst zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebrui-
ken om in de energiebehoefte te voorzien. De nieuw te
bouwen scholen dienen BENG (bijna energie neutraal)
en in de toekomst zelfs ENG (energie neutraal) ge-
bouwd te worden en zullen geen aansluiting op het
gasnet meer krijgen. 

Bij bestaande schoolgebouwen dienen maatregelen ge-
nomen te worden om ook hier de energiebehoefte te
verlagen. 

Het verduurzamen van gebouwen en het verbeteren
van het binnenklimaat is inmiddels standaard opgeno-
men in onze nieuwbouw- en onderhoudsprojecten en
meerjarenonderhoudsplanningen (MOP’s). Binnen de fi-
nanciële mogelijkheden wordt zo duurzaam mogelijk
gebouwd en vervangen, denk hierbij aan het toepassen
van LED-verlichting, aanwezigheidsregelingen, dakisola-
tie met een hogere Rc-waarde, cv-installatie met HR-ke-
tels, frequentiegeregelde pompen, etc.

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op diverse scho-
len gecontroleerd of deze voldoende aan de 15 erkende
maatregelen. De conclusie was dat deze panden vol-
doen aan de gestelde eisen en de maatregelen die nog
uitgevoerd kunnen worden goed zijn opgenomen in de
MOP van de betreffende school en binnen vijf jaar wor-
den uitgevoerd.
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Bij elke aanbesteding wordt bekeken in hoeverre duur-
zaamheid onderdeel kan zijn van de eisen en/of gun-
ningscriteria. Uitgangspunt is hierbij het milieu zo min
mogelijk te belasten tegen zo gunstig mogelijke voor-
waarden (bijvoorbeeld goed passende dozen, het ge-
bruik van zo min mogelijk plastic, etc.).

5.2.3 Onderhoudsprojecten

Heldring vmbo
Op basis van het ontwerp is een start gemaakt met het
doorvoeren van onderwijskundige aanpassingen, het
uitvoeren van groot onderhoud en het verduurzamen
van het schoolgebouw. 

Esloo College
Gefaseerd zijn hier diverse leerpleinen omgebouwd tot
leslokalen en het restaurant heeft een facelift gekregen.

Statenkwartier
In 2018 (fase 1) is een begin gemaakt met het renove-
ren van het pand. Gestart is met de renovatie van di-
verse toiletgroepen. De overige aanpassingen vinden
plaats in 2019.

5.3 Inkoop
Op basis van de spendanalyse en de inkoopjaarkalender
zijn er acht Europese aanbestedingen afgerond en twee
aanbestedingen opgestart. Ook zijn diverse scholen on-
dersteund bij inkoopvraagstukken en zijn templates
herzien en ontwikkeld. Bij inkoop staan kwaliteitsverbe-
tering van de aanbestede diensten en producten en
rechtmatigheid voorop.

Contractbeheer- en contractmanagement
Naast het actueel houden van het contractenbestand
en het attenderen van contracteigenaars op aflopende

contracten, is dit jaar veel aandacht besteed aan het
vullen van de database met de contracten uit het voort-
gezet onderwijs.

In het monitoren van de kwaliteit van de dienstverle-
ning van de leveranciers van de mantelcontracten vormt
het contractmanagement een verbindende schakel tus-
sen de scholen en leveranciers. De dienstverlening van
de schoonmaakbedrijven is een aanhoudend aan-
dachtspunt, waarbij de scholen veelvuldig een beroep
doen op de expertise van de contractmanagers. Door
opleidingen zijn de contractmanagers in staat de relatie
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verder te ver-
diepen en verbreden. Daarbij is niet alleen het doel te
verkrijgen wat afgesproken is, maar ook de kennis van
de opdrachtnemer in te zetten voor strategische keuzes
op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, energie-
besparing en kwaliteit van de installaties.

De centrale aanbesteding van het onderhoud van de 
E-installaties (beveiligingssystemen, noodverlichting,
elektriciteitinstallaties, omroepinstallaties) heeft dit jaar
haar beslag gekregen in het contracteren van een drie-
tal installateurs. De duur van de contracten is zo geko-
zen dat een strategische samenvoeging van het onder-
houd van de E-installaties met het onderhoud van de
W-installaties op termijn mogelijk is.

Daarnaast is er voor een groot deel van onze scholen
voor het dakonderhoud een mantelcontract afgesloten.
Naast efficiëntievoordelen is hierdoor het aantal storin-
gen afgenomen, de kwaliteit van het onderhoud verbe-
terd en zijn de onderhoudskosten gereduceerd. Voor-
heen waren voor dit onderhoud door de scholen
afzonderlijke contracten bij veel verschillende bedrijven
afgesloten.
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KERNCIJFERS

6 Financiën

|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

(in euro’s)
                                                                                     werkelijk 2018                                 begroting 2018                                   werkelijk 2017

BATEN
Rijksbijdragen                                                        257.530.481                                 243.693.879                                 243.071.267

Overige overheidsbijdragen                              11.141.704                                 10.168.067                                 11.436.340 

Overige baten                                                        13.221.249                                 11.065.403                                 11.589.102 

                                                                                                                                                                                                                                                   
Totaal baten                                                           281.893.434                                264.927.349                                266.096.710 

                                                                                                                                                                                                                                                   
LASTEN                                                                                                                                                                                                                                      
Personele lasten                                                   221.310.755                                 213.260.350                                 211.387.788 

Afschrijvingen                                                        7.752.126                                  8.131.211                                  6.884.356 

Huisvestingslasten                                               19.292.640                                 19.172.379                                 22.041.086 

Overige instellingslasten                                   29.221.378                                 25.672.473                                 26.594.259 

                                                                                                                                                                                                                                                   
Totaal lasten                                                          277.576.899                                266.236.413                                266.907.489 

                                                                                                                                                                                                                                                   
Saldo baten en lasten                                               4.316.535                                     -1.309.064                                      -810.779 

                                                                                                                                                                                                                                                   
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN                                                                                                                                                                                         
Financiële baten                                                      488.681                                   443.884                                   521.061 

Financiële lasten                                                     182.606                                   177.306                                   171.081 

                                                                                                                                                                                                                                                   
Saldo financiële baten en lasten                           306.075                                       266.578                                       349.980 

                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                   

Exploitatieresultaat                                                  4.622.610                                     -1.042.486                                      -460.799

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

(in euro’s)
                                                                                    werkelijk 2018                                 begroting 2018                                   werkelijk 2017

Primair Onderwijs                                                   970.422                                 -1.914.000                                  -780.182 

Voortgezet Onderwijs                                          2.209.990                                   750.428                                  -783.003 

Bureau                                                                       -109.911                                        -                                  -59.983 

                                                                                                                                                                                                                                                   
E.R.D. WGA                                                               1.472.702                                  -11.809                                  1.055.383 

Privaat vermogen                                                    79.407                                   132.895                                   106.986 

                                                                                                                                                                                                                                                  
Exploitatieresultaat                                                  4.622.610                                     -1.042.486                                      -460.799

* Voor nadere details in dit hoofdstuk wordt verwezen naar de verschillende onderdelen in de jaarrekening (vanaf pagina 75).
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Het resultaat van 2018 bedraagt € 4.623.000. Dit is
€ 5.665.000 hoger dan het begrote resultaat van negatief
€ 1.042.000.

Het resultaat in 2018 is ten opzichte van de begroting
beïnvloed door een aantal grote posten. In de paragrafen
6.1. en 6.2 wordt dit nader toegelicht. De belangrijkste
posten met een positief financieel resultaat zijn:
• Een positief resultaat op het eigen risicodragerschap

WGA/WIA van € 1.473.000. In 2018 zijn slechts 2 mede-
werkers ingestroomd in de WGA/WIA, terwijl dit in de
afgelopen jaren gemiddeld tien medewerkers waren.

• De personele lumpsum is meer gestegen dan de ge-
middelde salariskosten (€ 2.943.000).

• Hogere opbrengsten uit samenwerkingsverbanden
(€ 2.448.000) die met name in het laatste deel van
het jaar werden ontvangen.

• Vrijval voorziening gewichtenregeling (€ 441.000) door
toegekende beroepsprocedures.

• Extra inkomsten werkdrukverlaging (€ 1.057.000).
• Extra inkomsten technisch vmbo (€ 506.000).
• Vrijval voorziening groot onderhoud (€ 1.021.000).

De belangrijkste posten met een negatief financieel re-
sultaat zijn :

• Extra inzet van 42 fte (€ 2.892.000) vanwege de extra
personele lumpsum, middelen werkdrukverlaging en
vmbo-middelen.

• Extra inzet extern personeel ter vervanging van mede-
werkers (€ 1.149.000).

• Extra dotatie voorziening groot onderhoud (€ 648.000)
vanwege het feit dat een aantal scholen een te lage
voorziening groot onderhoud heeft.

De verdeling van het resultaat over de verschillende on-
derdelen van Lucas Onderwijs:
• Primair onderwijs en Wet op expertisecentra (WEC)

€ 970.000

• Voortgezet onderwijs € 2.210.000

• Centrale organisatie -/- € 110.000

• ERD WGA € 1.473.000

• Privaat vermogen € 79.000

Naast de jaarrekening wordt op schoolniveau een ver-
schillenanalyse gemaakt en afwijkingen worden geana-
lyseerd en besproken tijdens gesprekken tussen de clus-
ter- of regiodirecteuren met de schooldirecteuren en
tijdens de PDCA-gesprekken met het college van bestuur
(CvB).
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Het resultaat van het primair onderwijs komt uit op een
positief saldo van € 970.000. Dit is € 2.911.000 hoger
dan het  begrote negatieve resultaat van € 1.941.000.

De grotere mutaties in 2018 zijn:
• Verhoging personele lumpsum als gevolg van de cao-

afspraken € 5.383.000, terwijl het prijseffect op de
loonkosten € 4.242.000 was.

• Hogere inkomsten uit samenwerkingsverbanden
(€ 1.413.000) die met name in het laatste deel van
2018  werden ontvangen, waardoor hier beperkt extra
inzet op kon worden gepleegd.

• Extra inkomsten werkdrukmiddelen (€ 1.057.000).
• Vrijval voorziening gewichtenregeling (€ 441.000).
• Vrijval voorziening groot onderhoud (€ 1.021.000).
• Ruim 20 fte meer (-/- € 1.232.000) vanwege extra rijks-

inkomsten, waaronder de werkdrukmiddelen.
• Extra dotatie voorziening WW (-/- € 441.000).

Hieronder volgen de belangrijkste verklaringen per on-
derdeel van de staat van baten en lasten.

De rijksbijdragen zijn gestegen door:
• Verhoging van de GPL (gemiddelde personeelslast),

met name door de cao- stijgingen (€ 5.383.000).
• Extra inkomsten werkdrukverlaging vanaf augustus

2018 (€ 1.057.000).
• Hogere inkomsten samenwerkingsverbanden

(€ 1.413.000) door de groei van het aantal leerlingen
op SO/SBO-scholen en meer individuele arrangemen-
ten dan begroot.

De overige overheidsbijdragen zijn € 764.000 hoger dan
begroot. Hiervan is € 433.000 subsidie voor medewer-
kers met afstand tot de arbeidsmarkt en € 131.000 ESF-
subsidies.

De overige baten zijn met € 711.000 gestegen. Hiervan
is € 423.000 ouderbijdrage, die te laag was begroot.
 Tegenover deze baten staan ook extra kosten.

De personele lasten zijn met € 6.132.000 gestegen ten
opzichte van de begroting:
• Hiervan wordt € 4.242.000 veroorzaakt door hogere

gemiddelde loonkosten als gevolg van de nieuwe cao
en de stijging van de pensioenpremie (ABP). De stijging
ten opzichte van de begroting bedroeg 5%.

• Het gemiddeld aantal fte’s is met ruim 20 gestegen
ten opzichte van de begroting (€ 1.232.000), onder
meer door de extra werkdrukmiddelen.

• Om extra medewerkers in te huren voor onder andere
vervanging bij ziekte en zwangerschap was
€ 1.258.000 extra nodig.

De huisvestingslasten zijn met € 196.000 gedaald ten
opzichte van de begroting. Deze daling wordt voor
€ 1.021.000 veroorzaakt door een vrijval van de voorzie-
ning groot onderhoud voor gebouwen die in de nabije
toekomst verlaten worden en € 494.000 extra dotatie
onderhoudsvoorziening. Jaarlijks wordt per gebouw be-
oordeeld of de voorziening toereikend is. De dotatie
wordt berekend op basis van het meerjaren onderhouds-
plan (MOP) van 40 jaar. Jaarlijks wordt per gebouw geke-
ken of de voorziening de komende 15 jaar toereikend is. 

De overige lasten zijn met € 1.424.000 gestegen ten op-
zichte van de begroting. De belangrijkste posten zijn:
• Meer materiële projectkosten (€ 560.000). Hier staan

extra inkomsten tegenover. 
• Hogere uitgaven in verband met activiteiten voor de

leerlingen die met name worden bekostigd door ou-
derbijdragen (€ 929.000). Hier staan dus ook ten dele
extra baten tegenover.

• Hogere kosten voor externe zorg (€ 216.000).
• Meer leer- en hulpmiddelen (€ 440.000).
• Vrijval van een deel van de voorziening gewichtenre-

geling (€ 441.000). In 2017 is een voorziening gevormd
op basis van de aangepaste beschikkingen. Lucas On-
derwijs is tegen meerdere beschikkingen in beroep ge-
gaan. Een deel van deze zaken is inmiddels afgehan-
deld. Hierdoor ontstaat een correctie op de eerder
verstrekte beschikkingen. Het financieel resultaat hier-
van is een baat van € 441.000 ten opzichte van de eer-
der ontvangen beschikkingen. Voor drie scholen loopt
de beroepsprocedure nog.

Werkdrukmiddelen
Op 9 februari 2018 sloten het kabinet, de vakbonden en
de PO-raad het werkdrukakkoord. Per schooljaar krijgt
Lucas Onderwijs € 155 per leerling. Voor 2018 is dit
€ 69,49 per leerling. Lucas Onderwijs heeft in 2018

€ 1.220.000 ontvangen. Zie hoe dit bedrag besteed is in
de tabel Middelen aanpak werkdruk 2018 op pagina 45.

Lucas Onderwijs verwerkt alle baten administratief op de
scholen. Deze werkwijze is ook voor de werkdrukmidde-
len toegepast. Op elke school is voor de zomervakantie
in overleg met het team bepaald waar de extra middelen
voor worden ingezet. Dit is via de tussentijdse admini-
stratieve rapportage (forecast) vastgelegd in de begro-
tingstool en besproken met de p-mr, de clusterdirecteu-
ren en het CvB. In de administratie van de school is de
besteding daarna vastgelegd.
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MIDDELEN AANPAK WERKDRUK 2018                                                                                                                                €  1.220.218

Kosten bestedingsplan aanpak werkdruk augustus / december 2018                                                                    €  1.265.806

       waarvan voor personeel                                                                                           €  1.158.639

       waarvan voor materieel                                                                                           €        92.959

       waarvan voor professionalisering                                                                         €                 -

       waarvan voor overige bestedingsdoelen                                                             €        14.208

Nog te besteden                                                                                                                                                                       €     -45.589

In 2018 komt het resultaat van het voortgezet onderwijs
uit op een positief saldo van € 2.210.000. Dit is
€ 1.460.000 hoger dan begroot.

Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de in-
komsten (gemiddelde personeelslast (gpl)) voor de per-
sonele lumpsum met 1,9% gestegen zijn ten opzichte
van de begroting (€ 2.094.000), terwijl de loonkosten
(gpl) slechts 0,3% hoger zijn (€ 292.000). Een deel van
deze beperkte loonkostenstijging wordt verklaard door
medewerkers met een afstand tot de  arbeidsmarkt. 

In 2018 was 22 fte meer in dienst dan begroot
(€ 1.660.000), waarvan 6 medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt. De uitbestede werkzaamheden zijn,
gecorrigeerd voor UWV-uitkeringen, € 608.000 hoger
dan begroot door ziektevervanging en inhuur van inte-
rim-directeuren.  

Van de samenwerkingsverbanden is € 1.035.000 meer
ontvangen dan begroot, dat met name in het laatste deel
van 2018 werd ontvangen.  Een deel hiervan is uitgege-
ven aan extra  externe zorg voor de leerlingen. 
Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend
dat er een subsidieregeling voor het technisch vmbo zou
komen. Hiervoor hebben de technische scholen in totaal
€ 506.000 ontvangen en besteed. Voor het levensfase-
bewust personeelsbeleid worden de uren vanaf 2018 in
RAET geregistreerd. Ook is er € 200.000 spaarverlof op-
genomen, met name door een aantal directeuren. 
Hieronder volgen de belangrijkste verklaringen per on-
derdeel van de staat van baten en lasten.

De rijksbijdragen zijn € 5.264.000 gestegen ten opzichte
van de begroting door:
• Compensatie voor de stijging van de cao-lonen, de pen-

sioenpremie (ABP) en inflatie. De personele en mate -

Vergroten     Verkleinen     Totaal
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riële lumpsum zijn gestegen met € 2.631.000.
• Hogere bijdrage voor nieuwkomers VO (€ 389.000).

Hier staan ook extra kosten tegenover.
• De subsidie vroegtijdige schoolverlaters uit 2017 is pas

in 2018 uitgekeerd. 
• Meer ontvangsten uit samenwerkingsverbanden

(€ 1.035.000).
• Extra doorstroomsubsidies (€ 184.000) en subsidie

voor de opleidingsschool (€ 300.000).

Een extra bijdrage voor het technisch vmbo (€ 506.000).
Deze extra baten zijn gebruikt voor extra leer- en hulp-
middelen, nieuwe methodes, extra personeel waaronder
onderwijsassistenten, extra projectlessen, extra klas,
extra apparatuur, ontwikkeling nieuwe keuzevakken,
open huis en gastlessen op PO-scholen.

De hogere  overige overheidsbijdragen van € 228.000

worden onder andere veroorzaakt door loonkostensub-
sidies van € 157.000 en extra subsidies van de gemeente
Westland voor onder andere maatschappelijke stages.
De overige baten zijn met € 1.200.000 gestegen door ho-
gere verhuur aan derden, meer inkomsten uit detache-
ring, extra projecten onder andere voor zij-instromers en
meer inkomsten reizen.

De personele lasten zijn € 2.984.000 hoger dan begroot.
Dit komt door:
• Een stijging van de gemiddelde loonkosten van

€ 292.000. 
• Extra inzet van 22 fte (€ 1.660.000).
• Een stijging van € 1.314.000 uitbesteed werk voorna-

melijk voor vervangingen. Deze kosten worden gedeel-
telijk gecompenseerd door extra uitkeringen van het
UWV (€ 706.000).

• De dotatie aan de voorziening langdurig zieken
(€ 150.000).

De huisvestingslasten zijn € 331.000 hoger door meer
klein onderhoud (€ 237.000) en een extra dotatie aan de
voorziening groot onderhoud van € 190.000 omdat bij
enkele locaties de voorziening niet toereikend bleek.

De overige lasten stijgen met € 2.152.000 door:
• Hogere advies- en pr-kosten (€ 325.000) door meer-

dere projecten waaronder branding in het vmbo en
modernisering van de pr in het Westland.

• Hogere kosten van lesmateriaal, leer- en hulpmiddelen
van € 410.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt
doordat soms meer licenties moeten worden aange-
schaft en doordat zowel licenties als boeken worden
aangeschaft.

• De kosten voor externe zorg zijn € 287.000 hoger. Hier
staan extra inkomsten van de samenwerkingsverban-
den tegenover.

• De kosten voor reizen en schoolactiviteiten zijn
€ 327.000 hoger dan begroot; hier staan extra inkom-
sten tegenover.

6.3 Centrale Organisatie
De kosten van de centrale organisatie ten opzichte van
de gealloceerde baten zijn in 2018 € 110.000 hoger. Dit
wordt met name veroorzaakt door extra activiteiten en
projecten voor het voortgezet onderwijs.

6.4 ERD WGA
Het financiële resultaat op het ERD (eigenrisicodrager-
schap) WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsge-
schikten) is in 2018 € 1.473.000 op Lucas-niveau. In de
begroting wordt op basis van de UWV-premie de interne
premie voor de scholen bepaald. In 2018 was de premie
0,95% (2017: 1,45%).  Het saldo van de werkelijke gerea-
liseerde instroom en uitstroom van  medewerkers in de
WGA was aanzienlijk lager dan begroot. In 2018 was de
instroom 2 en de uitstroom 6. Dit leidt tot een  positief fi-
nancieel resultaat. Eind 2018 zaten er bij Lucas  Onderwijs
in totaal 39 medewerkers in de WGA. Het resultaat van
2018 wordt verwerkt in de bestemmingsreserve WGA en
bedraagt ultimo 2018 € 2.802.000.

6.5 Privaat vermogen
Het resultaat op het privaat vermogen bedraagt € 79.000.
Dit betreft het toegerekende rendement op de financiële
vaste activa die zijn toegerekend aan het privaat vermo-
gen. Het privaat vermogen is voortgekomen uit het pri-
mair onderwijs. Het bestuur heeft in het verleden besloten
dit in te zetten voor het primair onderwijs in bijzondere
gevallen. In 2018 is geen privaat vermogen ingezet.

6.6 Balans
Door het resultaat in 2018 van € 4.623.000, de toename
van de voorzieningen met € 883.000 en een toename
van de kortlopende schulden van € 1.037.000 is het
 balanstotaal met € 6.543.000 toegenomen tot
€ 131.523.000.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn in 2018 met € 2.253.000

gestegen tot € 46.104.000. In totaal is in 2018

€ 10.005.000 geïnvesteerd. In 2018 is € 2.569.000 ge -
ïnvesteerd in gebouwen. De grootste investeringen
waren Montaigne Lyceum € 444.000, ISW Gasthuislaan
€ 446.000 en basisschool Merlijn € 418.000. De inves -
teringen in inventaris bedragen € 1.975.000 en
€ 3.661.000 in ICT-apparatuur.

Lees meer over de investeringen in materiële vaste activa
in de jaarrekening op pagina 86.
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Financiële vaste activa
De financiële vaste activa zijn met € 461.000 gedaald.
Een deel van de lening aan Stichting Glaslokaal is afge-
lost en het kortlopende gedeelte is verantwoord onder
de kortlopende vorderingen.

Vorderingen
De vorderingen zijn in 2018 met € 5.682.000 gedaald tot
15.187.000. Deze daling wordt veroorzaakt door minder
vorderingen op gemeentes voor nieuwbouwtrajecten
€ 7.354.000.

In 2017 heeft Lucas Onderwijs een correctie doorgevoerd
met betrekking tot de zogenoemde vordering op OCW in
het primair onderwijs. Sinds 2006 was deze vordering
niet meer opgenomen in de jaarrekening conform de ge-
hanteerde grondslagen in het voortgezet onderwijs. De
 bekostiging in het primair onderwijs is in tegenstelling
tot eerdere verwachtingen nog steeds op schooljaar en
niet op kalenderjaar. Zodra de bekostiging op kalender-
jaar wordt toegekend, zal het bestuur de vordering her-
overwegen. De vordering op OCW bedraagt op dit
 moment € 5.237.000. Deze post is in de reserves opge-
nomen als bestemmingsreserves.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn ultimo 2018 gestegen naar
€ 29.056.000; een stijging van € 10.432.000. een deel
van deze liquide middelen zijn de decentrale bankreke-
ningen die worden gebruikt op en door de scholen. Eind
2018 heeft Lucas Onderwijs van zijn vermogensbeheer-
der het advies gekregen om – gezien de marktomstan-
digheden – geen obligaties aan te kopen (anders was het
saldo liquide middelen lager geweest). Naast het resul-
taat van € 4.623.000 wordt de toename voornamelijk
veroorzaakt door de afname van de vorderingen
(€ 5.682.000). 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt eind 2018 € 56.958.000.
Van dit vermogen is € 9.701.000 privaat, voortgeko-
men uit het primair onderwijsdeel van de stichting.
€ 47.257.000 is publiek vermogen. Van dit publieke ver-
mogen zijn € 20.068.000 bestemmingsreserves. Van
deze bestemmingsreserves heeft het bestuur reeds be-
paalde keuzes gemaakt voor toekomstige bestedingen.
Tevens wil het bestuur een deel van het vermogen aan-
houden om onvoorziene risico’s te kunnen opvangen
 zonder de continuïteit van de organisatie in gevaar te
brengen (zie ook paragraaf 7.3). Het weerstandsvermo-
gen (publieke vermogen) is 16,7 %. In 2017 was dit 16 %.
In het primair onderwijs/WEC is het weerstandsvermo-
gen 18,4 %. In het voortgezet onderwijs is dat 16,4 %.

Het weerstandsvermogen (publieke vermogen) na be-
stemmingsreserves bedraagt 9,6%. 

Het bestuur heeft in het verleden besloten dat het weer-
standsvermogen gezien de risico’s en de omvang van de
stichting circa 10% moet zijn. Tijdens het proces van risi-
comanagement zoals beschreven in paragraaf 7.2 en 7.3
is een doorrekening gemaakt van de risico’s op basis van
de Monte Carlo methode. Hieruit kwam een theoretische
doorrekening van een aan te houden bedrag voor risico’s,
met een gewenste zekerheid van 99%, ter hoogte van
ruim € 23 miljoen. Dit bedrag komt neer op ruim 8% van
de baten van Lucas Onderwijs.

Het CvB is van mening dat gegeven de hoogte van het
eigen vermogen, de bestemmingsreserves en de theore-
tische berekening van de risico’s, Lucas Onderwijs vol-
doende vermogen heeft. Ook de meerjarenbegrotingen
geven aan dat het mogelijk is gerichte impulsen te be-
kostigen om het onderwijsproces te verbeteren. Het CvB
is waakzaam dat deze extra impulsen (blijven) passen
binnen een meerjarenbegroting die in balans is.

Voorzieningen
De voorzieningen zijn in 2018 met € 882.000 gestegen
tot € 41.042.000. De personele voorzieningen zijn met
€ 195.000 gestegen. Deze stijging wordt gedempt door
een daling van de voorziening ERD WGA met € 972.000

naar € 2.585.000. Deze daling wordt veroorzaakt door
een lage instroom van medewerkers in de WGA in 2018.
De voorziening Levensfasebewust Personeelsbeleid (LBP)/
Duurzame inzetbaarheid is in 2018 met € 1.125.000 ge-
stegen. De voorziening is nu € 3.936.000. De verwachting
is dat deze voorziening komende jaren zal blijven stijgen. 

De voorziening groot onderhoud is in 2018 met
€ 2.384.000 gestegen tot € 27.175.000. Hiervan is
€ 786.000 dotatie vanwege de doorcentralisatie van het
buitenonderhoud in het primair onderwijs. In 2018 heeft
een extra dotatie plaatsgevonden op basis van een herij-
king van de voorziening groot onderhoud (€ 684.000).
Daarnaast is € 1.021.000 vrijgevallen door het op korte
termijn vervangen van panden.

Naar aanleiding van de discussie over en controle op de
gewichtenregeling (onderwijsachterstanden) heeft Lucas
Onderwijs in voorgaande jaren besloten om een voorzie-
ning te vormen voor de effecten hiervan op de rijksbij-
dragen. Lucas Onderwijs heeft beroep aangetekend bij
DUO op een groot aantal bevindingen. De hoogte van de
voorziening € 1.568.000 is gebaseerd op de correctiebe-
schikkingen die in februari 2018 en januari 2019 zijn ont-
vangen over de schooljaren  2015/2016, 2016/2017 en
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2017/2018. De financiële effecten vanwege bevindingen
waar geen discussie over is, zijn verantwoord onder de
kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn met € 1.037.000 gestegen
tot € 33.523.000. Deze stijging wordt veroorzaakt
door een hogere schuld aan OCW voor de hiervoor
 genoemde lagere bekostiging voor onderwijsachter -
standen (€ 677.000). Daarnaast zijn door de hogere
 salariskosten en pensioenpremie de belastingen en
schulden in verband met pensioenpremie gestegen.

6.7 Ratio’s
In dit overzicht zijn tevens signaleringsgrenzen van de inspectie opgenomen.

De solvabiliteit (solvabiliteit 1, inclusief privaat vermo-
gen) van Lucas Onderwijs is 43,3%. De signaleringsgrens
van de inspectie is gebaseerd op solvabiliteit 2 (eigen ver-
mogen inclusief voorzieningen); hier zit Lucas Onderwijs
ruim boven. Op langere termijn kan Lucas Onderwijs aan
zijn verplichtingen voldoen. Met een liquiditeitsratio (cur-
rent ratio) van 1,30 kan Lucas Onderwijs ook op korte ter-
mijn aan zijn verplichtingen voldoen.

Het bestuur heeft besloten dat – gezien de risico’s en de
omvang van de stichting – het publieke weerstandsver-
mogen ongeveer 10% moet zijn. Dit is op 31 december
2018 16,7%. Het weerstandsvermogen (publieke vermo-
gen) na bestemmingsreserves bedraagt 10,1%. Lees
eventueel meer bij 6.6 onder het kopje Eigen vermogen.

6.8 Treasury management
Voor wat betreft de beleggingsportefeuille voert Lucas
Onderwijs het beleid om voor de publieke middelen al-
leen vastrentende waarden in bezit te hebben. Bij de pri-
vate middelen is dit ook het uitgangspunt, maar het be-
stuur kan hiervan afwijken. Dit beleid is vastgelegd in het
treasurystatuut, dat het CvB heeft vastgesteld en dat in
2017 door de RvT is goedgekeurd.

In 2015 heeft het CvB de waarderingsgrondslagen van de
financiële vaste activa aangepast. Vanwege de wet- en
regelgeving zoals die in Titel 9 van Boek 2 BW en in de
richtlijnen voor de jaarverslaglegging staan beschreven,
ontstonden regelmatig grote financiële mutaties door de
koersschommelingen van de obligaties. Deze grote finan-
ciële resultaatseffecten zorgden voor misverstanden.
Daarom heeft het bestuur besloten om de obligaties
tegen geamortiseerde kostprijs te waarderen. Hierdoor
worden de rendementen van de obligaties gelijkmatig in
de jaren verwerkt. Deze rendementen zijn berekend op
de rente-inkomsten en het verschil tussen aankoop-
waarde en aflossingsbedrag. In de jaarrekening wordt be-
halve waardering conform de geamortiseerde kostprijs
ter informatie ook de beurswaarde vermeld.
Ook gedurende 2018 heeft de Rabobank het beheer van
de effecten (financiële vaste activa) verzorgd. De Rabo-
bank heeft Lucas Onderwijs een in control statement ver-
strekt waarin is vastgelegd dat de beleggingen zijn inge-
vuld volgens de Regeling beleggen, lenen en derivaten
OCW 2016 en volgens het treasurystatuut van Lucas On-
derwijs.

                                                                                                                              signaleringsgrenzen

                                                                        31-12-2018                     ondergrens                  bovengrens                     31-12-2017

Solvabiliteit                                                      43,3%                               30,0%                                geen                                41,9%

Kapitalisatiefactor - publiek                       35,8%                                                                                                                      35,9%

Kapitalisatiefactor - totaal                          39,2%                                                                                                                      39,5%

Liquiditeit                                                           1,32                                   0,75                                  geen                                  1,22

Weerstandsvermogen - publiek                16,7%                                                                                                                      16,0%

Weerstandsvermogen - totaal                   20,2%                                                                                                                      19,6%

                                                                               2018                                                                                                                         2017

Huisvesting                                                        0,07                                                                            0,10%                                 0,09

Rentabiliteit                                                       1,6%                    3jarig < 0%  /  2jarig < -5%  /  1jarig < -10%               -0,2%
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In december 2018 is een aantal aanpassingen gedaan
aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.
Het treasurystatuut en de beleggingen zijn conform de
regeling. Het bestuur besluit in 2019 of het huidige trea-
surystatuut (uit 2017) wordt geactualiseerd.

Lucas Onderwijs heeft ultimo 2018 de effectenporte-
feuille volledig belegd in vastrentende waarden. De be-
leggingen bestaan voor ongeveer 55% uit obligaties met
een AAA-rating conform de ratingssystematiek van Stan-
dard & Poor’s (S&P), 19% zijn obligaties met een AA-ra-
ting en de overige 26% hebben een A-rating of zijn niet
door S&P bepaald. De obligaties betreffen met name
staatsgerelateerde obligaties zoals Nederland, Duitsland,
België en Luxemburg (62%). Daarnaast zijn er obligaties
van financiële instellingen (19%) en obligaties van ver-
schillende organisaties met onderpand (19%). De waarde
van de beleggingsportefeuille is conform de waardering
tegen geamortiseerde kostprijs € 41.177.000. De waar-
dering tegen marktwaarde (beurskoers) is € 42.097.000.

De gemiddelde looptijd van de obligatie portefeuille
 ultimo 2018 is 4,8 jaar, gedeeltelijk afhankelijk van eer-
dere uitloting.

Naast de bovengenoemde beleggingen heeft Lucas On-
derwijs de mogelijkheid om binnen het opgestelde trea-
surystatuut middelen uit het private vermogen in te zet-
ten voor zaken die niet vallen binnen de door het
ministerie vastgestelde regeling. Lucas Onderwijs heeft
in 2011 en 2012 € 1.000.000 verstrekt aan Stichting
Glaslokaal (looptijd tot 2018-2019). De rente  bedraagt
minimaal 5,25%. Lucas Onderwijs heeft een tweede
 hypotheekrecht op het netwerk van de stichting. In 2018

is € 400.000 afgelost en in 2019 wordt de resterende
€ 600.000 afgelost door Stichting Glaslokaal.

6.9 Doelmatigheid subsidieverlening gemeente
Den Haag 2018

Lucas Onderwijs werkt samen met de gemeente Den
Haag en overige (onderwijs-)organisaties om de positie
van onze leerlingen en daarmee de Haagse burger te ver-
beteren. De gemeente Den Haag is een belangrijke part-
ner van Lucas Onderwijs. In gezamenlijkheid worden uit-
gangspunten voor kwalitatief goed onderwijs besproken,
behoeften van het scholenveld en de maatschappelijke
omgeving gedeeld en doelen opgesteld en verwezenlijkt
met behulp van onderwijssubsidies. De gemeente Den
Haag verstrekt subsidies ten behoeve van verschillende
doelstellingen, zoals facilitaire onderwerpen en subsidies
conform de Haagse Educatieve Agenda (HEA).

Subsidie conform de Haagse Educatieve Agenda
De gemeente heeft in samenspraak met de onderwijs-
partners activiteiten en projecten geïnitieerd bedoeld om
de onderwijskwaliteit en het onderwijsklimaat te verbe-
teren. De aanvragen worden jaarlijks ingediend via het
internetportaal bij de gemeente Den Haag binnen de ka-
ders (ambities en doelstellingen) van de HEA.

Voor het primair onderwijs worden subsidies veelal per
locatie aangevraagd met een integraal plan. Dit integrale
plan wordt samen met diverse maatschappelijke part-
ners (bijvoorbeeld voorschoolse opvang en dagopvang)
opgesteld en ingediend. In 2018 is er voor een bedrag van
€ 6.133.000,- aan subsidie toegekend op basis van de in-
gediende integrale plannen en beschikbare gemeente-
budgetten.

Naast de subsidies voor de integrale plannen voor het
primair onderwijs worden ook subsidies aangevraagd in
het kader van brede buurtschool, verlengde schooldag en
GOA-welzijn VO,  zaterdag- en zomerscholen, taal- en re-
kenprojecten, passend onderwijs, ouderbetrokkenheid,
schoolsportcoördinator PO/VO, professionele netwerk en
programmamanager NOD Haaglanden, arbeidstoelei-
ding, innovatie en onderzoek in het onderwijs en studie-
ondersteuning in het voortgezet onderwijs.

Voor 2018 is er een bedrag van € 8.878.288 aan subsidie
toegekend. Dit is exclusief een bedrag van € 864.000 dat
was doorgeschoven uit 2017.

In overeenstemming met de gemeente Den Haag mag
er een bedrag van € 109.000,- voor studieondersteuning
en innovatie worden doorgeschoven naar 2019.

Vooraf wordt op basis van kengetallen door de gemeente
bepaald wat de kosten per leerling of activiteit mogen
zijn. Aan de gemeente Den Haag wordt inhoudelijk ver-
antwoording afgelegd over de projecten. Dit omvat niet
alleen de geleverde kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook het
aantal leerlingen dat aan een project meedeed. De be-
stedingen, doelmatigheid en voortgang worden samen
met de gemeente Den Haag gemonitord. De financiële
verantwoording wordt in de jaarrekening gedaan mid-
dels een accountantscontrole en de bijlage Overzicht ge-
meentelijke subsidie 2018 Den Haag.
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7  Continuïteitsparagraaf

KERNCIJFERS

KENGETAL                                                                                     2018                                 2019                                  2020                                 2021

Personele bezetting in FTE:
Directie / Bestuur                                                                         143                                    148                                    144                                    141

Onderwijzend personeel                                                        2.198                                2.225                                 2.183                                2.188

Onderwijs ondersteunend personeel                                    670                                    649                                    643                                    635

Totaal                                                                                            3.011                                3.022                                2.971                                2.964

(stand 01-10)
Leerlingaantallen PO/WEC                                                 17.560                              17.832                              17.919                              17.989

Leerlingaantallen VO                                                             17.247                              17.039                              16.991                              17.047

Totaal                                                                                          34.807                              34.871                              34.910                              35.036

BATEN EN LASTEN

Baten                                                                                              2018                                 2019                                  2020                                 2021

Rijksbijdrage                                                                 257.530.481                   264.169.011                   262.854.994                   263.472.437

Overige overheidsbijdragen en subsidies             11.141.704                        9.532.404                        8.606.944                        8.549.037

Overige baten                                                                 13.221.249                     11.130.224                     10.586.758                     11.215.555

Totaal baten                                                                  281.893.434                  284.831.639                   282.048.696                  283.237.029

Lasten
Personeelslasten                                                         221.310.755                   230.207.610                   229.184.493                   231.225.789

Afschrijvingen                                                                   7.752.126                        8.321.520                        8.230.147                        8.179.665

Huisvestingslasten                                                        19.292.640                     19.810.985                     18.692.475                     18.173.843

Overige lasten                                                                 29.221.378                     27.262.404                     26.211.293                     26.364.063

Totaal lasten                                                                 277.576.899                  285.602.519                   282.318.408                  283.943.360

Saldo baten en lasten                                                     4.316.535                          -770.880                          -269.712                          -706.331

Saldo financiële bedrijfsvoering scholen                     226.668                           137.733                            137.733                           137.733

Saldo financiële bedrijfsvoering stichting                     79.407                              92.388                              81.400                              81.400

Netto resultaat                                                                 4.622.610                          -540.759                            -50.579                          -487.198
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Bij Lucas Onderwijs wordt de meerjarenbegroting 2019-
2026 op schoolniveau opgesteld. De cluster- of regiodi-
recteur bespreekt deze met de schooldirecteur, waarna
de begroting wordt besproken met het CvB. De begro-
ting is gebaseerd op de plannen van de scholen. De in-
zet van medewerkers en overige bedrijfskosten worden
doorgerekend. De begroting 2019 is eind 2018 door het
bestuur vastgesteld, waarna de RvT deze heeft goedge-
keurd. De scholen kunnen op elk moment in het begro-
tingssysteem zien wat bij ongewijzigd beleid de finan -
ciële gevolgen zijn voor de komende twee jaar. Een
wijziging in het aantal leerlingen, medewerkers of an-
dere kosten kan het systeem doorrekenen, zodat de fi-
nanciële consequenties direct zichtbaar worden.

Gedurende het jaar worden samen met de scholen twee
tussentijdse rapportages met jaardoorrekeningen (fore-
casts) op schoolniveau opgesteld. Deze forecasts wor-
den besproken met de schooldirecteuren, de cluster- en
regiodirecteuren, het CvB en de RvT.

Op basis van de gegevens van de gemeenten en het te
verwachten aantal leerlingen per school wordt gekeken
hoe het leerlingaantal zich ontwikkelt in de periode die
de meerjarenbegroting beslaat. De verwachting is dat
het leerlingaantal in het PO licht zal stijgen. In het VO
stabiliseren de leerlingaantallen zich. Op de scholen in
Westland daalt het leerlingenaantal licht, terwijl bij de
scholen in Den Haag sprake is van een lichte stijging. Op
basis van de informatie uit de begrotingen stijgt het
aantal fte de komende jaren eerst licht, waarna er weer
sprake zal zijn van een daling. Deze daling is onder meer
afhankelijk van de hoeveelheid projectgelden. De ge-
meentesubsidies en de overige baten en bijbehorende
inzet en kosten zijn voorzichtig begroot. Wanneer deze
inkomsten op hetzelfde niveau als 2018 uitkomen zal
dit een stijgend effect hebben op het aantal fte. In deze
meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden
met de extra vmbo-techniekgelden vanaf 2020. Deze
extra middelen worden bij de volgende forecast in de
baten en lasten meegenomen.

Dankzij de positieve resultaten in 2018 en in het verle-
den heeft Lucas Onderwijs de mogelijkheid om in 2019

en verder extra financiële middelen in te zetten. Het be-
stuur stimuleert de scholen om beleidsrijk te begroten
om zo het onderwijs(-proces) verder te verbeteren. Door
deze extra inzet ontstaat in de begroting een negatief
financieel resultaat. Het (publieke) weerstandsvermo-
gen bedraagt eind 2018 16,7%. In 2019 en verder is een
licht negatief resultaat begroot. Lucas Onderwijs gaat
uit van compensatie in de lumpsumbekostiging voor
eventuele stijgende premies zoals de pensioenpremies
(van het ABP) en aanpassingen in de cao, maar houdt

uit voorzorg ook rekening met een voorzichtigheids-
marge van 0,3% op de berekende loonkosten.

In KoersBeweging 2022 heeft Lucas Onderwijs – school-
leiders, cluster- en regiodirecteuren, bestuur, staf – sa-
men met interne en externe partners vooruitgekeken
naar de wensen en ambities op de korte en middellange
termijn. De koers die Lucas  Onderwijs in KoersBeweging
2022 heeft uitgezet, is een dy namische. Tijdens de
Koers-bijeenkomsten brengen we hier gezamenlijk ver-
dieping in aan en leren we van elkaars ervaringen. In de
eerste etappe van onze Koers worden bakens uitgezet
waarbinnen we in 2019 gericht investeren. Een verant-
woorde inzet van de beschikbare beleidsruimte in het fi-
nancieel kader vereist onder meer het goed delen van
informatie op alle niveaus, waardoor tot een voldoende
sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2019-2026

is gekomen. Door het samenbrengen van een program-
matische en een financiële vooruitblik zijn we in staat
om de medezeggenschapsraden het overzicht te bieden
dat zij nodig hebben om een advies over de hoofdlijnen
van de meerjarenbegroting te kunnen uitbrengen. On-
derwijs en medewerkers zijn de thema’s waarbinnen we
allereerst de accenten leggen.

Onderwijs
De ontwikkelrichting van de afzonderlijke scholen wer-
ken zij uit in hun schoolplan. Schoolleiders die onder-
steuning wensen bij het opstellen van hun schoolplan,
kunnen zich aanmelden voor speciaal hiervoor georga-
niseerde schrijfsessies. 

KoersBeweging 2022 bevat een aantal onderwerpen van
uiteenlopende aard die voor de plannen van de school
van belang zijn, zoals:
• de vertaling van het begrip leren naar differentiatie en

behoeftegestuurd onderwijs;
• curriculumherziening;
• doorlopende leerlijnen van 0 tot 18 jaar (met inbegrip

van het onderzoeken van samenwerkingsvormen die
doorlopende leerlijnen in uiterlijk 2022 mogelijk ma-
ken);

• de invulling van wereldburgerschap en internationali-
sering.

Medewerkers
De aantrekkelijkheid van het onderwijs als werkomge-
ving wordt grotendeels door de scholen bepaald. Als het
op school inspirerend en prettig werken is, vormt dat
een belangrijke drijfveer om er te komen en blijven wer-
ken. Op schoolniveau is aandacht voor de professionali-
sering en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
van belang voor hun groei en welbevinden. Er is een
nieuwe impuls gegeven aan de jaargesprekken in het
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PO op basis van waarderende gespreksvoering tussen
leidinggevende en medewerker. Hiermee wordt de per-
soonlijke ontwikkeling van elke medewerker meer dan
voorheen een onderwerp van gesprek. Waar nodig
 krijgen de scholen ondersteuning bij de invoering van
het waarderende jaargesprek. Ook in het VO wordt na -
gedacht over het verder professionaliseren van de
gespreks cyclus.

Er wordt ook ondersteuning geboden waar het gaat om
verzuimpreventie en –begeleiding en vergelijkbare situ-
aties waarin sprake is van uitval van medewerkers. Aan
vitaliteitsbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid en
mobiliteitsbeleid liggen ook vormen van waardering ten
grondslag die het welbevinden van medewerkers kun-
nen vergroten en op termijn uitval kunnen voorkomen.
Dat geldt in bijzonder voor seniorenbeleid. De cao sti-
muleert oudere medewerkers om gefaseerd minder te
gaan werken alvorens met pensioen te gaan. In relatie
tot het lerarentekort is dit voor Lucas Onderwijs een
aantrekkelijke beleidslijn, omdat de vervangingsvraag
dan geleidelijker tot stand komt. Onderzocht wordt hoe
Lucas Onderwijs in 2019 deze ontwikkeling op stich-
tingsniveau kan stimuleren en faciliteren.

In het primair onderwijs is een eenmalige omschaling
van de leraarsfuncties per 1 september 2018 bij cao ge-
regeld. Vanwege het vervallen van het huidige functie-
bouwwerk, is het noodzakelijk per 1 september 2018

een nieuw functiebouwwerk voor de leraarsfuncties
vast te stellen. Op het gebied van de personeelsvoorzie-
ning wordt het proces van werving en selectie ge-
stroomlijnd en mobiliteit bevorderd. 

Het beheersen van en alternatieven bedenken voor de
oplopende kosten van vervanging is een kwestie waar -
op Lucas Onderwijs zich op alle niveaus zal moeten be-
zinnen. In toenemende mate zien scholen zich genood-
zaakt een beroep te doen op commerciële bureaus bij
het invullen van vacatures. De cao-schaalverhoging voor
leraren in het primair onderwijs legt een mooie basis
om te kiezen voor het leraarschap. De aantrekkings-
kracht van het gewijzigde salarisperspectief op studen-
ten ijlt echter ten minste vier jaar (de studieduur) na. De
zorg over het aantrekken van voldoende en kwalitatief
goed personeel in het PO is dus niet opeens van de
baan. In het VO baart de personeelsvoorziening al lang
zorgen.

Lucas Onderwijs blijft actief deelnemen aan initiatieven
die bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort, zo-
als de Haagse projecten Klassewerk en De Rode Loper,
de zij-instroomtrajecten en de Haagse duale opleidings-
scholen. Om te voorzien in vacatures voor schoolleiders

lopen zowel in het PO als in het VO trajecten voor ma-
nagement development. Deze worden doorontwikkeld
door het aanbieden van scholing op maat en stages. In
het PO zal de plaatsingsmogelijkheid van deelnemers
aan het management development-programma naar
vacatures nader worden uitgewerkt.

Strategisch financieel beleid
Lucas Onderwijs is een financieel gezonde en stabiele
organisatie. Dat is goed voor het onderwijsproces en
voor alle medewerkers die voor dit onderwijsproces
zorgdragen. Passend bij de sturingsfilosofie heeft elke
school een staat van baten en lasten, zodat inzichtelijk
is hoe het financiële resultaat zich ontwikkelt.

De financiële ruimte die beschikbaar is voor investerin-
gen in het onderwijs, is onder meer afhankelijk van de
reserves van de school en de diverse – structurele en in-
cidentele – bekostigingsstromen. Vanuit de verantwoor-
delijkheid van het CvB voor zowel de financiële gezond-
heid als de kwaliteit van het onderwijs binnen de gehele
stichting, stelt het bestuur op stichtingsniveau een fi-
nancieel kader vast om gerichte investeringen verant-
woord en beheersbaar te laten verlopen. Scholen mo-
gen van het bestuur verwachten dat het de onderlinge
waarborgfunctie van de individuele scholen in het ge-
heel van de stichting bewaakt, op korte én langere ter-
mijn.

In de KoersBeweging 2022 is een ontwikkelrichting uit-
gezet. Het in deze richting bewegen vraagt om gerichte
investeringen. Daarom is in de begroting van 2019 extra
financiële beleidsruimte opgenomen. De cluster- en re-
giodirecteuren geven sturing aan de concrete invulling
hiervan. Het CvB verwacht van scholen dat zij investerin-
gen inbedden in het meerjarig perspectief van het
schoolplan 2019-2023, vertaald in een jaarplan met een
beleidsrijke begroting voor 2019.

Derde geldstroom
De overige overheidsbijdragen en baten zijn voorzichtig
begroot. Indien aanvullende middelen beschikbaar ko-
men, zullen de bij de projecten behorende activiteiten
uitgevoerd worden en de bijbehorende kosten worden
gerealiseerd. In de komende jaren zal het geld om kan-
senongelijkheid te verminderen volgens een nieuwe
systematiek over de scholen en de gemeenten verdeeld
worden. Deze nieuwe systematiek is gebaseerd op de
CBS-indicatoren waardoor de registratie hiervan op de
scholen komt te vervallen. De nieuwe systematiek is
nauwkeuriger en brengt minder administratieve lasten
met zich mee op de scholen: een mooie combinatie.

|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

52

inhoud



Eigen vermogen
Het publiek vermogen daalt vanaf 2019 licht en blijft la-
ter stabiel. Het privaat vermogen stijgt elk jaar licht van-
wege de toevoeging van het renteaandeel dat bij het
privaat vermogen hoort. Een nadere beschrijving van
het eigen vermogen is te vinden in de jaarrekening op
pagina 47.

Voorzieningen
De voorzieningen stijgen de komende jaren. Dit geldt
voor zowel de personele voorzieningen (de voorziening
LBP, de voorziening ERD WGA en de voorziening langdu-
rig zieken) als de voorziening groot onderhoud. Lucas
Onderwijs beoordeelt de voorziening groot onderhoud
jaarlijks, waarbij zij rekening houdt met de op dat mo-
ment actuele meerjarenonderhoudsplannen (MOP). Zo
wordt voorkomen dat er onvoldoende middelen zijn om
het groot onderhoud uit te voeren.

BALANS

Activa                                                                                      2018                                 2019                                 2020                                 2021

Materiële vaste activa                                           46.103.663                     48.519.423                     48.155.336                     46.392.127

Financiële vaste activa                                          41.176.771                     50.000.000                     53.000.000                     53.000.000

TOTAAL VASTE ACTIVA                                           87.280.434                     98.519.423                   101.155.336                     99.392.127

Vorderingen                                                              15.187.154                     15.238.764                     15.238.764                     15.238.764

Liquide middelen                                                    29.055.853                     16.313.469                     15.893.861                     16.735.027

VLOTTENDE ACTIVA                                               44.243.007                     31.552.233                     31.132.625                     31.973.791

Totaal activa                                                          131.523.441                  130.071.656                  132.287.961                  131.365.918

Passiva
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve                                                   27.189.267                     29.534.334                     30.940.611                     31.292.013

Bestemmingsreserve publiek                             20.067.554                     17.089.340                     15.551.084                     14.631.084

Bestemmingsreserve privaat                                9.701.014                        9.793.402                        9.874.802                        9.956.202

TOTAAL EIGEN VERMOGEN                                  56.957.835                     56.417.076                     56.366.497                     55.879.299

VOORZIENINGEN                                                    41.042.422                     43.954.580                     46.021.464                     45.586.619

KORTLOPENDE SCHULDEN                                  33.523.184                     29.700.000                     29.900.000                     29.900.000

Totaal passiva                                                       131.523.441                  130.071.656                  132.287.961                  131.365.918

|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

53

Investeringen

INVESTERINGEN                                                                  2018                                 2019                                 2020                                 2021

Gebouwen en terreinen                                         3.056.769                        3.875.771                        1.721.322                        1.311.001

Inventaris en apparatuur                                        5.635.739                        5.360.409                        4.805.138                        3.819.355

Andere vaste bedrijfsmiddelen                            1.312.870                        1.501.100                        1.339.600                        1.286.100

Totaal investeringen                                             10.005.378                     10.737.280                        7.866.060                        6.416.456

inhoud



|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

Huisvestings- en facilitair beleid
De betrokken gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
bekostiging van de huisvesting. In de begroting wordt in
een aantal situaties rekening gehouden met een eigen
bijdrage voor een aantal nieuwbouwprojecten en ver-
bouwingen. In 2019 wordt een hoger dan gemiddeld
bedrag geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Voor
goed onderwijs in de toekomst moet de ICT-infrastruc-
tuur op orde zijn. In dat kader worden in het project
IT2020 stapsgewijs de randvoorwaarden op orde ge-
bracht en wordt er toegewerkt naar een regieorganisa-
tie met een goede kwaliteit aan voorzieningen, onder-
steuning en voldoende flexibiliteit voor scholen om
eigen onderwijsinhoudelijke keuzes te maken. 

In de komende jaren worden diverse scholen in het pri-
mair onderwijs vernieuwd of aangepast zoals SWS Em-
maüs, De Trampoline, Toermalijn, KC BuitenRijck, Onze
Wereld, Liduina Basisschool, De Vuurvlinder, De Vijver-
hof, J.H. Snijdersschool en De Oase en de Pastoor van
Arsschool. In het VO krijgen Hofstad Mavo Havo en De
Populier nieuwbouw.

Mede gezien de marktomstandigheden blijkt dat de be-
schikbare bijdrage van de gemeenten niet altijd vol-
doende is voor de noodzakelijke nieuwbouw. In het pri-
mair onderwijs is het niet toegestaan om zelf te
investeren vanuit de huidige publieke lumpsumbekosti-
ging. Lucas Onderwijs zal in samenwerking met de ge-
meenten oplossingen moeten vinden om scholen te
bouwen die ook in de toekomst kwalitatief goed zijn
voor het onderwijs en onderhoudsvriendelijk en energie -
zuinig zijn.

7.1 Kengetallen (stand 31/12)

De ratio’s laten een stabiel beeld zien. Door de stijgende
baten en lichte verliezen neemt het weerstandsvermo-
gen de komende jaren iets af. 

De ratio’s geven ook geen bijzonderheden in relatie tot
de signaleringsgrenzen die de Inspectie van het Onder-

KENGETAL
                                                                                                  2018                                 2019                                 2020                                 2021

Weerstandsvermogen publiek                                     16,7%                               16,3%                               16,5%                               16,2%

Weerstandsvermogen totaal                                        20,2%                               19,8%                               20,0%                               19,7%

Kapitalisatiefactor publiek                                            35,8%                               34,2%                               35,3%                               35,0%

Kapitalisatiefactor totaal                                               39,2%                               37,6%                               38,8%                               38,5%

Solvabiliteitsratio                                                             43,3%                               43,4%                               42,6%                               42,5%

Rentabiliteitsfactor                                                            1,6%                               -0,2%                                  0,0%                               -0,2%

Huisvesting                                                                             0,07                                   0,08                                   0,07                                   0,07

Liquiditeit                                                                                1,32                                   1,06                                   1,04                                   1,07
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wijs hanteert. De rentabiliteit is volgens de huidige be-
groting de komende jaren beperkt negatief. Dit wordt
veroorzaakt doordat het CvB gecontroleerd extra finan-
ciële ruimte creëert om waar mogelijk impulsen te ge-
ven aan de kwaliteit van het onderwijs proces.
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7.2 Werking van het interne risicobeheersings- en
 controlesysteem
Binnen Lucas Onderwijs worden risico’s op de diverse
 niveaus op structurele wijze besproken en beheerst via
het risicomanagementproces op BMT-niveau en via
de verantwoordingsgesprekken (PDCA-gesprekken) op
schoolniveau. Binnen de BMT’s PO en VO wordt, onder
leiding van het CvB en met ondersteuning van de stich-
tingscontroller, op structurele wijze periodiek aandacht
besteed aan risico’s middels het risicomanagement -
proces.
In dit proces is geborgd dat er op jaarbasis twee herij-
kingen van het risicoprofiel plaatsvinden en er in de tus-
sentijd effectieve monitoring plaatsvindt ten behoeve
van de beheersing van de risico’s. In 2018 hebben de
BMT’s een zeer belangrijke stap gezet met betrekking
tot het eigenaarschap van risico’s en beheersmaatrege-
len. De rol van risico-eigenaar richt zich op het overzicht
houden van het risicoprofiel, de bestaande maatregelen
en de voorgenomen aanvullende maatregelen. Een ei-
genaar van een beheersmaatregel is verantwoordelijk
voor de (periodieke) uitvoer van die maatregel. De be-
noeming van deze rollen heeft er binnen Lucas toe
 geleid dat verantwoordelijkheid wordt genomen voor
 risico en maatregel en dat het inzicht in het daadwerke-
lijke risicoprofiel verbeterd is.
Met betrekking tot de beheersing van risico’s is in 2018

grote vooruitgang geboekt door bewust keuzes te ma-
ken over de mate en wijze van beheersing. Met betrek-
king tot de mate van beheersing is aan de hand van de
prioritering van risico’s heel bewust gekeken of aanvul-
lende maatregelen nodig waren of dat we als organisa-
tie onze middelen beter elders konden inzetten. Dat
heeft ertoe geleid dat zeer bewust keuzes zijn gemaakt
ten behoeve van de verbetering van de beheersing op
onze meest belangrijke risico’s. Ten behoeve van de
wijze van beheersen is veel aandacht geweest voor het
karakter van maatregelen waarbij duidelijk onderscheid
is gemaakt tussen impactbeperkende maatregelen en
kansbeperkende maatregelen. Het inzicht dat dit onder-
scheid gebracht heeft, heeft een positieve bijdrage ge-
had in de wijze waarop risicomanagement binnen Lucas
ervaren en omarmd wordt.

In 2018 is tevens een belangrijke stap gezet in het struc-
tureel vastleggen van risico’s. De vastlegging maakt het
mogelijk om ook op de langere termijn de ontwikkelin-
gen qua risicoprofiel te monitoren. Het proces en de re-
sultaten zijn besproken met de raad van toezicht. De in
gang gezette professionalisering van risicomanagement
binnen Lucas wordt in de komende jaren verder voort-
gezet.

Tijdens de PDCA-gesprekken worden de risico’s gemoni-

tord op schoolniveau. Scholen beoordelen zelf bij het
opstellen van het school- en jaarplan wat de risico’s zijn
voor hun eigen school. Het gaat dan met name om de
risico’s die het behalen van de doelen die zijn opgeno-
men in hun school- en jaarplannen in de weg kunnen
staan. Ook de beheersmaatregelen kiest de school zelf
en dit geheel wordt in de gesprekscyclus tussen school-
directeur en cluster- of regiodirecteur getoetst.

Gedurende het jaar dienen de lijnverantwoordelijken op
vier verschillende functionele gebieden (onderwijs, me-
dewerkers, facilitaire zaken en financiële zaken) aan te
geven wat de stand van zaken is, welke risico’s te ver-
wachten zijn en welke beheersmaatregelen er zijn of
worden genomen. Dit doen de directeuren in de PDCA-
tool. In de gesprekken tussen schooldirecteur en de
 cluster- of regiodirecteur wordt getoetst of de belang-
rijkste zaken naar voren komen en of de maatregelen
toereikend zijn. In het verantwoordingsgesprek met het
bestuur bespreken de cluster- en regiodirecteuren de
belangrijkste bijzonderheden en risico’s. Door deze af-
spraken in de tool vast te leggen, kunnen het CvB en an-
dere leidinggevenden de voortgang monitoren. Het be-
stuur van Lucas Onderwijs weet dat er op scholen altijd
risico’s kunnen zijn en zich soms ook onverwachte ri-
sico’s kunnen voordoen. Het bestuur tracht zo adequaat
mogelijk op deze onverwachte gebeurtenissen voorbe-
reid te zijn. Door de PDCA-gesprekscyclus drie keer per
jaar uit te voeren, verwacht het CvB tijdig eventuele bij-
zonderheden te signaleren en te bespreken en waar no-
dig passende maatregelen te kunnen treffen.

Door periodiek de risico’s op schoolniveau en op primair-
en voortgezet onderwijsniveau te monitoren en te be-
spreken, tracht het CvB zo snel mogelijk risico’s te signa-
leren. Met de gekozen beheersmaatregelen handelt het
bestuur zo adequaat mogelijk op deze risico’s. 

7.3 Belangrijkste risico’s en onzekerheden
De belangrijkste risico’s relateren, evenals in 2017, met
name aan de thema’s medewerkers en bedrijfsvoering.
Deze thema’s hebben met elkaar gemeen dat ze een es-
sentiële impact hebben op de kwaliteit van het onder-
wijs zoals wij dit op onze scholen willen bieden.  Die on-
derwijskwaliteit is afhankelijk van de beschikbaarheid
van voldoende en goed personeel en vraagt om een effi-
ciënte wijze van uitvoering met ondersteuning van de
bedrijfsvoering. Om die reden kijken we ook met zorg
naar de onderlinge afhankelijkheid van de risico’s en
eventuele beheersmaatregelen.

In 2018 is met betrekking tot deze risico’s op gedegen
wijze bepaald of de mate van beheersing voldoende is
of dat aanvullende maatregelen nodig waren om tot
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een acceptabel restrisico te komen. Voor alle risico’s is
inzichtelijk op welke wijze we deze beheersen en be-
staat een gezonde mix van kans- en impactbeperkende
maatregelen. De risico’s worden periodiek onder de aan-
dacht gebracht en de opvolging op in gang gezette acti-
viteiten wordt structureel gemonitord door de risico-
 eigenaren.

Medewerkers 
Lucas Onderwijs ervaart op het gebied van medewer-
kers risico’s op verschillende vlakken. Enerzijds heeft dit
risico betrekking op het aantrekken van voldoende en
kwalitatief goed personeel en anderzijds heeft het risico
betrekking op het behouden en duurzaam inzetbaar
houden van medewerkers. Hierbij liggen de uitdagingen
in het VO net anders dan in het PO. Evident is dat dit
 risico niet alleen erkent wordt bij Lucas Onderwijs, maar
dat dit aandacht vraagt in de gehele sector en keten.
 Lucas Onderwijs stelt alles in het werk om de risico’s
met betrekking tot medewerkers adequaat te managen.
 Ondanks het feit dat zij alles in het werk stelt om dit ri-
sico te beheersen, vindt zij het restrisico dat overblijft
voor Lucas  Onderwijs niet acceptabel. De volgende pre-
ventieve en detectieve maatregelen zijn onder andere
getroffen om het risico binnen de beïnvloedingssfeer
van Lucas Onderwijs te beheersen:

• Opleidingstrajecten zijn aanwezig om de medewerkers
te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun talenten
en daarmee een aantrekkelijk werkgever te zijn.

• Lucas Onderwijs beoordeelt de medewerkers op struc-
turele wijze en ondersteunt hen in de benodigde ont-
wikkelingen.

• Er wordt structureel dialoog gevoerd met medewerkers
om hun wensen en eisen goed te begrijpen en daar ge-
zamenlijk invulling aan te geven.

• Er wordt geanalyseerd hoe we effectief taken kunnen
uitvoeren en scholen kunnen ondersteunen met als
doel om scholen te ontlasten. 

• Successieplanningen zijn ontwikkeld om voorbereid te
zijn op de toekomstige ontwikkelingen qua medewer-
kersaantallen en -rollen.

• Met stakeholders wordt actief de dialoog gevoerd om
te onderzoeken op welke wijze we de juiste mensen
kunnen aantrekken.

• Structureel wordt geanalyseerd om welke redenen me-
dewerkers bij de organisatie vertrekken, zodat daar
maatregelen op genomen kunnen worden.

Bedrijfsvoering
Op het gebied van bedrijfsvoering worden risico’s erva-
ren in relatie tot IT, de wijze waarop de governance is
georganiseerd en hoe deze functioneert én de manier
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waarop sturingsinformatie wordt verzameld en ingezet
voor bijvoorbeeld het managen van de leerlingenin-
stroom. De beheersing van deze risico’s is cruciaal; het
stelt ons in staat effectief en efficiënt te werken om zo
voldoende tijd en middelen beschikbaar te hebben voor
de ontwikkeling en levering van een goede kwaliteit on-
derwijs. Om met deze risico’s om te gaan worden struc-
tureel de volgende categorieën maatregelen uitgevoerd:
• Structurele opvolging van governancegerelateerde ver-

betermogelijkheden via de BMT’s.
• Centrale analyse over gebruiksvriendelijkheid en begrip

van beschikbare sturingsinformatie aan schoolleiders.
• Het analyseren en verscherpen van de branding van

scholen ten behoeve van het preventief managen van
de leerlingen instroom.

Lucas Onderwijs wil inzicht hebben hoeveel vermogen
beschikbaar moet zijn om eventuele calamiteiten te
kunnen opvangen. Op basis van de gedefinieerde risico’s
is een analyse gemaakt van de mogelijk financiële im-
pact van deze risico’s en de kans dat deze risico’s zich
voordoen. Omdat de risico’s zich niet tegelijk zullen
voordoen, is de Monte Carlomethode gebruikt om vele
scenario’s te laten doorrekenen, zodat een kansverde-
ling ontstaat met bijbehorend eigen vermogensom-
vang. Het CvB heeft ervoor gekozen om een 99% zeker-

heidspercentage aan te houden. Dit betekent dat in 1%
van de mogelijke situaties Lucas Onderwijs niet aan de
financiële verplichtingen kan voldoen. Uit de berekenin-
gen komt, bij dit zekerheidspercentage, een noodzake-
lijk eigen vermogen van ruim € 23.000.000. Deze infor-
matie heeft het CvB gebruikt bij de beoordeling van het
eigen vermogen van Lucas Onderwijs.
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ORGANIGRAM

8  Bestuur en organisatie
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NEVENFUNCTIES LEDEN College van Bestuur

Ewald van Vliet - voorzitter
• Lid dagelijks bestuur Stichting Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag
• Lid bestuur Stichting Passend Primair Onderwijs Delft, Den Hoorn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Schipluiden
• Lid bestuur Passend Primair Onderwijs Haaglanden
• Lid bestuur Stichting Digitaal Leren Den Haag (tot 24-12-2018)
• Lid Raad van Advies Sardes
• Lid RvT Kennisnet
• Lid Commissie Nijpels 
• Lid klankbordgroep Rekenkamer Rotterdam
• Lid Commissie van Advies Federatie Techniek en Vakmanschap vmbo
• Eigenaar Ewald van Vliet Consultancy
• Lid RvT manege Hillegersberg

Ingrid de Bonth – vicevoorzitter
• Secretaris bestuur bovenbestuurlijke vervangingspool Stichting Pool West
• Secretaris bestuur Coöperatie Samen Innoveren/Inkopen/ICT Voor Onderwijs Nederland (SIVON) U.A.
• Voorzitter Raad van Inbesteders Glaslokaal
• Lid Raad van Advies InHolland
• Lid NRO Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek
• Lid Stuurgroep ‘Samen Opleiden’, Hogeschool Leiden & Onderwijsbesturen
• Voorzitter Proteus, Leidse vereniging van Renaissancisten

NEVENFUNCTIES LEDEN Raad van Toezicht

Erwin Muller - voorzitter
• Raadslid/vicevoorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid (hoofdfunctie tot 1-9-2018)
• Decaan Faculteit Governance and Global Affairs Universiteit Leiden (hoofdfunctie vanaf 1-9-2018)
• Bestuurder Campus Den Haag Universiteit Leiden (hoofdfunctie vanaf 1-9-2018)
• Interim-voorzitter het Huis voor Klokkenluiders (tot 1 juli 2018)
• Lid Strategische Adviesraad TNO Unit Strategy Analysis & Policy
• Lid Bestuur Rathenau
• Lid Klankbordgroep Justis
• Hoofdredacteur Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid
• Hoogleraar Veiligheid en Recht aan de Universiteit Leiden
• Vicevoorzitter RvT Avans Hogeschool
• Lid Kwaliteitscommissie Bibob
• Lid Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
• Lid RvT GGZ Noord-Holland-Noord
• Hoofdredacteur Handboeken Veiligheid - Wolters Kluwer
• Lid Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie
• Lid Bestuur A.E.J. Modderman Stichting
• Lid Bestuur Stichting Leerstoelen Criminalistiek
• Lid Redactieraad Tijdschrift Veiligheid - Elsevier
• Lid Redactieraad Nieuwsbrief Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

Frank Lemmink (tot 1-7-2018)
• Vice President Finance Projects & Technology Shell (hoofdfunctie)
• Lid van het bestuur van Stichting Shell Pensioen Fonds en voorzitter van de beleggingscommissie

Jacqueline van Werkhoven (tot 1-7-2018)
• Interim directeur/bestuurder ; J. van Werkhoven Onderwijsadvies (hoofdfunctie)
• Lid RvT ASKO (Amsterdamse Scholen) (per 1 januari 2018)
• Lid Interim Toezichthouders Onderwijs
• Voorzitter examencommissies en beroepenveldcommissie HBO bij Stichting LOI 

Betty Kooijman
• Lid Raad van Bestuur/CFO Parnassia Groep (hoofdfunctie)
• Lid RvT Heliomare
• Lid RvT 1nP
• Voorzitter bestuur gebruikersvereniging Psygis Quarant
• Lid commissie Werkgevers- en Arbeidszaken GGZ-Nederland

Rob Zuidema
• Group Human Resources Director (CHRO) at Royal BAM Group nv (hoofdfunctie tot 1 september 2018)
• Directeur – bestuurder Zwolse Theaters (per 1 september 2018)
• Lid RvT/Commissarissen Eigen Haard
• Voorzitter RvT UtHuus in Olst/Wijhe

Marie Louise van Kleef
• Voorzitter Stichting Jong
• Voorzitter Stichting Debora
• Voorzitter Beweging tegen de Kindermishandeling

Zofia Lukszo (vanaf 1-7-2018)
• Hoofdfunctie Hoogleraar en sectieleider Energy and Industry | afdeling Engineering Systems and Services (ESS) TU Delft
• Nevenfunctie Bestuurslid The Green Village vanaf 1 juli 2018

• Nevenfunctie Bestuurslid Power Web Institute

Hans Vermeeren (vanaf 1-7-2018)
• Zelfstandig gevestigd accountant in business (hoofdfunctie)
• Lid van de RvT en voorzitter Audit Committee WIJdezorg
• Penningmeester van de Coöperatieve Nederlandse Uitdaging U.A.
• Bestuurslid Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam
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8.1 Organisatiestructuur
De 53 scholen voor primair onderwijs – inclusief S(B)O –
zijn verdeeld over 4 clusters met elk een clusterdirec-
teur. Elke basisschool heeft een eigen directeur. Met in-
gang van 1 augustus 2018 is het aantal clusters binnen
het PO uitgebreid van drie naar vier. Zo ontstaat er
ruimte om de scholen de ondersteuning te bieden waar
behoefte aan is. Zeker met een groot aantal nieuwe,
veelal startende directeuren, is dat zeer gewenst. Een
andere reden om tot uitbreiding over te gaan, ligt in de
behoefte om het concept van de KC’s (kindcentra) actie-
ver te stimuleren. Het blijkt lastig te zijn om dit concept,
waarbij onderwijs en kinderopvang intensief samen-
werken, concreet tot uitvoering te brengen. Wettelijke
regels en verschillende culturen zorgen dan voor moei-
zame ontwikkeling.

Lucas Onderwijs telt 25 locaties voor voortgezet onder-
wijs, verdeeld over de regio’s Den Haag, Delft en West-
land. Elke regio heeft een regiodirecteur, elke school een
schooldirecteur. De regio-indeling wijkt nog op één punt
af van de indeling zoals in 2016 werd vastgesteld in het
traject Samen Sterker. Het Montaigne Lyceum maakt
nog deel uit van de regio Den Haag. Wet- en regelgeving
en de huidige BRIN-structuur maken een verschuiving
naar de regio Delft complex. De verwachting was dat de
invoering van de nieuwe bekostigingsstructuur in het
VO behalve ten aanzien van de bekostiging ook ten aan-
zien van de medezeggenschap een verschuiving van
BRIN- naar vestigingsniveau met zich mee zou brengen.
In 2018 werd duidelijk dat dit niet het geval is. Het CvB
zal daarom in 2019 het eerder genomen besluit op-
nieuw afwegen, met aandacht voor zowel de uitvoer-
baarheid als de inhoudelijke argumenten voor de ver-
schuiving. Stanislascollege heeft een BRIN-splitsing
doorgevoerd.

Lees meer in hoofdstuk 2.5: Onderwijsvoorzieningen 
- BRIN-splitsing Stanislascollege.

Een tweehoofdig CvB leidt de stichting, onder toezicht
van een RvT. Vijf stafdiensten ondersteunen de scholen
en het CvB: Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie (OK&I),
HRM, Financiën & Administratie (FA), Informatiebeheer
(IB) en Facilitaire Zaken (FZ). Elke stafdienst heeft een af-
delingshoofd. Een directeur geeft leiding aan de staf-
hoofden en legt verantwoording af aan het bestuur. De
medewerkers van de stafdiensten werken deels op het
bureau en deels op VO-locaties binnen de regio’s.

Lucas Onderwijs heeft een organisatiestructuur die ten
dienste staat aan het primaire proces op de scholen. In
2018 is verder gewerkt aan de inrichting van de stafor-
ganisatie zoals voorgesteld in Samen Sterker. De staffor-

matie beweegt toe (krimpt) naar de in Samen Sterker be-
oogde omvang, met als uitgangspunt een kleiner, kwali-
tatief hoogwaardig stafapparaat. Het behalen van de
streefformatie van het bureau (gebundelde formatie)
ligt op schema. Van de doelstelling van 6,15 fte is 3,9 fte
behaald. In deze daling is een groei verwerkt aan nieuwe
functies van 0,9 fte (functionaris gegevensbescherming,
privacy officer en communicatieadviseur). Er is zicht op
een verdere daling van 3 fte in de komende jaren.

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor het
gezamenlijk gebruik van het gebouw van KC Bamboe is
door het bevoegd gezag van respectievelijk Stichting
 Lucas Onderwijs, Stichting DAK kindercentra en Stich-
ting Jongleren een beheerstichting opgericht, met uit-
sluitend tot doel het verdelen van de kosten voor huur
en (mede)gebruik van ruimten tussen de partners. Het
bestuur van de beheerstichting bestaat uit de rechtsper-
sonen DAK, Lucas Onderwijs en Jongleren. De RvT van
Lucas Onderwijs ziet toe op de bestuurlijke rol van het
CvB van Lucas Onderwijs in deze stichting. De beheer-
stichting kent een separate verantwoordingsstructuur.

Besturingsfilosofie
Vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen
hebben samen met de schooldirecties en het bestuur de
(be-)sturingsfilosofie van Lucas Onderwijs benoemd tot
één van de vijf hoofdthema’s die het hart van ons
 onderwijs raken. De missie en de identiteit van Lucas
Onderwijs vormen hiervoor de vertrekpunten.

De sturingsfilosofie is in de KoersBeweging 2022 op een
andere wijze geformuleerd. Zo is het onderdeel afspraak
is afspraak aangevuld met pas toe of leg uit en is het
 onderdeel Lucas Onderwijs werkt als solidair verbond
eraan toegevoegd. Sturingsfilosofie is van toepassing op
alle lagen in de organisatie. Mede daarom is in Koers -
Beweging 2022 tot doel gesteld om een samenhan-
gende, praktisch bruikbare zienswijze te ontwikkelen op
de (be-)sturing van Lucas Onderwijs en haar scholen.
Daartoe is in 2018 in diverse themabijeenkomsten
 gezocht naar eenduidige taal om de houding en het
 gedrag te beschrijven die we in onze organisatie wen-
sen. 

Ontwikkelingen bureau
In 2018 is door de afdelingen aan de hand van jaarplan-
nen verder uitvoering gegeven aan de daarin opgenomen
doelstellingen. Deze doelstellingen hebben betrekking op
het efficiënter maken van de bedrijfsvoering, het verho-
gen van de kwaliteit van de onderwijsondersteunende
activiteiten en het beter faciliteren van schoolspecifieke
onderwijs- en organisatieontwikkelingen. De doelstellin-
gen zijn bureaubreed en per afdeling opgesteld. 
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De taak van het bureau is het leveren van goede dienst-
verlening en het ontwikkelen van beleid op het gebied
van HRM, facilitaire zaken, financiën, informatiebeheer
en onderwijs ter ondersteuning aan de scholen, de
BMT’s en het CvB. Het managementteam kijkt naar vra-
gen vanuit scholen en bestuur als een gedeelde verant-
woordelijkheid en neemt het voortouw in een integrale
benadering van de dienstverlening.

Op het gebied van communicatie is er veel verbeterd. De
portal is vervangen door een nieuw intranet. Het intra-
net is beschikbaar voor al het personeel en biedt infor-
matie met heldere toelichting. De website is volledig
vernieuwd en geeft een helder overzicht van Lucas On-
derwijs voor al haar externe stakeholders. 

Afdelingen dragen actief bij aan het ontwikkelen van
beleid mede naar aanleiding van vragen van het be-
stuur en de BMT’s. Door verdere digitalisering van de
werkprocessen op het bureau en standaardisatie van
handelingen, vooral in de financiële en administratieve
dienstverlening aan het PO en het VO, wordt steeds
meer efficiëntie bereikt. 

Binnen de afdeling Financiën en Administratie (F&A) is
het programma Youforce MMS uitgerold over alle

 scholen. Alle workflows die gerelateerd zijn aan aanstel-
lingen van personeel zijn hiermee gedigitaliseerd. Daar-
naast zijn ook de meeste verlofaanvragen gedigitali-
seerd alsook de declaraties. Alle personeelsdossiers zijn
voor de componenten die op Lucasniveau werden gear-
chiveerd  gedigitaliseerd. Het gefaseerde proces van het
openstellen van deze digitale dossiers zal doorlopen tot
in 2019. Om het betaalgemak voor ouders te vergroten
is op alle scholen de mogelijkheid om met iDEAL te
 betalen geïmplementeerd. Door de komst van twee
nieuwe medewerkers op academisch niveau kan de fi-
nanciële adviesrol voor het VO beter worden ingevuld.
Er zijn in 2018 voor enkele financiële processen verdere
kwaliteitsborgingen (onder andere op het gebied van
autorisatie) doorgevoerd. 

Omdat veel van de werkprocessen van de eenheid per-
soneels- en salarisadministratie (PSA) gekoppeld zijn
aan de werkprocessen van HRM, is de periode van sep-
tember tot december 2018 gebruikt om de eenheid tij-
delijk om te zetten van de afdeling F&A naar de afdeling
HRM. Deze omzetting bleek succesvol: de overlegstruc-
tuur (formeel en informeel) verliep soepel en de mede-
werkers waren tevreden. Na positief advies aan het CvB
is de overheveling van PSA naar HRM per januari 2019

definitief vastgesteld. Het werken met Raet Manage-
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ment Self Service verloopt nog niet conform contrac -
tuele toezeggingen en dat heeft tot gevolg dat nog niet
alle processen zijn geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. In
2019 vind hierover formeel overleg plaats met de leve-
rancier. In 2018 was met name het lerarentekort een be-
langrijk HRM-thema. Vooral in het PO nemen de tekor-
ten snel toe. De afdeling HRM participeerde in diverse
projecten op gemeentelijk en regionaal niveau en ook de
werving van zij-instromers was zeer succesvol. Een ander
thema dat veel aandacht kreeg is de duurzame inzet-
baarheid van medewerkers: professionalisering, ver-
zuimpreventie en -begeleiding, een nieuwe gespreks -
cyclus en het opstellen van een professioneel statuut
voor alle medewerkers zijn voorbeelden van initiatieven
die de duurzame inzetbaarheid vergroten. 

De afdeling Facilitaire Zaken (FZ) professionaliseerde
verder in 2018. Zo is met de afdeling OK&I, clusterdirec-
teuren en FZ gesproken op welke wijze het nieuwbouw-
proces verder geoptimaliseerd kan worden. Hier is een
ambitiedocument voor opgesteld. In de nieuwbouw -
projecten is meer aandacht voor duurzaamheid en
 exploitatie- en onderhoudskosten. Op het gebied van
veiligheid zijn onder andere PO- en VO-scholen onder-
steund bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie &
evaluatie (RI&E) en alle plannen zijn getoetst. Op basis
van de inkoopjaarkalender heeft het afdelingsonderdeel
Inkoop in 2018 acht Europese aanbestedingen afgerond
en twee aanbestedingen opgestart. Kwaliteitsverbete-
ring van de aanbestede diensten en producten en recht-
matigheid staan voorop. Diverse facilitaire contracten
zijn omgezet in mantelcontracten en worden beheerd
door de contractmanagers. Hierdoor is er meer grip en
sturing op deze contracten, waardoor de kwaliteit beter
gemonitord kan worden.

De afdeling Informatiebeheer heeft op alle locaties voor
basisfuncties zoals e-mail, Office365 uitgerold. Stapsge-
wijs worden andere functies zoals opslag en SharePoint
ingevoerd. Het geven van een persoonlijke toegang tot
bijvoorbeeld het intranet is mogelijk gemaakt. Omdat
een audit-trail voor autorisaties ontbrak is mede op ba-
sis van een bevinding van PWC een eigen applicatie ont-
wikkeld. Hierin wordt de werkstroom voor het verstrek-
ken van autorisaties via een automatisch bericht vanuit
RAET op basis van de bij de functie behorende autorisa-
ties opgestart. De BI-tool is in 2018 voor het eerst vol-
gens een vastgesteld doorontwikkelingsschema opgele-
verd. Hierbij wordt vooral gekeken naar de wijze waarop
het nieuwe inspectiekader vorm kan krijgen binnen de
KPI’s. Vanuit de hele organisatie en de scholen worden
in toenemende mate informatievragen gesteld. Het be-
treft zeer uiteenlopende vragen over uiteenlopende ge-
bieden. In 2018 is gestart met het maken van een over-

zicht van informatieproducten. Met dit overzicht wordt
duidelijk welke gegevens vanuit welke bronnen, op welk
moment gepresenteerd gaan worden. Hiermee wordt
het ad-hoc gehalte van aanvragen verkleind en kunnen
in de toekomst dwarsverbanden beter worden gelegd.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden die op
een aantal punten strenger is dan de Nederlandse Wet
bescherming Persoonsgegevens. Privacy moet volgens
de AVG een belangrijke plaats krijgen en houden in or-
ganisaties.

Voor het voldoen aan de wettelijke vereisten heeft Lucas
Onderwijs in 2018 de aanpak gevolgd zoals die door
Kennisnet is voorgesteld. Naast het voldoen aan de wet-
telijke vereisten is ook het creëren van bewustwording
bij de verwerker van de gegevens (vooral personeel) van
groot belang. Aan beide onderdelen is actief aandacht
besteed. Lucas heeft al in 2017 een werkgroep ingericht
die de invoering van de AVG begeleidt. 

|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

PROJECT IT2020

In Samen Sterker is besloten om de ICT-ontwikkeling voor
Lucas Onderwijs in een apart traject vorm te geven. De am-
bitie is om op het gebied van IT de krachten binnen Lucas
Onderwijs te bundelen en processen waar mogelijk te stan-
daardiseren, waarbij continuïteit, schaalbaarheid, flexibili-
teit en borging van privacy uitgangspunten zijn. 

Een extern bureau heeft onderzoek gedaan naar de huidige
IT-omgevingen van Lucas Onderwijs en heeft een advies uit-
gebracht over de benodigde ontwikkelingen. Lucas Onder-
wijs heeft dit vertaald in een bestemmingsplan. Op basis
van het bestemmingsplan is in 2018 het projectplan IT2020

opgesteld waarbij op organische wijze wordt toegewerkt
van beheersorganisatie naar een professionele en toekomst-
bestendige ICT-regieorganisatie, met voldoende ruimte om
te kunnen inspelen op snelle ontwikkelingen in de techniek.
Het project plan bevat 5 deelprojecten: 
• onderhoud infrastructuur
• technische informatiebeveiliging
• cloud strategy
• IT-principes
• transformatie personele inzet

Er is bewust gekozen voor het uitvoeren van het project met
eigen mensen, om een uitkomst te krijgen die zo goed mo-
gelijk bij de organisatie van Lucas Onderwijs past. Daar waar
externe expertise nodig of wenselijk is, wordt deze op on-
derdelen ingehuurd. De uitvoering van het project verloopt
van mei 2018 tot december 2020.
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De invoering van de AVG was aanleiding voor verdere
verdieping van het Informatiebeveiligingsbeleid. De pro-
cesssen en protocollen zijn aangepast aan de nieuwe
vereisten. Verder is er onder andere een Lucasbrede risi-
coscan afgenomen, een dataregister geopend en zijn
een privacy officer en een functionaris gegevensbe-
scherming aangesteld. Voor het bureau is in 2018 een ri-
sico-analyse uitgevoerd op basis van processen met be-
trekking tot informatiebeveiliging en privacy. Waar
nodig zijn deze aangescherpt. In de eerste helft van
2019 wordt voor het PO en het VO op schoolniveau een
risicoscan uitgevoerd.

Lucas Onderwijs wil naast het voldoen aan de regelge-
ving vooral bewustwording creëren bij de medewerkers.
Om die reden is er een flyer verspreid onder alle perso-
neelsleden. Hierop staan de belangrijke zaken rondom
informatiebeveiliging overzichtelijk weergegeven. De
flyer is ook gebruikt om de dialoog over informatie -
beveiliging en privacy binnen de scholen op gang te
brengen. 

Voorbeeldteksten zijn aangereikt voor websites, school-
gidsen en inschrijfformulieren. Meerdere nieuwsbrieven
zijn verstuurd ter ondersteuning aan de scholen. Daar-
naast is alle benodigde informatie overzichtelijk be-

schikbaar op het intranet. Er zijn diverse informatieses-
sies beschikbaar voor verschillende doelgroepen gehou-
den om iedereen gerichte informatie te kunnen geven. 
Informatiebeveiliging en privacy kunnen niet in één keer
volledig geregeld zijn. Het is dan ook een proces dat na
25 mei 2018 is doorgegaan en blijft doorgaan.

Internal pricing VO
Naar aanleiding van het rapport Glashelder uit 2017 is
besloten voor het voortgezet onderwijs te onderzoeken
welke onderdelen van de huidige, maar eventueel ook
nieuwe dienstverlenings onderdelen van het bureau in
aanmerking zouden komen voor internal pricing. 

Een werkgroep bestaande uit schooldirecteuren, regio-
managers bedrijfsvoering en de directeur van het bu-
reau hebben in 2018 met elkaar de invulling van inter-
nal pricing voor het bureau vormgegeven. Hierdoor is de
bestaande procentuele bijdrage van de rijksinkomsten
van de scholen voor een deel aangepast. Verschillen in
regionale inzet voor bepaalde diensten worden toegere-
kend aan de betreffende regio of indien van toepassing
(zoals bijvoorbeeld bij subsidies) aan de betreffende
school. Maatwerk van bestaande dienstverlening wordt
los doorbelast aan de betreffende school. Door de invoe-
ring van internal pricing is de initiële bijdrage aan het
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bureau gedaald. Daarnaast zijn er enkele nieuwe dienst-
verleningsonderdelen benoemd waaraan behoefte is bij
de scholen en die alleen bij afname in rekening worden
gebracht. Het doorlopen proces om te komen tot inter-
nal pricing heeft bijgedragen aan een verbeterd inzicht
in de bestaande dienstverlening van het bureau en
maakte het mogelijk dat de scholen als gebruikers meer
invloed hebben gekregen op de aangeboden diensten. 

8.2 Bestuur en verantwoording

Inrichting bestuur
Het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs kent een func-
tiescheiding van bestuur en toezicht in de vorm van een
organieke scheiding in een CvB en een RvT. De functie-
scheiding en taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden liggen vast in de statuten en reglementen.

Het CvB bestaat uit twee leden. In 2018 heeft het col-
lege in een addendum bij het reglement de taakverde-
ling tussen beide leden vastgelegd. 

Code goed bestuur
Lucas Onderwijs volgt de codes goed bestuur voor PO en
VO. In geval van strijdigheid volgt Lucas Onderwijs de
code goed bestuur VO. Het CvB en de RvT kiezen hier-
voor omdat de code VO het verst ontwikkeld is.

Jaarlijks wordt gemonitord in hoeverre aan alle aspec-
ten van deze codes wordt voldaan. Bij veranderingen of
geconstateerde tekortkomingen worden maatregelen
genomen om te blijven voldoen aan de bepalingen uit
deze codes. In de zelfevaluatie en functioneringsge-
sprekken is de code goed bestuur een vast onderdeel
van het gesprek. Beide leden van het CvB hebben de in
paragraaf 8.1 genoemde nevenfuncties voorafgaand
aan de RvT ter goedkeuring voorgelegd. In 2019 wordt
bij de periodieke herijking van de bestuursreglementen
aandacht besteed aan de verdere invulling van criteria
voor aanvaarding van nevenfuncties door leden van het
CvB en de RvT.

Evaluatie van het eigen functioneren
Het bestuur streeft naar constante kwaliteitsverbete-
ring. Daartoe worden met de RvT jaarlijks de doelstellin-
gen en de gewenste professionalisering besproken.
Daarnaast neemt het bestuur deel aan bestuurlijke visi-
taties en reflectiegesprekken met de schoolbesturen
van OMO, Stichting Carmel College en CVO Rotterdam.
In 2018 is in opdracht van de RvT een 360-graden feed-
backonderzoek uitgevoerd naar het functioneren van
het CvB. Hierbij zijn zowel interne medewerkers als ex-
terne stakeholders geïnterviewd. Op grond van het posi-
tieve beeld dat uit dit onderzoek naar voren is gekomen,

zijn in overleg met de RvT prioriteiten voor 2019 vastge-
steld. Naast de voortdurende aandacht voor de concreti-
sering en uitvoering van de strategische Koersbeweging
2018-2022 vormt met name het bepalen en nemen van
passende maatregelen om het lerarentekort op te van-
gen het belangrijkste aandachtpunt.

Cultuur van integriteit en transparantie
Het CvB draagt een cultuur van integriteit en transpa-
rantie uit. Om deze cultuur te borgen kent Lucas Onder-
wijs een vertrouwenscommissie, klachtenregeling, inte-
griteitscode en klokkenluidersregeling. Cultuuraspecten
krijgen aandacht in de PDCA-gesprekken, de interne lei-
derschapstrajecten, maar ook in elke dagelijkse ontmoe-
ting binnen en buiten de organisatie.

Het CvB draagt tevens een cultuur van een lerende orga-
nisatie uit. Bijvoorbeeld door feedback op het eigen
functioneren te vragen in een traject van 360-graden
feedback en door deelname aan visitatietrajecten en in-
tervisie. 

Stakeholdermanagement en horizontale dialoog
Het bestuur hecht veel waarde aan horizontale en ver -
ticale verantwoording binnen de organisatie. Met de
BMT’s PO en VO vinden tweewekelijks gesprekken
plaats. Daarnaast vinden geregeld schoolbezoeken
plaats, waarbij wordt gesproken met de directie, leraren
en – indien mogelijk – ouders en leerlingen. Informatie
uit het specifiek voor Lucas Onderwijs ontworpen BI-
systeem wordt structureel in PDCA-gesprekken bespro-
ken met het middenmanagement. Hierbij komen de
hoofdthema’s onderwijskwaliteit en -ontwikkeling, fi-
nanciën, HRM, huisvesting en projecten structureel aan
de orde. In toenemende mate wordt ook gebruik ge-
maakt van Vensters voor Verantwoording en Scholen op
de Kaart. 

Met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden
voor het primair en voortgezet onderwijs wordt fre-
quent en constructief overleg gevoerd. Daarnaast vin-
den twee keer per jaar ambitiegesprekken plaats onder
leiding van een onafhankelijke externe voorzitter tussen
de GMR-en, het CvB en een delegatie uit de RvT. Ook
met de Bureauraad van de staforganisatie vindt perio-
diek overleg plaats. 

In het kader van stakeholdermanagement vinden zeer
frequent gesprekken plaats met andere onderwijsinstel-
lingen in de regio en daarbuiten, de zeven gemeentebe-
sturen waar Lucas Onderwijs actief is, sectororganisaties,
ouderorganisaties, jeugd(zorg)- en welzijnsorganisaties,
sport- en gezondheidsorganisaties, culturele organisaties,
kinderopvangorganisaties, vakbonden, het bedrijfsleven
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en ondersteunende diensten voor het onderwijs. Ook op
het gebied van identiteit zijn er regelmatig contacten
met vertegenwoordigers van kerken en andere identi-
teitsgerelateerde organisaties.

PDCA-gesprekkencyclus
De PDCA-gesprekkencyclus (Plan Do Check Act) wordt
één keer per jaar geheel doorlopen. Deze gesprekken
met het bestuur vinden plaats voordat de begroting
wordt vastgesteld, twee keer tijdens het jaar – namelijk
na 4 en na 8 maanden – en na afloop van het jaar. Het
doel van deze cyclus is om per school te bespreken
welke bijzonderheden er spelen op het gebied van het
onderwijs en de ondersteunende processen. Bij de be-
groting gaat het dan om de vraag welke plannen de
school heeft, welke mogelijke problemen hierbij op de
school spelen, hoe dit wordt opgelost en welke rol het
bestuur of de ondersteunende staf hierbij kan vervullen.
Gedurende het jaar wordt gesproken over de voortgang
van de geplande activiteiten en wat er wordt gedaan als
de werkelijkheid afwijkt van de planning. Na afloop van
het jaar wordt met name teruggekeken: welke plannen
zijn gerealiseerd, wat ging goed, wat kan beter en welke
gevolgen heeft dit voor de komende periode.

Het gesprek gaat over het primaire proces, het onderwijs
en de ondersteunende processen, medewerkers, facili-
taire zaken en de financiële gevolgen. De gesprekken -
cyclus vindt plaats in het kader van control en support en

ondersteunt het bestuur bij het toezicht houden op het
behalen van de afgesproken doelstellingen. Ter onder-
steuning van dit proces is een PDCA-tool beschikbaar,
waar de directeuren van de scholen de bijzonderheden
noteren die zij van belang vinden om kenbaar te maken
aan de cluster- en regiodirecteuren. De cluster- en regio-
directeuren spreken de directeuren van de scholen perio-
diek en er kan aanleiding zijn, bijvoorbeeld op basis van
de genoteerde bijzonderheden, contact te hebben met
de directeur. Daarna vullen de cluster- en regiodirecteu-
ren de bijzonderheden eventueel aan en stellen, mede
aan de hand van de bijzonderheden, de agenda op voor
het gesprek met het bestuur. Medewerkers van de ver-
schillende functionele gebieden uit de ondersteunende
staf vullen eventueel agendapunten aan indien zij me-
nen dat een belangrijk onderwerp niet is geagendeerd.
Tenslotte kunnen het bestuur en de stichtingscontroller
onderwerpen aan de agenda toevoegen.

Aan de hand van de agenda bereiden de cluster- en re-
giodirecteur het gesprek voor. Tijdens het gesprek wor-
den de verschillende onderwerpen besproken door het
bestuur en een cluster- of regiodirecteur. Tevens is de
stichtingscontroller aanwezig die de PDCA-gesprekspro-
ces coördineert. De concrete afspraken die worden ge-
maakt worden vastgelegd in de PDCA-tool, zodat deze
afspraken voor de betrokkenen transparant zijn en kun-
nen worden uitgevoerd. Tijdens het volgende gesprek
wordt bekeken of nog over de uitgevoerde afspraken
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moet worden gesproken en wat de voortgang is van
nog niet afgeronde activiteiten.

Het bestuur vindt het van belang om ‘het goede ge-
sprek’ te creëren, zodat tijdig eventuele problemen op
tafel komen waardoor mogelijke negatieve effecten zo
beperkt mogelijk zijn door de juiste activiteiten met el-
kaar af te spreken en de voortgang te kunnen monito-
ren. Tevens is het een goede gelegenheid om positieve
gebeurtenissen te benoemen en deze waar mogelijk
breder kenbaar te maken, zodat andere scholen hiervan
kunnen leren.

In 2018 constateerde het bestuur dat er in verhouding
te weinig onderwerpen werden besproken die direct
met het primaire onderwijsproces te maken hebben. Ui-
teraard wordt er vaak over onderwijs gesproken in de
verschillende vergaderingen, maar het bestuur wil dit
ook tijdens dit PDCA-gesprek integraal bespreken, dus
mede in relatie tot de andere gebieden (medewerkers,
facilitaire zaken en financiële gevolgen). Om dit weer op
voldoende niveau te brengen is afgesproken dat in het
voorjaar van 2019 een extra PDCA-gesprek plaatsvindt,
met uitsluitend onderwijsonderwerpen op de agenda.

8.3 Horizontale verantwoording

GMR PO
De GMR PO vertegenwoordigt op stichtingsniveau alle
scholen in het primair onderwijs. De raad telde in 2018

negen leden; vier ouders en 5 personeelsleden. In 2018

is de structuur van de GMR PO veranderd; per groep
scholen is er nu sprake van een vertegenwoordiging bin-
nen de GMR PO. Daarmee is de structuur van een alge-
mene vergadering en een dagelijks bestuur losgelaten.
Enkele leden van de GMR PO hebben zich ingespannen
om in samenwerking met een vertegenwoordiging van
het bestuur en een jurist deze nieuwe structuur vorm te
geven. De medezeggenschapsreglementen zijn aange-
past en in overeenstemming gebracht met de geldende
wetgeving. 

Het CvB informeert de GMR PO tijdig en volledig; er
heerst een open overlegstructuur, waarbij de GMR PO
een constructief-kritische partner is. De relatie en rol
van GMR en bestuur werden tijdens een ambitiege-
sprek, waaraan ook leden van de RvT deelnamen, verder
uitgediept. 

In 2018 vergaderde de GMR PO zes keer met het CvB.
Daarnaast vergaderde de GMR met eigen geleding.

De GMR PO participeerde in 2018 in de selectieproce-
dure van nieuwe leden voor de RvT.

Jaarlijks terugkerende agendapunten zijn onder andere
de begroting, de jaarrekening, de kaderbrief en klach-
ten. Daarnaast was er in 2018 met name aandacht voor
de Koersbeweging van Lucas Onderwijs, de nieuwe pri-
vacywetgeving, Glaslokaal, de evaluatie van de BOVO-
procedure, de positie van De School binnen Lucas On-
derwijs, het digitaliseren van de personeelsdossiers,
samenwerkingsovereenkomsten met diverse organisa-
ties (waaronder de pabo’s), de oprichting  van een lande-
lijke inkoopcoöperatie, het lerarentekort en de nieuwe
kaderregeling gesprekscyclus. Ook besteedde de GMR
PO de nodige tijd aan en het werven van nieuwe leden.

GMR VO
De GMR VO vertegenwoordigt het voortgezet onderwijs
op centraal niveau. In 2018 hadden acht medewerkers,
vier ouders en vier leerlingen vanuit de drie regio’s zit-
ting in de raad. Er waren dit jaar vijf reguliere vergade-
ringen, vijf overleggen van de personeelsgeleding
(PGMR) en twee ambitiegesprekken met de RvT. Onder-
werpen hierbij waren Koersbeweging en financiën. Ook
kwam de financiële commissie tweemaal bijeen om de
begroting en de jaarrekening te bespreken. De jaarlijkse
studiedag had als thema financiën.

De GMR VO verleende instemming op of positief advies
over de richtlijn gratificaties en jubilea, het bestuursfor-
matieplan, de aanstelling van de functionaris gegevens
persoonsbescherming (AVG), de protocollen privacy -
regeling, inbesteding Glaslokaal en aanpassing van het
reglement GMR-VO-artikel 32.

De GMR VO gaf advies over het Convenant aanmeld -
beleid VO (BOVO-procedure), de werving van nieuwe le-
den voor de RvT, de vakantieregeling PO/VO 2019-2022,
de nieuwe structuur onderwijsondersteunende dien-
sten regio Den Haag, de Regeling service individuele
 medewerkers op weg naar pensioen, de begroting 2019,
de meerjarenbegroting en de samenwerkingsovereen-
komst met de pabo van de Haagse Hogeschool. 

De GMR VO sprak over het procesplan Glashelder, inter-
nal pricing, toekomstgericht personeelsbeleid en duur-
zame inzetbaarheid, de regeling gesprekscyclus, het
jaaroverzicht klachten PO en VO 2017, de jaarrekening
2017, de voortgang inzake ICT, het generatiepact, de
ontwikkeltijd in de cao VO 2018-2019, IGVO Delft en de
inschaling van directeuren.

Het dagelijks bestuur voerde vijf maal een agenda-over-
leg met het CvB om de reguliere vergaderingen en de
twee ambitiegesprekken voor te bereiden. Ook werden
alle gesprekken binnen de personeelsgeleding voorbe-
reid en geleid.
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Bureauraad
De Bureauraad is het medezeggenschapsorgaan van de
medewerkers van het bureau. De raad overlegt perio-
diek met de directeur van het bureau gemandateerd
door het CvB. Deze samenwerking verloopt plezierig en
constructief. De Bureauraad heeft in 2018 in totaal 6

keer overleg gevoerd.

De Bureauraad bestond in 2018 uit 7 leden, waaronder
één lid gedeconcentreerd (werkzaam bij een van de VO-
regio’s). De samenstelling van de raad is gedurende het
jaar niet gewijzigd. Naast de jaarlijkse zaken als het
jaarverslag, jaarrekening en begroting van het bureau
was een belangrijk onderwerp het medewerkertevre-
denheidsonderzoek (MTO) dat eind 2017 is gehouden
onder de medewerkers van het bureau. De Bureauraad
volgt actief de voortgang van de actiepunten die uit het
MTO voortvloeiden. Verder is een aantal leden van de
Bureauraad betrokken geweest bij de voordacht van een
nieuw lid voor de RvT.

De Bureauraad heeft gedurende het jaar ingestemd met
een aantal nieuwe functiebeschrijvingen binnen het bu-
reau, waaronder de functionaris gegevensbescherming
en communicatieadviseur. De Bureauraad heeft (de
 wijziging van) de regeling gesprekscyclus, werktijden -

regeling en regeling Bewust belonen besproken en inge-
stemd met de regelingen. Andere onderwerpen waar-
mee de Bureauraad heeft ingestemd zijn een pilot com-
binatiefunctie leraar/beleidsmedewerker OK&I en de
overgang van de personeels- en salarisadministratie van
afdeling F&A naar afdeling HRM.

8.4 Klachten
Het totaal aantal klachten in 2018 was 57, waarvan 31

in het PO en 26 in het VO. Ten opzichte van 2017 is het
totaal aantal klachten toegenomen. Met name het aan-
tal klachten in het PO is toegenomen. In het VO is het
aantal klachten gelijk gebleven. Hoe het klachtenver-
loop is geweest in de afgelopen jaren wordt zichtbaar in
de tabel op de volgende pagina.

In 2018 steeg het aantal klachten ten opzichte van
2017. Deze stijging is vooral zichtbaar in het primair on-
derwijs; in het voortgezet onderwijs bleef het aantal
klachten gelijk. Zowel in het primair als in het voortge-
zet onderwijs daalde het aantal klachten dat door de
externe klachtencommissie werd behandeld aanzienlijk. 

De inhoud van de klachten veranderde in 2018 niet veel
ten opzichte van voorafgaande jaren. Het meest werd
geklaagd over de algemene gang van zaken op school,
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de handelwijze van de school tegenover ouder en kind,
het schooladvies, het niet mogen doubleren, het onvol-
doende begeleiden van de leerling op school en infor-
matieverstrekking aan gescheiden ouders. Deze punten
hebben de aandacht van het CvB en ook op school- en
regioniveau wordt hier aandacht aan besteed. Daar
waar mogelijk worden procedures op Lucas-niveau
 opgesteld, zoals het protocol Informatieverstrekking ge-
scheiden ouders.

Bij de externe klachtencommissie is onder meer ge-
klaagd over het niet krijgen van verlof buiten de regu-
liere vakantiedagen, de afhandeling van een incident op
school met daarbij schorsing van de leerling, gedwon-
gen overplaatsing naar een andere locatie en het niet
mogen deelnemen aan de zomerschool. Er vond ten op-
zichte van 2017 meer klachtbehandeling plaats op het
niveau van de regiodirecteur. Alle door de externe klach-
tencommissie behandelde klachten zijn ongegrond ver-
klaard.
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9 Verslag Raad van Toezicht
De raad van toezicht (RvT) houdt toezicht op het realiseren van de doelstellingen van Lucas Onderwijs. Lucas Onder-
wijs is lid van de PO-raad en de VO-Raad en volgt de Code Goed Bestuur PO en de Code Goed Onderwijsbestuur VO.
In geval van strijdigheid wordt de Code Goed Onderwijsbestuur VO gevolgd.

9.1 Samenstelling en honorering
Wegens het bereiken van de maximale zittingsduur van
acht jaar heeft de RvT van twee leden afscheid geno-
men. Met ingang van 1 juli 2018 zijn tot lid benoemd de
heer Vermeeren op het profiel financiën en – op voor-
dracht van de medezeggenschap – mevrouw Lukszo op
het profiel onderwijs. De RvT benoemde mevrouw Van
Kleef met ingang van 1 juli 2018 tot opvolgend vice-
voorzitter.

De RvT heeft de honorering vastgesteld op 7,5% voor de
voorzitter en 5% voor de leden, gerelateerd aan de be-
zoldiging van de voorzitter van het CvB. In de Wet nor-
mering topinkomens zijn de maximale vergoedingen
voor bestuurders en toezichthouders in de (semi-)pu-
blieke sector bepaald. De honoreringsmaxima voor toe-
zichthouders zijn gekoppeld aan de bezoldiging van het
bestuur. De vastgestelde honorering valt binnen het
wettelijk maximum. De maximale honorering bedraagt
respectievelijk 15% en 10%.

9.2 Vergaderingen en thema’s in 2018

De RvT kwam in 2018 in vier reguliere vergaderingen en
een koersmiddag bijeen. De raad werd ontvangen op
Edith Steincollege, ISW Hoge Woerd, De Paradijsvogel,
Montaigne Lyceum en ZMLK ’t Kraaienest. In de verga-
deringen zijn de volgende thema’s besproken: 

Onderwijs en kwaliteit
Ten aanzien van onderwijs en kwaliteit is aandacht ge-
weest voor de vertaling van de landelijke ontwikkelin-
gen naar Lucas Onderwijs, bijvoorbeeld naar aanleiding
van de voortgangsrapportage Passend Onderwijs, de ac-
tualisatie van het bestuursakkoord PO en sectorakkoord
VO en de Staat van het Onderwijs. 

Ten aanzien van de opbrengsten zijn analyses van de
scores op de referentieniveaus in het PO en de onder-
wijsrendementen in het VO besproken. De raad heeft
positief gereageerd op de aanvraag van een licentie
voor internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs
(IGVO). Een eventueel besluit tot het starten van een
IGVO-voorziening in Delft wordt in 2019 op basis van
een gedegen businessplan aan de raad ter goedkeuring
voorgelegd.

Implementatieproces Glashelder
In 2018 is het implementatieproces van de aanbevelin-
gen uit het rapport Glashelder5 doorlopen. Er zijn be-
langrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van de
sturingsfilosofie, de interne verbindingen en de balans
tussen centraal-decentraal. Eén van de aanbevelingen
was om in het intern toezicht te werken met geografi-
sche aandachtsgebieden. De raad heeft in december
een besluit genomen over de combinatie van functio-
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gegevens toezichthouders                                    benoeming                termijn             einde termijn               afgetreden

De heer prof. mr. dr. E.R. Muller (vz)                       01-01-2017              1e                        01-01-2021*
De heer drs. F.H. Lemmink, MBA (vvz)                   01-07-2010              2e                                                                    01-07-2018

Mevrouw J.I. van Werkhoven, MA                          01-07-2010              2e                                                                    01-07-2018

Mevrouw drs. E.D. Kooijman                                    17-12-2015              1e                        17-12-2019*
De heer drs. R.J. Zuidema                                          06-10-2016              1e                        06-10-2020*
Mevrouw drs. M.L. van Kleef (vvz)                          01-01-2017              1e                        01-01-2021*
De heer J.A.A.M. Vermeeren RA                               01-07-2018              1e                        01-07-2022*
Mevrouw prof. dr. ir. Z. Lukszo                                  01-07-2018              1e                        01-07-2022*

* leden in de eerste termijn zijn nog één maal herbenoembaar voor vier jaar

5 Glashelder, Commissie Governance ISW, Theo Camps & Roel in ’t Veld, 2 juni 2017.
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nele aandachtsgebieden met geografische aandachts-
gebieden voor het VO. Het project ISW onderneemt loopt
ook in 2019 nog door en wordt door de RvT met belang-
stelling gevolgd.

Financiën en control
De RvT heeft in de vergadering van juni in aanwezigheid
van de externe accountant het accountantsverslag, het
bestuursverslag en de jaarrekening 2017 besproken en
goedgekeurd. De afronding van de herijking van de
voorziening groot onderhoud heeft extra aandacht van
de RvT gekregen. De raad is van mening dat verstandige
keuzes zijn gemaakt rondom de waardering van deze
voorziening. De RvT heeft de diverse tussentijdse finan-
ciële managementrapportages besproken om te toet-
sen hoe het CvB omgaat met de sturing en beheersing
van de financiële resultaten. Deze managementrappor-
tages bevatten informatie over de analyses van de be-
groting 2018 versus de forecast voor 2018 op verschil-
lende niveaus (Lucas Onderwijs als geheel, PO en VO en
schoolniveau). In de vergadering van oktober heeft de
raad de managementletter besproken alsmede de
voortgangsrapportage van het CvB over de implementa-
tie van de verbeterpunten. 

In 2018 heeft het CvB een kaderbrief KoersKader opge-
steld voor de scholen met richtinggevende kaders voor
de begroting 2019. De RvT heeft de begroting 2019 aan
dit kader getoetst en goedgekeurd. Hierbij is uitgebreid
besproken hoe het CvB de beschikbare middelen be-
leidsrijk inzet, zonder onverantwoorde risico’s te nemen,
met gerichte beleidsinterventies op de thema’s van de
Koersbeweging . 

Tijdens verschillende onderwerpen bevraagt de RvT het

CvB over de doelmatigheid van inzet van middelen. Dit
gebeurt tijdens de vergaderingen, maar bijvoorbeeld
ook bij werkbezoeken. Welke waarborgen zijn inge-
bouwd in het begrotingsproces om de geplande resulta-
ten met de beschikbare middelen te behalen? De inzet
van specifieke software, het toepassen van interne
benchmarks om scholen onderling te vergelijken en het
gesprek hierover levert een bijdrage tot de bij Lucas On-
derwijs gewenste omgeving om niet te verspillen. De
raad signaleerde een aantal keer dat bepaalde activitei-
ten niet konden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld van-
wege andere prioriteiten. Op dat moment worden mid-
delen anders of op een later moment ingezet. 

Op verschillende momenten gedurende het jaar heeft
de RvT beoordeeld of verstandig wordt omgegaan met
het eigen vermogen. Het CvB wil voldoende vermogen
om de onderwijsplannen te kunnen blijven realiseren en
risico’s op te kunnen vangen en waar mogelijk extra ver-
mogen in te zetten om het onderwijsproces te verbete-
ren, zonder de hiervoor genoemde doelmatigheid uit
het oog te verliezen.  De RvT is van mening dat het be-
stuur hier verstandig mee omgaat.

Functioneringsgesprekken en zelfevaluatie RvT
In november 2018 zijn door de voorzitter functione-
ringsgesprekken gevoerd met de individuele leden van
de RvT. Hierin zijn ook scholingsbehoeften besproken.

In november en december heeft de raad het eigen func-
tioneren geëvalueerd onder begeleiding van een extern
bestuursadviseur. In de besloten vergadering van de-
cember zijn de uitkomsten hiervan besproken. De onder
externe begeleiding vormgegeven evaluatie van de RvT
heeft geleid tot enkele conclusies over het functioneren.
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Er is over het algemeen tevredenheid over het functio-
neren van de raad, ook in relatie tot het CvB. In de toe-
komst zal meer aandacht worden besteed aan de ad-
viesrol van de RvT richting het CvB en aan de interne
teamvorming van de RvT aangezien de laatste jaren de
nodige wijzigingen hebben plaatsgevonden in de sa-
menstelling. Individueel worden de wensen en moge-
lijkheden voor professionalisering bezien.

Begin 2019 bespreekt de raad in een extra vergadering
de uitkomsten met het CvB. Op grond van de opbreng-
sten van deze bespreking zal een professionaliserings-
agenda worden opgesteld. 

Overige thema’s
Overige thema’s die in 2018 aan de orde kwamen, wa-
ren het lerarentekort, de participatiewet, verzuimbe-
heersing, het project IT2020, de AVG en de rapportage
van de functionaris gegevensbescherming, de voorge-
nomen inbesteding van glasvezel (Glaslokaal) en goed-
keuring van aanpassingen van de medezeggenschapsre-
glementen. De koersmiddag stond in het teken van het
thema Identiteit en multiculturaliteit. 

9.3 Commissies 
De RvT kent een financiële commissie, onderwijscom-
missie en remuneratiecommissie. De commissies berei-
den voorafgaand aan de vergadering van de raad de
agendaonderwerpen voor en adviseren de raad over
eventuele besluitvorming. 

In 2018 nam mevrouw Kooijman als lid het voorzitter-
schap van de financiële commissie over van aftredend
voorzitter de heer Lemmink. De heer Vermeeren trad toe
als commissielid. In de onderwijscommissie werd aftre-
dend voorzitter mevrouw Van Werkhoven opgevolgd
door mevrouw Lukszo, naast zittend commissielid me-
vrouw Van Kleef. De remuneratiecommissie, waarin de
heer Zuidema en de heer Muller zitting hebben, is in
2018 niet bijeengekomen, maar de vergadering is uitge-
steld naar januari 2019 om de uitkomsten van de zelfe-
valuatie van de RvT en de 360-graden feedback van het
CvB te kunnen meenemen. 

9.4 Werkgeverschap
De RvT stelt de bezoldiging voor de leden van het CvB
vast. De bezoldiging is conform de cao bestuurders VO
en valt binnen de WNT 2. De stichtingscontroller be-
waakt de kosten die de bestuurders voor hun functie
moeten maken. Aan het eind van elk jaar worden de
kosten ter beoordeling aan de financiële commissie
voorgelegd. 

Op verzoek van het CvB is in november en december een

360-graden feedback uitgevoerd door een extern be-
stuursadviseur. De uitkomsten hiervan dienen als in-
breng voor de functioneringsgesprekken die de remune-
ratiecommissie in januari 2019 voert met de leden van
het CvB.

9.5 Verbinding met de medezeggenschap
In januari vond het ambitiegesprek met de GMR PO
plaats over acht door de GMR geselecteerde gedrags -
regels in de verhouding tussen zeggenschap, mede -
zeggenschap en toezicht. 

In april zijn met de GMR VO de ambities ten aanzien van
de thema’s van de Koersbeweging besproken. In novem-
ber had het tweede ambitiegesprek met de GMR VO de
beleidscyclus, beleidsrijk begroten en de begrotingssys-
tematiek als onderwerp en werd inzage gegeven in de
financiële systemen met toelichting door de stichtings-
controller. Daarbij werd extra aandacht geschonken aan
de rol van de medezeggenschap en de RvT in deze cyclus.

9.6 Code Goed Bestuur
In december heeft de RvT de jaarrapportage Code Goed
Bestuur besproken, waarin op elk van de bepalingen in
de code wordt gerapporteerd over de compliance. De
RvT heeft – uit oogpunt van zorgvuldigheid en transpa-
rantie – onafhankelijk juridisch laten toetsen of de
nieuwe hoofdfunctie van de voorzitter per 1 september
2018 in combinatie met het voorzitterschap van de RvT
mogelijk zou kunnen leiden tot (schijn van) belangen-
verstrengeling en daarmee tot strijdigheid met de codes
voor Goed Bestuur PO en VO. De RvT heeft de conclusie
van de onafhankelijke jurist overgenomen en geconsta-
teerd dat de benoeming niet leidt tot enige strijdigheid
met de codes. De raad heeft tevens de aanbeveling over-
genomen dat voor besluiten aangaande het hoger on-
derwijs de voorzitter van de RvT zich onthoudt van be-
raadslaging en besluitvorming.

Naar aanleiding van de zelfevaluatie is afgesproken dat
de adviesrol van de raad van toezicht meer vormgege-
ven wordt in de reguliere agenda van de RvT en zijn
aparte sessies afgesproken om specifieke onderwerpen
te bespreken.

9.7 Vooruitblik naar 2019

De koersmiddag in 2019 zal gaan over segregatie. Ver-
der krijgen in 2019 en daarna – naast de reguliere
thema‘s – de volgende onderwerpen bijzondere aan-
dacht: de uitwerking van de Koersbeweging 2018-2022,
het lerarentekort, doorontwikkeling van samenwer-
kingsvormen met partners in onderwijs, kinderopvang
en bedrijfsleven, beleidsrijk begroten, management de-
velopment, ICT en het inspectiebezoek in 2019-2020.

|  Bestuursverslag 2018 |  Lucas Onderwijs  |

71

inhoud



Bijlage 1
Resultaten eindtoets PO 2017-2018
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school                                                                         toets                                                                        score

Laan van Poot                                                            CET                                                                            545,8
Paschalisschool                                                         CET                                                                            544,5
Parkiet                                                                          CET                                                                            542,5
Waterwilg                                                                   CET                                                                            541,0
Bezuidenhout                                                            CET                                                                            540,2
Groen van Prinsterer                                               CET                                                                            539,9
Paradijsvogel                                                              CET                                                                            538,6
Boldingh                                                                      CET                                                                            538,4
Balans                                                                           CET                                                                            538,0
Driemaster                                                                  CET                                                                            536,2
Statenkwartier                                                          CET                                                                            535,5
Morgenstond                                                             CET                                                                            532,9
Triangel                                                                        CET                                                                            532,0
Jeroen                                                                           CET                                                                            530,9
Onze Wereld                                                               CET                                                                            530,7
Vijverhof                                                                      ROUTE8                                                                   218,2
Emmaus                                                                      ROUTE8                                                                   213,1
Snijdersschool                                                           ROUTE8                                                                   205,3
Vuurvlinder                                                                ROUTE8                                                                   199,6
Trampoline                                                                 ROUTE8                                                                   198,0
Bras                                                                               ROUTE8                                                                   188,6
Liduina                                                                         IEP                                                                                88,5
Dijsselbloem                                                              IEP                                                                                87,9
Cosmicus                                                                     IEP                                                                                87,1
Zorgvliet                                                                      IEP                                                                                87,1
Oase                                                                              IEP                                                                                82,4
Carolusschool                                                            IEP                                                                                82,2
De School                                                                    IEP                                                                                82,2
Vlieger                                                                          IEP                                                                                81,9
Buitenrijck                                                                  IEP                                                                                81,4
Toermalijn                                                                   IEP                                                                                81,2
Drie Linden                                                                 IEP                                                                                80,3
Palet                                                                              IEP                                                                                80,3
Koos Meindertsschool                                            IEP                                                                                80,1
Kristal                                                                           IEP                                                                                79,8
Melodie                                                                        IEP                                                                                79,7
Woonstede                                                                 IEP                                                                                79,7
Jonge Wereld                                                             IEP                                                                                78,7
Lichtbaken                                                                  IEP                                                                                78,3
Mauritsschool                                                           IEP                                                                                78,0
Bamboe                                                                       IEP                                                                                77,7
Kennedy                                                                       IEP                                                                                77,4
Regenboog                                                                 IEP                                                                                77,3
Grote Beer*                                                                 IEP                                                                                77,0
Fontein                                                                         IEP                                                                                76,3

De BRON is Vensters PO. Het betreft de score op de eindtoetsen Cito, IEP en Route8

De rode cijfers zijn onder de inspectienorm.
De inspecienormen zijn afhankelijk van de samenstelling van de schoolbevolking.

*  Bij deze school is na de sluitingsdatum van Vensters een onjuistheid geconstateerd. Hierdoor is de eindscore niet 78,0 maar 77,0. 
Aangezien de ondergrens 77,1 is moet deze school in tegenstelling tot de indicatie van Vensters op rood staan.
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locatie                                                                   schoolsoort              op                           os                            bs                          ex                    eindoordeel

ISW Gasthuislaan                                              4 HAVO                         10,24%                  97,93%                  82,95%                6,43               Voldoende
ISW Gasthuislaan                                              5 VWO                           10,24%                  97,93%                  87,13%                6,37               Voldoende
ISW Hoge Woerd                                                1 VMBO-B                                                                                     98,16%                6,88               Geen oordeel
ISW Hoge Woerd                                                2 VMBO-K                                                                                     95,51%                6,47               Geen oordeel
ISW Hoogeland                                                   3 VMBO-(G)T                 6,16%                  97,40%                  96,00%                6,58               Voldoende
ISW Hoogeland                                                   4 HAVO                            6,16%                  97,40%                  87,69%                6,55               Voldoende
ISW Hoogeland                                                   5 VWO                             6,16%                  97,40%                  88,43%                6,32               Voldoende
ISW Irenestraat                                                   3 VMBO-(G)T                -1,28%                  98,59%                  91,42%                6,55               Voldoende
ISW Lage Woerd                                                 1 VMBO-B                    21,40%                  98,82%                                                                         Geen oordeel
ISW Lage Woerd                                                 2 VMBO-K                    21,40%                  98,82%                                                                         Geen oordeel
ISW Sweelincklaan                                            3 VMBO-(G)T                -1,36%                  98,46%                  93,63%                6,86               Voldoende
LVODH College St. Paul                                    1 VMBO-B                       3,76%                  94,07%                  91,43%                6,60               Voldoende
LVODH College St. Paul                                    2 VMBO-K                       3,76%                  94,07%                  94,17%                6,50               Voldoende
LVODH College St. Paul                                    3 VMBO-(G)T                 3,76%                  94,07%                  84,72%                6,31               Voldoende
LVODH Corbulo College                                   1 VMBO-B                                                     96,69%                  92,59%                6,83               Voldoende
LVODH Corbulo College                                   2 VMBO-K                                                     96,69%                  89,92%                6,61               Voldoende
LVODH Diamant College                                 1 VMBO-B                       0,00%                  93,76%                  89,85%                6,47               Voldoende
LVODH Diamant College                                 2 VMBO-K                       0,00%                  93,76%                  93,46%                6,25               Voldoende
LVODH Heldring VMBO                                    1 VMBO-B                    14,52%                  95,15%                  82,75%                6,59               Voldoende
LVODH Heldring VMBO                                    2 VMBO-K                    14,52%                  95,15%                  85,88%                6,38               Voldoende
LVODH Heldring VMBO                                    3 VMBO-(G)T               14,52%                  95,15%                  84,92%                6,16               Voldoende
LVODH Hofstad Lyceum                                   4 HAVO                            1,38%                  96,96%                  83,52%                6,35               Voldoende
LVODH Hofstad Lyceum                                   5 VWO                             1,38%                  96,96%                  92,56%                6,62               Voldoende
LVODH Hofstad Mavo                                       3 VMBO-(G)T                 3,82%                  94,01%                  85,89%                6,31               Voldoende
LVODH Hofstad Mavo                                       4 HAVO                            3,82%                  94,01%                  82,35%                                        Voldoende
LVODH I.C.Edith Stein                                       3 VMBO-(G)T               19,95%                  92,12%                  78,39%                6,18               Onvoldoende
LVODH I.C.Edith Stein                                       4 HAVO                         19,95%                  92,12%                  73,09%                6,44               Voldoende
LVODH I.C.Edith Stein                                       5 VWO                           19,95%                  92,12%                  83,96%                6,34               Voldoende
LVODH Montaigne Lyceum                             2 VMBO-K                    17,81%                  97,19%                  88,56%                6,28               Voldoende
LVODH Montaigne Lyceum                             3 VMBO-(G)T               17,81%                  97,19%                  85,16%                6,18               Voldoende
LVODH Montaigne Lyceum                             4 HAVO                         17,81%                  97,19%                  81,15%                6,33               Voldoende
LVODH Montaigne Lyceum                             5 VWO                           17,81%                  97,19%                  87,23%                6,70               Voldoende
LVODH Populier                                                  3 VMBO-(G)T               14,44%                  99,18%                  93,66%                6,57               Voldoende
LVODH Populier                                                  4 HAVO                         14,44%                  99,18%                  85,63%                6,39               Voldoende
LVODH Populier                                                  5 VWO                           14,44%                  99,18%                  89,30%                6,54               Voldoende
LVODH Zandvliet                                                4 HAVO                            5,15%                  96,94%                  85,26%                6,35              Voldoende
LVODH Zandvliet                                                5 VWO                             5,15%                  96,94%                  87,35%                6,47               Voldoende
SSC Boutenslaan                                                1 VMBO-B                       9,43%                  97,42%                  84,67%                6,44               Voldoende
SSC Boutenslaan                                                2 VMBO-K                       9,43%                  97,42%                  84,39%                6,16               Voldoende
SSC Boutenslaan                                                3 VMBO-(G)T                 9,43%                  97,42%                  68,39%                5,80               Onvoldoende
SSC Krakeelpolder                                              1 VMBO-B                    13,15%                  99,29%                  92,51%                6,52               Voldoende
SSC Krakeelpolder                                              2 VMBO-K                    13,15%                  99,29%                  89,95%                6,07               Voldoende
SSC Pijnacker                                                       3 VMBO-(G)T               17,61%                  98,19%                  95,07%                6,43               Voldoende
SSC Pijnacker                                                       4 HAVO                         17,61%                  98,19%                  85,28%                6,52               Voldoende
SSC Pijnacker                                                       5 VWO                           17,61%                  98,19%                  90,90%                6,55               Voldoende
SSC Reinier de Graaf                                         3 VMBO-(G)T               28,28%                  98,18%                  90,10%                6,19               Voldoende
SSC Reinier de Graaf                                         4 HAVO                         28,28%                  98,18%                  78,73%                                        Voldoende
SSC Westplantsoen                                           4 HAVO                         11,65%                  98,08%                  88,74%                6,43               Voldoende
SSC Westplantsoen                                           5 VWO                           11,65%                  98,08%                  93,06%                6,63               Voldoende

Bron: Onderwijsresultaten 2018 van de Inspectie

Verklaring:
OP  Onderwijspositie t.o.v. advies PO
OS   Onderbouwsnelheid
BS   Bovenbouwsucces
EX   Examencijfer
De cijfers zijn 3-jaars gemiddelden.

Bijlage 2
OnderwijsResultaten VO 2017-2018
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Bijlage 3
Scholenlijst
Primair Onderwijs

Samenwerkingsschool Balans Den Haag
KC Bamboe Den Haag
Bezuidenhout Den Haag
M.M. Boldingh Den Haag
De Bras Den Haag
KC BuitenRijck Rijswijk
De Carolusschool Den Haag
Cosmicus Den Haag
De School Zandvoort
De Dijsselbloem Voorburg
De Drie Linden Den Haag
De Driemaster Voorburg
Samenwerkingsschool Emmaüs Leidschendam
De Fontein Den Haag
Groen van Prinsterer Voorburg
Grote Beer Den Haag
Jeroen Den Haag
De Jonge Wereld Den Haag
J.F. Kennedy Den Haag
Koos Meindertsschool Den Haag
Laan van Poot Den Haag
Het Lichtbaken Den Haag
Liduina Den Haag
Prins Mauritsschool Rijswijk
CBS Melodie Rijswijk
Morgenstond Den Haag
De Oase Den Haag
Onze Wereld Den Haag
’t Palet Den Haag
De Paradijsvogel Den Haag
De Parkiet Den Haag
St. Paschalis Den Haag
De Regenboog Den Haag
Het Kristal Rijswijk
J.H. Snijdersschool Rijswijk
Statenkwartier Den Haag
Toermalijn Den Haag
De Trampoline Leidschendam
De Triangel Den Haag
De Vijverhof Voorburg
De Vlieger Den Haag
De Vuurvlinder Den Haag
De Waterwilg Nootdorp
Woonstede Den Haag
De Zonnewijzer Leidschendam
Zorgvliet Den Haag

Speciaal basisonderwijs & Expertisecentra

SBO Het Avontuur Den Haag
Bernardusschool locatie SO Den Haag
Bernardusschool locatie VSO Den Haag
ZMLK ’t Kraaienest SO Nootdorp
ZMLK ’t Kraaienest VSO Nootdorp
SBO Merlijn Den Haag
De Opperd ZMOK Rijswijk
SBO Pastoor van Ars Den Haag
SBO De Vliethorst Leidschendam

Voortgezet onderwijs

Regio Den Haag 
Esloo College Den Haag
Corbulo College Voorburg
Diamant College Den Haag
Internationaal College Edith Stein Den Haag
College St. Paul Den Haag
Montaigne Lyceum Den Haag
Christelijk College De Populier Den Haag
Heldring College Den Haag
Hofstad Lyceum Den Haag
Hofstad Mavo Havo Den Haag
De Hofstede Praktijkschool Den Haag
Christelijk Lyceum Zandvliet Den Haag

Regio Westland
ISW Gasthuislaan ’s-Gravenzande
ISW Hoge Woerd Naaldwijk
ISW Hoogeland Naaldwijk
ISW Irenestraat Poeldijk
ISW Lage Woerd Naaldwijk
ISW Madeweg Monster
ISW Sweelincklaan ’s-Gravenzande

Regio Delft
Stanislascollege Westplantsoen Delft
Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo
Stanislascollege Praktijkonderwijs Rijswijk
Stanislascollege Krakeelpolderweg Delft
Stanislascollege Pijnacker Pijnacker
Stanislascollege Dalton Delft
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2018  (na resultaatbestemming)

(in euro’s)
                                                                                         31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa
1.2 Materiële vaste activa 46.103.663 43.850.467

1.3 Financiële vaste activa 41.176.771 41.638.041

87.280.434 85.488.508

Vlottende activa
1.5 Vorderingen 15.187.154 20.868.967

1.7 Liquide middelen 29.055.853 18.623.398

44.243.007 39.492.365

131.523.441 124.980.873

2.1 Eigen Vermogen 56.957.835 52.335.225

2.2 Voorzieningen 41.042.422 40.159.786

2.4 Kortlopende schulden 33.523.184 32.485.863

131.523.441 124.980.873
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Staat van baten en lasten over 2018

(in euro’s)
2018 Begroting 2018 2017

Baten

3.1 Rijksbijdragen 257.530.481 243.693.879 243.071.267

3.2 Overige overheids- 11.141.704 10.168.067 11.436.340

bijdragen en -subsidies
3.3 Overige baten 13.221.249 11.065.403 11.589.102

Totaal baten 281.893.434 264.927.349 266.096.710

Lasten

4.1 Personeelslasten 221.310.755 213.260.350 211.387.788

4.2 Afschrijvingen 7.752.126 8.131.211 6.884.356

4.3 Huisvestingslasten 19.292.640 19.172.379 22.041.086

4.4 Overige lasten 29.221.378 25.672.473 26.594.259

Totaal lasten 277.576.899 266.236.413 266.907.489

Saldo baten en lasten 4.316.535 -1.309.064 -810.779

Financiële baten 488.681 443.884 521.061

Financiële lasten -182.606 -177.306 -171.081

5 Financiële baten en lasten 306.075 266.578 349.980

Nettoresultaat 4.622.610 -1.042.486 -460.799
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 Kasstroomoverzicht over 2018

(in euro’s)
2018 2017

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 4.316.535 -810.779

Gecorrigeerd voor:
·     Afschrijvingen ( pg. 100) 7.752.126 6.884.356

·     Waardeveranderingen financiële vaste activa (pg. 88) 318.914 309.865

·     Mutatie voorzieningen (pg. 92) 882.636 9.627.889

8.953.676 16.822.110

Veranderingen in vlottende middelen
·     Vorderingen (pg. 89) 6.281.813 -748.766

·     Schulden (pg. 94) 1.037.322 3.105.523

7.319.135 2.356.757

Kasstroom uit  bedrijfsoperaties:
·     Ontvangen interest  (pg. 101) 488.681 521.061

·     Betaalde interest  (pg. 101) -182.606 -171.081

306.075 349.980

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 20.895.421 18.718.067

Kasstroom uit  investerings activiteiten
Investeringen in materiële vaste activa (pg. 86) -10.005.322 -8.447.844

Overige investeringen financiële vaste activa (pg. 88) -457.644 -947.880

Totaal kasstroom uit investerings-activiteiten -10.462.966 -9.395.724

Kasstroom uit  financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 0 0

Totaal kasstroom uit  financierings activiteiten 0 0

Mutatie liquide middelen 10.432.455 9.322.343

Beginstand liquide middelen 18.623.398 9.301.055

Eindstand liquide middelen 29.055.853 18.623.398

Mutatie liquide middelen 10.432.455 9.322.343
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31-12-2018    31-12-2017 31-12-2016

                        
Totale baten (x € 1.000) 281.893         266.097 256.380                              
Totale lasten (x € 1.000) 277.577         266.907 253.621                              
Netto resultaat (x € 1.000) 4.623                -461 3.129                              
Saldo baten en lasten (x € 1.000) 4.317                -811 2.759                              
Eigen vermogen (x € 1.000) 56.958           52.335 52.796                              
Balanstotaal (x € 1.000) 131.523         124.981 112.708                              
Weerstandsvermogen - publiek vermogen 16,7%             16,0% 16,8%                              
Weerstandsvermogen - totaal 20,2%             19,6% 20,6%                              
Kapitalisatiefactor - publiek vermogen 35,8%             35,9% 32,3%                              
Kapitalisatiefactor - totaal 39,2%             39,5% 36,0%                              
Liquiditeitsratio 1,32                1,22 1,00                              
Solvabiliteitsratio 43,3%             41,9% 46,8%                              
Rentabiliteitsratio 1,6%              -0,2% 1,2%                              
Rijksbijdragen / totale baten 91%                91% 91%                              
Personele lasten / totale lasten 80%                79% 80%                              
Materiële lasten / totale lasten 20%                21% 20%                              

                        
Totale lasten per  leerling (x €)                                                      
PO 6.645              6.291 6.019                              
WEC 23.608           23.303 22.555                              
VO 9.055              9.042 8.515                              
Totaal 7.975              7.801 7.379                              

                        
Personele lasten per leerling (x €)                                                      
PO 5.421              5.159 4.967                              
WEC 20.805           20.376 19.451                              
VO 7.180              7.091 6.780                              
Totaal 6.358              6.178 5.907                              

                        
Materiële lasten per leerling (x €)                                                      
PO 1.224              1.132 1.052                              
WEC 2.803              2.927 3.104                              
VO 1.876              1.952 1.735                              
Totaal 1.617              1.623 1.472                              

                        
Leerlingen (per 1 oktober)                                                      
PO 17.264          16.900 16.958                              
WEC 296                  274 257                              
VO 17.247           17.040 17.154                              
Totaal 34.807           34.214 34.369                              

                        
Personeel (gemiddeld)                                                      
Totaal man werkzaam in PO/WEC 314 16,8%                 302 16,6% 292                  16,3%
Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC 1.553 83,2%             1.520 83,4% 1.500                  83,7%
Totaal personeel PO/WEC 1.867 100,0%             1.822 100,0% 1.792               100,0%

                        
Totaal man werkzaam in VO 901 46,4%                 888 46,8% 893                  46,9%
Totaal vrouw werkzaam in VO 1.042 53,6%               1011 53,2% 1010                  53,1%
Totaal personeel VO 1.943 100,0%             1.899 100,0% 1.903               100,0%

                        
Totaal man werkzaam bureau 42 35,6%                    41 35,7% 35                  34,0%
Totaal vrouw werkzaam bureau 76 64,4%                    74 64,3% 68                  66,0%
Totaal personeel bureau 118 100,0%                 115 100,0% 103               100,0%

                        
Totaal man 1.257 32,0%             1.231 32,1% 1.220                  32,1%
Totaal vrouw 2.671 68,0%             2.605 67,9% 2.578                  67,9%
Totaal personeel 3.928 100,0%             3.836 100,0% 3.798               100,0%

kerncijfers

Het overzicht met het aantal fte’s staat vermeld op pagina 99. De leerlingen aantallen in de verschillende jaren zijn conform de stand van DUO van 1 oktober 2018.

Het weerstandsvermogen
is het percentage eigen
vermogen van de totale
baten inclusief de finan-
ciële baten.

De kapitalisatiefactor is
het percentage balans -
totaal minus MVA
gebouwen en terreinen
van de totale baten inclu-
sief de financiële baten.

De liquiditeitsratio is de
vlottende activa gedeeld
door de kortlopende 
schulden.

De solvabilteitsratio is
het percentage eigen
vermogen van het
balanstotaal.

De rentabilteitsratio is
het percentage netto -
resultaat van de totale
baten inclusief de finan-
ciële baten.
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Toelichting
behorende tot de jaarrekening 2018

Algemeen

Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting; de voornaamste activiteiten van
de Stichting Lucas Onderwijs bestaan uit het verzorgen van pri-
mair en voortgezet onderwijs in het westelijk deel van de
Randstad. De Stichting Lucas Onderwijs is statutair gevestigd in
Den Haag op het adres Saffierhorst 105. Kamer van Koophandel
Den Haag 41158916.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslagge-
ving Onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen
van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslagge-
ving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van
toepassing zijn met inachtneming van de daarin aangeduide
uitzonderingen. 

Grondslagen algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van
activa en passiva en de resultaat bepaling zijn gebaseerd op his-
torische kosten, met uitzondering van de financiële
instrumenten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa
en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs.

Activa worden in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouw baar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in
de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van
middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode
waarop zij betrekking hebben. 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele valuta van
de organisatie.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oorde-
len vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van
invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-
teerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 
lasten. De daadwerkelijke resultaten en/of uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoor-
deeld. Herzie ningen van schattingen worden opgenomen in de
periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige
perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt
waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggen-
schap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook
rechtspersonen die overwegende zeggenschap of invloed van
betekenis kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbon-
den partijen. Ook de statutaire bestuursleden, andere
sleutelfunctionarissen in het bestuur van Lucas Onderwijs en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toe-
gelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden
zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang
van de transacties en andere informatie die nodig is voor het
verschaffen van het inzicht.

Correctie voorgaande jaren
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaat-
bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

  Grondslagen Balans

Materiële vaste activa
De gebouwen en terreinen, inventaris en apparatuur, andere
vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoe-
ring en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs vermin-
derd met de cumulatieve afschrijvingen. Investeringssubsidies
worden zichtbaar in mindering gebracht op de materiële vaste
activa.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de
subsidies betrekking hebben. 

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de
aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de eco-
nomische levensduur. Op terreinen, materiële vaste
bedrijfs activa in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële
vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Gebouwen                                                   :     2,5-5%
Inventaris en apparatuur                        :     5-33%
Andere vaste bedrijfsmiddelen            :     8-33% 

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de
bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud
gevormd. De toevoeging aan de voorziening is bepaald op basis
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van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die
telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud ver-
loopt. Jaarlijks wordt de voorziening herijkt. Per school wordt
gekeken of de voorziening in de komende 15 jaar negatief
wordt. Indien dat het geval is en het gebouw wordt niet vervan-
gen, dan wordt extra gedoteerd aan de voorziening.

Financiële vaste activa 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in effecten,
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en
overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en ove-
rige te betalen posten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt
tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële
instrumenten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzon-
dere waardeverminderingsverliezen. De financiële vaste activa
hebben een langlopend karakter. De overige effecten worden
verantwoord op basis van transactiedatum.

Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Niet-beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen ge-
amortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rente methode,
verminderd met bijzondere waardeverminderings-  verliezen. 

Bijzondere waardeverminderingen of vervreemding van vaste
activa 
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoor-
deeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen
of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de
boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt
bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de
toekomstige netto-kasstromen die het actief naar verwachting
zal genereren. 
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de
geschatte toekomstige kasstroom, wordt een bedrag voor impair-
ment ten laste van het resultaat geboekt voor het verschil tussen
de boekwaarde en de actuele waarde van het actief. Voor verkoop
beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of
lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten.

Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde
kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waarde verminde-
ring bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het
actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kas-
stromen, contant gemaakt tegen de effectieve rentevoet van
het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwer-
king van het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat
daarvoor opgenomen was, dient te worden teruggenomen
indien de afname van de waardevermindering verband houdt
met een objectieve gebeurtenis na afboeking. De terugname
wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is om het
actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het
moment van de terugname, als geen sprake geweest zou zijn
van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen
verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.  

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
de reële waarde van de tegenprestatie. Als de ontvangst van de
vordering is uitgesteld op grond van verlengde overeengeko-
men betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de
hand van de contante waarde van de verwachte opbrengsten
en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten
ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzie-
ningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering. Vorderingen worden na eer-
ste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. 

Het bedrag van de ‘eeuwigdurende vordering” op OCW voor het
VO wordt verantwoord onder de niet in de balans opgenomen
activa en verplichtingen. 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s
met een looptijd korter dan 12 maanden. Rekening-courant
schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kre-
dietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden de algemene reserves, de
bestemmingsreserves en de bestemmingsfondsen gepresen-
teerd. De algemene reserve bestaat uit de reserves die ter vrije
beschikking staan van het bestuur. Indien een beperktere beste-
dingsmogelijkheid door het bestuur is aangebracht, dan is het
aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als
bestemmingsreserve. Indien de beperktere bestedingsmogelijk-
heid door derden is aangebracht, dan wordt dit deel
aangemerkt als bestemmingsfonds.

Voorts is binnen het eigen vermogen een onderscheid gemaakt
naar publieke en private middelen.

Voorzieningen 
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en
de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders aangege-
ven worden de voorzieningen opgenomen tegen de nominale
waarde. De voorziening jubilea is opgenomen tegen contante
waarde. Bij de berekening van de contante waarde is er van uit-
gegaan dat het renteniveau ultimo het boekjaar, waarmee de
berekening van de contante waarde is gemaakt, gelijk is aan de
te verwachten indexering van de personeelslasten in de
komende jaren. Toevoegingen aan voorzieningen vinden plaats
ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden
rechtstreeks plaats ten laste van de voorzieningen.

Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer
sprake is van: 
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die een

gevolg is van een gebeurtenis in het verleden; en
• waarvan een voldoende betrouwbare schatting kan worden

gemaakt; terwijl
• het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplich-

ting een uitstroom van middelen nodig is.
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Uitzondering op voorgaande voorwaarden betreft de egalisatie-
voorziening voor groot onderhoud. De toevoegingen aan deze
voorziening zijn bepaald op basis van het geschatte bedrag van
het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werk-
zaamheden voor groot onderhoud verloopt, gebaseerd op een
meerjarenonderhoudsplan. In 2015 is het buitenonderhoud in
het PO doorgedecentraliseerd van de gemeenten naar de bestu-
ren. Hiervoor is in 2014 begonnen met een inhaaldotatie.
In 2017 heeft Lucas Onderwijs een herijking van deze voorzie-
ning uitgevoerd met als doel per gebouw een evenwichtige en
consistente jaarlijkse dotatie aan, en verloop van, de
onderhoudsvoorziening te bepalen. Daarbij zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd: Voor de gebouwen waar de voor-
ziening per 31 december van het boekjaar negatief  was, is een
inhaaldotatie gedaan omdat hiervoor de dotaties in het verle-
den te laag zijn geweest. Dit betreft in 2018 1 gebouw.
Vervolgens is per gebouw op basis van het meerjarenonder -
houds plan voor de komende 15 jaar, beoordeeld in hoeverre de
jaarlijkse dotatie toereikend is om het onderhoud uit te voeren.
Daar waar de voorziening in de toekomst ontoereikend is (nega-
tief) is reeds in 2018 een inhaaldotatie gedaan. Dit betreft 7
gebouwen. Bij de bepaling van de voorziening groot onderhoud
ultimo 2018 wordt geen gebruik gemaakt van de tijdelijke uit-
zonderingsbepaling in de RJO artikel 4 lid c.

Schulden 
Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar wor-
den aangeduid als langlopend. Schulden met een op balans datum
resterende looptijd van ten hoogste één jaar worden aangeduid
als kortlopend. Schulden worden niet gesaldeerd met activa.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaar-
deerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.

Grondslagen exploitatierekening

Opbrengstverantwoording 

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en overige baten 
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit
hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de
toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de
staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking
hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de
verrichte werkzaamheden als baten verantwoord. 

Verlenen van diensten 
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten
geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op
de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot
de in totaal te verrichten diensten.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste
activa worden vanaf het moment van ingebruikname

afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van
het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een
schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiks-
duur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van mate-
riële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van
arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten
voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen
Lucas Onderwijs heeft een pensioenregeling bij Stichting
Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn de
bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en
worden op verplichte of contractuele basis premies betaald
door Lucas Onderwijs. ABP hanteert het middelloon als pensi-
oengevende salarisgrondslag. ABP probeert ieder jaar de
pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de
lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Wanneer de dek-
kingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De
premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze
verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen
als overlopende activa inden dit tot een terug storting leidt of
tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet
betaalde premies worden als verplichting op de balans opgeno-
men. Naast de premiebetalingen bestaan er geen andere
verplichtingen

De dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP per
31 december 2018 is 97 %. Op 31 december 2018 was de
beleidsdekkingsgraad 103,8 %

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt,
rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betref-
fende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten
wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekos-
ten op de ontvangen leningen.

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan
uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met
een looptijd langer dan drie maanden. Transacties waarbij geen
instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder
financiële leasing zijn niet in het kasstroomoverzicht opgeno-
men. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting
zijn in de toelichting van balansposten verantwoord.

Operationele leasing 
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een
groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom ver-
bonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten
worden verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van
de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesreke-
ning over de looptijd van het contract.
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Rente- en kasstroomrisico
Lucas  Onderwijs loopt renterisico over de rentedragende vorde-
ringen (met name onder financiële vaste activa, effecten en
liquide middelen) en rentedragende langlopende en
kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellin-
gen).
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken
loopt Lucas Onderwijs risico ten aanzien van toekomstige kas-
stromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en
schulden loopt Lucas Onderwijs risico’s over de reële waarde als
gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële deri-
vaten met betrekking tot afdekking van het renterisico
gecontracteerd.

Kredietrisico
Lucas Onderwijs heeft geen significante concentraties van kre-
dietrisico’s. 

Liquiditeitsrisico
Lucas Onderwijs heeft de mogelijkheid om gebruik te maken
van een kredietfaciliteit bij de ABNAMRO.

De jaarrekening is opgemaakt op 14 mei 2019.
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1.2 Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
(in euro’s)

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Totaal
Gebouwen Inventaris en Andere vaste MVA
en terreinen apparatuur bedrijfsmiddelen in uitvoering

Stand per 1 januari 2018

Aanschafprijs 29.692.466 35.581.020 10.761.489 51.286 76.086.261

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -10.051.587 -16.818.204 -5.366.003 0 -32.235.794

Boekwaarde 19.640.879 18.762.816 5.395.486 51.286 43.850.467

Mutaties in de boekwaarde:
Investeringen 2.569.159 5.635.739 1.312.870 487.611 10.005.379

Desinvesteringen -28.901 -163.608 -52.249 0 -244.758

Correctie voorgaande jaren afschrijvingen -57 0 0 0 -57

Afschrijvingen -1.516.622 -4.647.574 -1.587.930 0 -7.752.126

Afschrijving desinvesteringen 28.901 163.608 52.249 0 244.758

Saldo 1.052.480 988.165 -275.060 487.611 2.253.196

Stand per 31 december 2018:
Aanschafprijs 32.232.724 41.053.151 12.022.110 538.897 85.846.882

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
waardeverminderingen -11.539.365 -21.302.170 -6.901.684 0 -39.743.219

Boekwaarde 20.693.359 19.750.981 5.120.426 538.897 46.103.663
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Toelichting 1.2 Materiële vaste activa
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De schoolgebouwen die van de overheid in juridisch eigendom zijn verkregen, zijn voor PM gewaardeerd. Het economisch claimrecht
ligt bij een andere (overheids-)instantie. Deze schoolgebouwen dienen dus bij vervreemding of onttrekking van de onderwijsbestem-
ming te worden overgedragen aan de betreffende (overheids-)instantie. De gebouwen zijn door de (overheids-)instantie verzekerd. Het
pand Saffierhorst is wel volledig eigendom met een balanswaarde van € 1.266.000 en een waardering volgens de OZB van € 1.550.000.

De investeringen die met eigen middelen van Lucas Onderwijs worden gefinancierd, worden als activa op de balans gezet.

In 2018 is in totaal € 2.253.000 meer geïnvesteerd dan afgeschreven. Het totaal aan investeringen in 2018 bedraagt € 10.005.000

tegen een totaal aan afschrijvingen van € 7.752.000.

Het bedrag aan investeringen gebouwen € 2.569.000 wordt veroorzaakt door een groot aantal verbouwingen in het PO en VO. 
De grootste hiervan zijn Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo € 123.000, Esloo College € 114.000, Krakeelpolderweg € 81.000, Stanis -
lascollege Dalton Delft € 277.000, Carolus € 49.000, SBO Merlijn € 418.000, ISW Gasthuislaan € 446.000, Montaigne Lyceum € 444.000.

In 2018 is € 1.975.000 geïnvesteerd in inventaris en € 3.661.000 in ICT-apparatuur in totaal  € 5.636.000 (2017 € 6.211.000). De daling
wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere investeringen in inventaris (2017 € 2.357.000). In 2017 is een aantal nieuwbouwscholen
opgeleverd met investeringen in inventaris. De belangrijkste investeringen in Inventaris zijn ’t Palet € 340.000, Liduina € 90.000,
KC Buijtenrijck € 84.000, ISW Gasthuislaan € 156.000, Stanislascollege Westplantsoen € 46.000, Montaigne Lyceum € 138.000 en
Stanis lascollege Dalton Delft € 96.000. ICT-investeringen vinden overal plaats. De scholen met de hoogste investeringen in 2018 zijn
ISW Hoogeland € 85.000, ISW Gasthuislaan € 90.000, Stanislascollege Westplantsoen € 182.000, Stanislascollege Krakkeelpolderweg 
€ 88.000, Stanislascollege Dalton Delft € 87.000, Pijnacker 117.000, Christelijk College De Populier € 115.000, Christelijk Lyceum
Zandvliet € 117.000 en Edith Stein College € 129.000.

(in euro’s) Kosten Reeds vergoed Vordering op Kosten voor Saldo jaarrekening
gemeente door gemeente gemeente inz. Lucas Onderwijs

MvA in uitvoering

Oase 3.267 0 -3.267 0 0

De Trampoline 104.118 -23.556 -80.562 0 0

Groen van Prinsterer 3.650.571 -3.534.672 -115.899 0 0

Statenkwartier 0 0 0 249.525 249.525

Pastoor van Ars 0 0 0 148 148

MM Boldingh 3.900.916 -3.900.916 0 0 0

Kraaienest 5.143 0 -5.143 0 0

Toermalijn 153.945 -150.000 -3.945 0 0

Onze Wereld 246.905 0 -246.905 0 0

Liduina 21.175 0 -21.175 0 0

Koos Meindertsschool 0 -187.961 187.961 0 0

Emmaus 1.852.562 -1.689.037 -163.525 0 0

De Vuurvlinder 22.715 0 -22.715 0 0

ISW Gasthuislaan 0 0 0 0 0

ISW Irenestraat 0 0 0 3.313 3.313

Stanislas Krakeelpolderweg 0 0 0 23.151 23.151

Stanislas Beweeg-vmbo/mavo 0 0 0 15.748 15.748

De Populier 4.465.482 -4.465.482 0 0 0

Lyceum Zandvliet 0 0 0 30.250 30.250

Hofstad Mavo/Havo 0 0 0 1.456 1.456

Heldring College 0 0 0 206.112 206.112

Montaigne Lyceum 0 0 0 9.194 9.194

14.426.799 -13.951.624 -475.175 538.897 538.897

Onderstaand het overzicht van de opbouw van de materiële vaste activa in uitvoering:

De eigen investeringen bij Statenkwartier € 250.000 en Heldring College € 206.000 zijn interne verbouwingen.
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1.3 Financiële vaste activa 
Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven: 
(in euro’s)

1.3.6 1.3.7 Totaal
Overige Overige 
effecten vorderingen

Stand per 1 januari 2018 40.638.041 1.000.000 41.638.041

Mutaties:
.       Investeringen 5.357.644 0 5.357.644

.       Desinvesteringen (lossing/verkoop) -4.500.000 0 -4.500.000

.       Desinvesteringen (waardevermindering) -318.914 0 -318.914

.       Gerealiseerde winst bij verkoop 0 0 0

.       Afgeloste leningen 0 -400.000 -400.000

.       Overheveling naar kortlopende vorderingen 0 -600.000 -600.000

Stand per 31 december 2018 41.176.771 0 41.176.771

De overige effecten betreffen de obligaties die voldoen aan de Regeling beleggen, belenen en derivaten OCW 2016. De investeringen
en desinvesteringen betreffen de aan- en verkopen van financiële activa. 
Per 1 januari 2015 heeft Lucas Onderwijs een stelselwijziging doorgevoerd en zijn de effecten voor zover deze aan de beurs genoteerd
zijn gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. De waarde van de effecten per 31-12-2018 tegen reële waarde bedraagt
€42.097.046. De reële waarde benadert de boekwaarde. De reële waarde per 31 december 2017 bedroeg € 41.803.998.  

De desinvestering waardevermindering ontstaat door de methodiek van de geamortiseerde kostprijs.

In totaal heeft Lucas Onderwijs € 600.000 geleend aan Stichting Glaslokaal. Deze lening is gefinancierd uit het private vermogen. De
looptijd van deze hypothecaire lening (2e pandrecht) bedraagt 7 jaar met een rente van 5,25 procent.  De lening van € 600.000 loopt
af in april  2019 en is verantwoord onder de kortlopende vorderingen.

Toelichting
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Toelichting
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1.5 Vorderingen 
(in euro’s) 2018 2017

1.5.1 Debiteuren 1.351.621 1.735.629

1.5.6 Vorderingen op overheden
Rijksoverheid 5.237.001 4.941.954

Overige overheden 4.600.964 11.955.274

1.5.7 Overige vorderingen
·     Nog te ontvangen rentebaten 3.968 32.896

·     Kortlopend deel lening u/g 600.000 0

·     Overige 1.546.861 776.910

2.150.829 809.805

1.5.8 Overlopende activa 1.846.739 1.426.305

15.187.154 20.868.967

De daling van de debiteuren wordt voornamelijk veroorzaakt door het actieve debiteurenbeleid van de centraal gefactureerde diensten
zoals detachering en verhuur.

Rijksoverheid
De bekostiging in het primair onderwijs is in tegenstelling tot eerdere verwachting nog steeds op schooljaar en niet op kalenderjaar.
OCW betaalt de bekostiging met een afwijkend betaalritme. Lucas Onderwijs zorgt voor evenredige toerekening aan het kalenderjaar.
Hierdoor bestaat per jaareinde een verschil tussen het toegekende bedrag o.b.v. beschikkingen en het ontvangen bedrag. Dit bedrag
is met ingang van boekjaar 2017 opgenomen als vordering. Voor boekjaar 2017 betreft de hoogte van de vordering € 4.942.000,
voor boekjaar 2018 bedraagt de vordering ultimo jaareinde € 5.237.000. 

Overige overheden
Onder Overige overheden zijn vorderingen opgenomen op de verschillende gemeenten inzake huisvesting en eerste inrichtingen. Een
gedeelte van de vorderingen is reeds gedeclareerd. Een ander gedeelte moet nog gedeclareerd worden. De grootste vorderingen be-
treffen nieuwbouw projecten Groen van Prinsterer € 116.000, Onze Wereld € 247.000, Emmaüs € 164.000, Christelijk College De Populier
€ 1.819.000, Edith Stein College € 845.000

Daarnaast zijn nog niet alle gehuurde panden gedeclareerd en/of vergoed door de gemeente: SBO het Avontuur € 104.000, De Paradijs-
vogel € 65.000, Jeroen  € 17.000 en Regenboog € 53.000.

In het kader van het ESF-project AMR Haaglanden ontvangen de verschillende scholen van Lucas Onderwijs in totaal nog € 1.135.000

aan gedeclareerde kosten.

Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn met € 763.000 gestegen tot € 1.540.000 (2017 € 777.000). Deze stijging wordt veroorzaakt door nog te
declareren bedragen bij 3SO, door te belasten huur gebouw van IKC Bamboe € 186.000, nog te ontvangen bedragen van onze IDEAL
provider Mollie € 213.000 en samenwerkingsverbanden € 198.000. De lening aan Stichting Glaslokaal van € 600.000 loopt af in april
2019.
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Stand per Resultaat          Overige Stand per 
1 januari 2018                   mutaties 31 december 2018

2.1.1.1 Algemene reserve                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                 
              Exploitatiereserve scholen                                   26.061.193          1.317.114     -189.040                           27.189.267

                                                                                                                                                                                                                                 
2.1.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                 
              Groeiregeling                                        1.371.418                                 -344.322                     0       1.027.096                      
              Lucas Foundation                                 1.065.058                                 -345.890       189.040           908.208                      
              BAPO                                                            268.660                                 -162.079                     0           106.581                      
              Functiemix                                             1.297.136                                                 0                     0       1.297.136                      
              Prestatiebox                                              638.009                                    364.506                     0       1.002.515                      
              Aanloopverliezen nieuwe school                     0                                2.700.000                     0       2.700.000                      
              Nieuwbouw/verbouw                           842.823                                    -38.493                     0           804.330                      
              Vordering O.C.W.                                   4.941.954                                    295.048                     0       5.237.002                      
              Eigen fondsen                                       2.117.285                                    260.428                     0       2.377.713                      
              Eigen Risicodrager WGA                    1.329.097                                1.472.702                     0       2.801.799                      
              Eigen Risicodrager VF P.O.                  2.671.074                                 -865.900                     0       1.805.174                      
              Centrale organisatie                               109.911                                 -109.911                     0                         0                      
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                     16.652.425                                                                                20.067.554

2.1.1.3 Bestemmingsreserve (privaat)                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                 
              Algemene reserve (privaat P.O.)                            9.621.607                79.407                                                    9.701.014

                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                     52.335.225         4.622.610                     0                           56.957.835 
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2.1 Eigen vermogen
(in euro’s)

Toelichting

1.7 Liquide middelen 
(in euro’s)

2018 2017

1.7.1 Kasmiddelen 48.508 57.503

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 29.007.345 18.565.895

29.055.853 18.623.398

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de rechtspersoon.

Lucas Onderwijs heeft het advies gekregen van de vermogensbeheerder om gezien de marktomstandigheden geen obligaties aan te
kopen.

De stijging van de liquide middelen met € 10.432.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de verandering in de vlottende middelen
zoals lagere vorderingen € 5.682.000 en hogere schulden € 1.037.000. Daarnaast zijn de voorzieningen toegenomen met € 883.000,
de investeringen zijn € 2.253.000 hoger dan de afschrijvingen en de winst is € 4.623.000.
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De toename van het privaatvermogen van € 79.000 bestaat uit
de toerekening van het resultaat van de financiële baten en las-
ten aan dit gedeelte van het vermogen. Uit het privaatvermogen
zijn onder andere de hypothecaire leningen  aan de Stichting
Glaslokaal gefinancierd (€ 600.000).  

De exploitatiereserve scholen is het  beschikbare vermogen op
schoolniveau.

De bestemmingsreserve groeiregeling is het verschil tussen de
rijkssubsidie groeiregeling en de interne regeling van toekenning
in verband met de groei van het aantal leerlingen. Deze bestem-
mingsreserve wordt gebruikt om fluctuaties in de bekostiging in
de nieuwe regeling te compenseren. In het boekjaar 2018 heeft
Lucas Onderwijs € 344.000 meer  toegekend aan de scholen dan
ontvangen.

Een gedeelte van de lumpsum in het PO wordt collectief begroot
om hiermee onverwachte kosten op schoolniveau te compense-
ren. Het resultaat in een bepaald jaar wordt toegevoegd aan de
bestemmingsreserve Lucas Foundation. In 2018 was de bijdrage
0,3 % (2017 0,3 %). Door het relatief lage % in 2018 is de bestem-
mingsreserve gedaald met € 346.000. De mutatie van € 189.000

is het eigen vermogen van een opgeheven school wat toegevoegd
is aan de bestemmingsreserve. 

De bestemmingsreserve BAPO is een bestemmingsreserve, omdat
een voorziening BAPO niet meer is toegestaan om de spaar-BAPO
te kunnen betalen. 

De bestemmingsreserve Functiemix is bedoeld om de extra kosten
die gepaard gaan met het bewerkstelligen van de volledige func-
tiemix in de toekomst te kunnen betalen. De regio Den Haag heeft
hiervoor in het verleden een bestemmingsreserve gecreëerd.  

De baten en bijbehorende lasten in verband met de prestatie-
box/bijzondere bekostiging worden in het PO in detail verant-
woord. In deze bestemmingsreserve is opgenomen welk gedeelte
nog niet is besteed. 

Aanloopverliezen nieuwe school. Lucas Onderwijs zal met ingang
van het schooljaar 2019/2020 een nieuwe internationale school
stichten in Delft. De bestemmingsreserve is gevormd in verband
met de berekende aanloopverliezen.

Lucas Onderwijs heeft een aantal scholen toestemming gegeven
om een bestemmingsreserve te vormen voor nieuwbouw. Dit
staat in de bestemmingsreserve Nieuwbouw en is bedoeld om
tijdelijk extra kosten te kunnen dekken. 

De bestemmingsreserve vordering OCW is om transparant te zijn
over de vordering die het bestuur waarschijnlijk zal afboeken in-
dien de bekostiging in het PO, net als in het VO, op kalenderjaar
wordt toegekend.

De bestemmingsreserve Eigen Fondsen is een reserve bij de Sta-
nislas-scholen en de PO-scholen, die ingezet wordt voor bijzon-
dere schoolprojecten, projecten vanuit de oudercommissie,
schoolreizen en dergelijke. In 2018 is deze bestemmingsreserve
met € 98.000 gedaald door scholen in het PO en € 358.000 geste-
gen bij de Stanislas scholen.

In de bestemmingsreserve Eigen Risicodragerschap zijn de cumu-
latieve resultaten opgenomen op het Eigen Risicodragerschap
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA). Het
resultaat wordt gevormd door de premies zoals die door de scho-
len via de loonkosten worden gedragen en de lasten van de toe-
komstige uitkeringen.

Op 1 augustus 2014 is Lucas Onderwijs Eigen Risico Drager ver-
vangingsfonds geworden in het PO. Het resultaat hierop in 2018

is toegevoegd aan de bestemmingsreserve om mogelijke toe-
komstige tekorten uit te kunnen dekken. 

De bestemmingsreserve centrale organisatie is het cumulatieve
resultaat van het verschil tussen de allocatie van de kosten over
de scholen en de gemaakte collectieve kosten. Jaarlijks wordt het
resultaat op de centrale organisatie doorberekend aan de scholen. 
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                                                                     2.2.1                       2.2.1                            2.2.1                       2.2.1                          2.2.1                           2.2.1                          2.2.1
                                                              Voorziening        Voorziening              Voorziening        Voorziening           Voorziening             Voorziening                  Totaal 
                                                               spaarverlof      LBP /duurzame                Jubilea                   W.G.A.                        WW-              Blijvend Langdurig     personeels-
                                                                                            inzetbaarheid                                                                                 uitkeringen                   Zieken               voorzieningen

Stand per 1 januari 2018                 2.530.275            2.810.576              1.595.873              3.556.773                 1.210.654                     400.000 12.104.151

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dotaties                                                     380.129             1.748.991                  300.483                  415.074                     857.069                     375.000 4.076.746

Onttrekkingen                                       -503.562               -624.138                 -267.762                 -718.142                -1.094.801                                   0 -3.208.405

Vrijval                                                             -9.394                              0                      -4.349                 -668.771                                   0                                   0 -682.514

(Rente-)Mutatie                                                    0                         671                                0                                0                          8.551                                   0 9.222

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Stand per 31 december 2018         2.397.448            3.936.100              1.624.245              2.584.934                     981.473                     775.000 12.299.200

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                     2.2.3                       2.2.3                            2.2.3
                                                              Voorziening         Voorziening            Totaal Overige                                                Totaal                               
                                                               onderhoud   gewichtenregeling     voorzieningen                                       voorzieningen
                                                                                                                                  
Stand per 1 januari 2018               24.790.644            3.264.991            28.055.635                                                40.159.786

                                                                                                                                                                                                                                
Dotaties                                                  7.028.640                              0               7.028.640                                                 11.105.386

Onttrekkingen                                    -3.622.993           -1.255.781             -4.878.774                                                  -8.087.179

Vrijval                                                     -1.021.279               -441.000             -1.462.279                                                  -2.144.793

Mutatie                                                                    0                              0                                0                                                             9.222

                                                                                                                                                                                                                                
Stand per 31 december 2018       27.175.012            1.568.210           28.743.222                                                41.042.422
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2.2 Voorzieningen
(in euro’s) Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven: 

In onderstaand overzicht is de onttrekking van de diverse voorzieningen over de komende jaren vermeld. 

(in euro’s)
                                                                     2.2.1                       2.2.1                            2.2.1                       2.2.1                          2.2.1                           2.2.1                          2.2.1
                                                              Voorziening        Voorziening              Voorziening        Voorziening           Voorziening             Voorziening                  Totaal 
                                                               spaarverlof      LBP /duurzame                Jubilea                   W.G.A.                        WW-              Blijvend Langdurig     personeels-
                                                                                            inzetbaarheid                                                                                 uitkeringen                   Zieken               voorzieningen

Stand per 31 december 2018         2.397.448            3.936.100              1.624.245              2.584.934                     981.473                     775.000 12.299.200

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Onttrekkingen < 1 jaar                          204.103                 161.610                     13.900                  527.419                          1.702                     629.000 1.537.734

Onttrekkingen > 1 jaar <= 5 jaar          27.154                   94.000                     34.000               1.255.240                          6.808                     146.000 1.563.202

                                                                                                                                                                                                                                                                     
Onttrekkingen > 5 jaar                     2.166.191            3.680.490              1.576.345                 802.275                     972.963                                  0 9.198.264

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                     2.2.3                       2.2.3                            2.2.3
                                                              Voorziening         Voorziening            Totaal Overige                                                Totaal                               
                                                               onderhoud   gewichtenregeling     voorzieningen                                       voorzieningen
                                                                                                                                  
Stand per 31 december 2018       27.175.012            1.568.210            28.743.222                                                41.042.422

                                                                                                                                                                                                                                
Onttrekkingen < 1 jaar                      6.174.528             1.568.210               7.742.738                                                    9.280.472

Onttrekkingen > 1 jaar <= 5 jaar 20.316.854                              0            20.316.854                                                 21.880.056

                                                                                                                                                                                                                                
Onttrekkingen > 5 jaar                         683.630                             0                 683.630                                                   9.881.894
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Personeelsvoorziening
De personeelsvoorziening bestaat voor € 2.397.000 uit een voor-
ziening voor het spaarverlof, voor € 1.624.000 uit een voorzie-
ning jubilea en voor € 2.585.000 uit de voorziening ERD WGA. In
2011 is Lucas Onderwijs Eigen Risico Drager geworden voor de
WGA. De verwachte uitgaven over tien jaar van de op 31 decem-
ber 2018 aanwezige personeelsleden in de WGA zijn opgeno-
men in de voorziening. In 2018 was de voorziening €2.585.000.
Door de uitstroom en de geringe instroom in 2018 is de voorzie-
ning met € 972.000 gedaald.

De voorziening WW is een voorziening gevormd voor de inge-
schatte te betalen WW-uitkeringen voor ex-medewerkers in de
toekomstige jaren rekening houdend met de kans dat de ex-me-
dewerkers weer aan het werk gaan. De stand per 31-12-2018 be-
draagt € 981.000. In 2018 is dit bedrag gedaald met € 229.000

door de inhaaldeclaraties van DUO. De voorziening is opge-
bouwd uit € 597.000 voor het PO en € 384.000 voor het VO. 

In 2014 heeft Lucas Onderwijs naar aanleiding van de nieuwe
cao’s een nieuwe voorziening gevormd in het kader van het
Leeftijd Bewust Personeelsbeleid/Duurzame inzetbaarheid van-
wege de verplichting aan de medewerkers die de nieuwe rech-
ten vanuit de cao hebben gespaard. De voorziening is in 2018

gestegen met € 1.126.000 tot € 3.936.000. In het VO zijn veel
medewerkers die hun duurzame inzetbaarheid uren sparen. De
voorziening is opgebouwd uit de gespaarde uren maal de loon-
kosten per uur.

In 2017 is een nieuwe voorziening gevormd voor blijvend lang-
durig zieken € 775.000. Dit zijn lasten die Lucas Onderwijs ver-
wacht te maken voor medewerkers die geen prestatie meer ver-
richten tot 2 jaar na het begin van de ziekte 

De personeelsvoorzieningen zijn over het algemeen langlo-
pend. 

Overige voorzieningen 
De overige voorzieningen bestaan uit de voorziening voor onder-
houdskosten. Deze wordt gevormd voor periodiek groot onder-
houd dat dient te worden verricht aan de gebouwen. De voorzie-
ning voor onderhoudskosten is langlopend (tot veertig jaar). Bij
het afstoten van een gebouw valt de voorziening in principe vrij.

Per 1 januari 2015 is voor het PO het onderhoud op de buiten-
kant door gedecentraliseerd van de gemeente naar de besturen.
In dit kader heeft Lucas Onderwijs in 2018 een dotatie gedaan
van € 786.000 in (2017 € 904.000).

In 2018 heeft een vrijval van de onderhoudsvoorziening  plaats-
gevonden op basis van de jaarlijkse herijking van de voorziening
groot onderhoud van € 1.021.000. Dit betreft de gedeeltelijke
vrijval van de voorziening van gebouwen, die op korte termijn
vervangen worden of reeds zijn afgestoten. Daarnaast is er voor
€ 684.000 extra gedoteerd om toekomstige tekorten te voorko-
men.
In 2018 is er exclusief de inhaaldotaties € 1.935.000 meer ge-
doteerd dan onttrokken aan de voorziening groot onderhoud.
Dit komt doordat 2 grote onderhoudsprojecten bij Onze Wereld
€ 1.289.000 en Stanislascollege Westplantsoen € 1.101.000 zijn
doorgeschoven naar een later tijdstip. Inclusief de inhaaldotatie
gaat het om een bedrag van € 2.385.000.

Naar aanleiding van de discussie met betrekking tot de gewich-
tenregeling heeft Lucas Onderwijs besloten om een voorziening
te vormen voor de effecten hiervan op de Rijksbijdragen. Lucas On-
derwijs heeft beroep aangetekend bij DUO op de uitspraken. Het
gedoteerde bedrag is gebaseerd op de correctiebeschikkingen die
ontvangen zijn in 2018 en januari 2019 over de schooljaren
2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 voor de scholen waar nog
geen definitieve uitspraak is, totaal € 1.568.000.  De scholen waar
geen discussie meer over is zijn verantwoord onder 2.4.4 schuld
aan OCW € 677.000. Ook dit jaar heeft de rechtbank/ het ministe-
rie in een deel van de beroepszaken ten gunste van Lucas Onder-
wijs geoordeeld.  Hierdoor is  € 441.000 voorziening vrijgevallen.
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2.4 Kortlopende schulden 
(in euro’s) 2018 2017

2.4.3 Crediteuren 5.475.957 5.748.530

2.4.4 Schuld aan OCW 722.011 20.000

·     Loonheffing 8.889.973 8.379.621

·     Omzetbelasting 32.295 77.220

·     Premies sociale verzekeringen 313.388 10.890

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.235.656 8.467.731

2.4.8 Schulden terzake van pensioenen 2.630.133 2.462.979

2.4.10 Overlopende passiva
·     Vooruit gefactureerde ouderbijdragen 2.090.221 1.939.667

·     Vooruit ontvangen subsidies OCW 978.216 716.727

·     Vooruit ontvangen (investerings)subsidies 197.695 1.508.160

·     Vooruit ontvangen termijnen (reizen) 1.042.969 1.022.957

·     Vakantiegeld en -dagen 7.184.198 6.785.302

·     R/C Derden 57.601 53.004

·     Overige 3.908.527 3.760.806

15.459.427 15.786.623

33.523.184 32.485.863

Het crediteurensaldo is € 273.000 lager dan in 2017. 

De schuld aan OCW bestaat uit € 722.000 aan terug te betalen gewichtengelden voor een aantal scholen. Voor deze scholen is over-
eenstemming met het ministerie.

De stijging van de premies sociale verzekeringen wordt veroorzaakt door het participatiefonds. Het participatiefonds heeft in 2016

een nieuwe methodiek voor verrekening geïntroduceerd waardoor er in 2017 een vordering op het participatiefonds was ontstaan.
In 2018 is deze rechtgetrokken.

De vooruit gefactureerde/ontvangen ouderbijdragen betreft het deel van de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage dat gerelateerd is aan
het komende kalenderjaar. 

De vooruit ontvangen subsidies OCW worden verantwoord in de G1- bijlage. 

De post vooruit ontvangen termijnen is  licht gestegen naar € 1.043.000 door de reeds ontvangen ouderbijdragen voor reizen die in
2019 gaan plaatsvinden. 

De post vooruit ontvangen (investerings)-subsidies is met € 1.310.000 gedaald. Deze daling wordt voor € 607.000 veroorzaakt door
voorontvangen inkomsten van de gemeente Westland voor de verbouwing van de Gasthuislaan in 2017. Daarnaast was in 2017 een
gedeelte van de subsidie van de gemeente Den Haag voor achterstandsprojecten volgens afspraak doorgeschoven naar 2018. In totaal
een bedrag van € 364.000.

Onder de post vakantiegeld en-dagen zijn de niet opgenomen vakantiedagen van het bureau opgenomen € 291.000. De OOP mede-
werkers op de scholen nemen hun vakantiedagen op tijdens de schoolvakanties.

De post overige is gestegen naar € 3.909.000. Dit zijn nog te betalen posten € 2.113.000 en vooruit ontvangen posten € 1.796.000.
Dit is een stijging van € 148.000.  Deze stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de nog te besteden middelen van € 322.000.    

Toelichting
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Terreinen en gebouwen
De terreinen en gebouwen die alleen juridisch eigendom zijn van Lucas Onderwijs, dienen na beëindiging van het geven van onderwijs
om niet te worden overgedragen aan de betreffende gemeente of het ministerie van OCW.

Tegenover contractuele investeringsverplichtingen staan contractuele toezeggingen van de gemeente ter financiering van deze ver-
plichtingen.

Met de gemeente Den Haag is een bestuursovereenkomst afgesloten voor de bouw van het Montaigne Lyceum op de locatie de Reef
in de stadswijk Ypenburg via een Publieke Private Samenwerkings-constructie. De overeenkomst is voor dertig jaar afgesloten en
bevat naast de bouwkosten tevens de exploitatiekosten van het gebouw. De kosten bedragen per jaar circa € 800.000 en zullen jaarlijks
worden geïndexeerd. Het schoolgebouw is in 2006 in gebruik genomen.

Overige
Binnen Lucas Onderwijs zijn langlopende verplichtingen aangegaan inzake de huur van kopieerapparaten, energie, vuilafvoer, school-
boeken, accountancy-diensten, borgstelling ERD WGA, kantoorartikelen, Arbodiensten, ICT en onderhoud, ten bedrage van
€50.433.000. Hiervan is € 15.460.000 korter dan een jaar, € 22.592.000 tussen 1 en 5 jaar en € 12.381.000 langer dan 5 jaar.

De vordering op OCW voor het VO (zie RJ660.201) bedraagt  € 10.593.045. 
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3.1 Rijksbijdragen
(in euro’s)

2018 Begroting 2018 2017

Rijksbijdrage sector PO 93.168.497 87.632.243 86.459.602

Rijksbijdrage sector VO 132.122.331 135.704.542 135.809.561

Rijksbijdrage sector 
Expertise Centra (WEC) 5.500.351 5.217.548 4.815.817

3.1.1 Rijksbijdrage OCW 230.791.179 228.554.333 227.084.980

Geoormerkte OCW subsidies 2.349.404 481.044 413.768

Niet-geoormerkte OCW subsidies 16.739.132 9.451.137 9.485.721

3.1.2 Overige subsidies OCW 19.088.536 9.932.181 9.899.489

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen
Rijksbijdrage Samenwerkingsverbanden 7.650.766 5.207.365 6.086.798

257.530.481 243.693.879 243.071.267

De materiële bekostiging laat een stijging zien van € 28.340.000 naar € 28.706.000. Dit is een stijging van 1,3 procent. 

De personele lumpsum is gestegen tot € 183.499.000. In 2017 was dit nog € 177.100.000. Dit is een stijging van 3,6 procent. In de be-
groting was Lucas Onderwijs uitgegaan van een beperkte stijging van de lumpsum. In 2018 zijn de CAO-loonstijgingen gecompenseerd
in de personele lumpsum. 

Bij de geoormerkte subsidies is rekening gehouden met de bedragen die nog niet zijn besteed. Deze bedragen zijn in mindering ge-
bracht op de ontvangen bijdragen en zijn opgenomen onder de kortlopende schulden. Voor een specificatie van de geoormerkte sub-
sidies zie de G1- en G2 bijlages.

De grootste niet geoormerkte OCW-subsidies zijn;
• Leerplusarrangement VO €2.437.000

• Functiemix Randstad Regio €2.671.000

• Eerste opvang vreemdelingen PO € 621.000

• Nieuwkomers VO €2.308.000

• Bijzondere bekostiging €8.384.000

De stijging wordt veroorzaakt door Nieuwkomers VO € 300.000, Bijzondere bekostiging € 1.293.000 en de afwikkeling van de gewich-
tenregeling.
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Wettelijke overdracht / Basisondersteuning 2.617.928 82.563 20.463 1.828.070 96.804 93.041

Arrangementen 857.910 107.674 54.020 0 2.000 4.869

Interne regelingen 600.879 0 0 0 94.923 0

Projecten 96.000 19.231 0 0 0 42.500

Deelname Ondersteuningsplanraad 270 0 0 0 0 0

4.172.987 209.468 74.483 1.828.070 193.727 140.410

Stichting
Passend 
Primair 

Onderwijs
Haaglanden

Stichting
Passend 
Primair 

Onderwijs
Delflanden

SWV Zuid-
Kennemer-

land 
Primair 

Onderwijs

SWV 
Zuid-Holland-

West
SWV 

Westland
SWV 

Delflanden

Samenwerkingsverbanden. 
In 2018 heeft Lucas Onderwijs € 7.651.000 verantwoord als baten vanuit de verschillende samenwerkingsverbanden. 
Dit is 25,7 %  meer dan de € 6.087.000 in 2017.

In 2018 heeft Lucas Onderwijs van de grootste samenwerkingsverbanden de volgende bedragen ontvangen. Dit hoeft door de over-
loop over de jaren niet altijd gelijk te zijn aan de baten in 2018.

Ontvangen vergoedingen Samenwerkingsverband:
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3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies
(in euro’s)

2018 Begroting 2018 2017

3.2    Overige gemeentelijke bijdragen                                                                                                                                                            
         en subsidies                                                    11.141.704                            10.168.067                            11.436.340                     

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                            11.141.704                            10.168.067                            11.436.340
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3.3/3.5 Cursusgelden/Overige baten
(in euro’s)

2018 Begroting 2018 2017

3.3 Cursusgelden 25.340 8.450 14.915

3.5.1 Verhuur 1.214.396 1.095.685 1.143.636

3.5.2 Detachering personeel 1.449.642 1.197.527 1.482.835

3.5.5 Ouderbijdragen 8.345.766 7.412.079 6.742.318

3.5.6 Overige baten 2.186.105 1.351.662 2.205.398

13.221.249 11.065.403 11.589.102

Toelichting

De overige overheidsbijdragen zijn in de begroting voorzichtig begroot. Tevens is de bijbehorende inzet niet begroot. Op het moment
van begroten zijn nog niet alle subsidies bekend. Het totaalbedrag is met € 295.000 gedaald ten opzichte van 2017. 

Aan deze jaarrekening is een aparte G-bijlage toegevoegd voor de onderwijssubsidies van de gemeente Den Haag. In totaal is in 2018

een bedrag toegekend van € 8.878.000. Hiervan is € 8.733.000 verantwoord in 2018 en € 119.000 in overleg met de gemeente doorge-
schoven naar 2019. In totaal wordt € 26.000 terugbetaald aan de gemeente. Zie bijlage Overzicht gemeentelijke subsidies Den Haag. 

De overige baten en bijbehorende inzet zijn begroot op basis wat bekend was of hoogst waarschijnlijk zou worden toegekend.
De stijging ten opzichte van 2017 bij de ouderbijdrage wordt grotendeels veroorzaakt door het PO € 1.148.000. In het school-
jaar 2017/2018 zijn de ouderbijdrage en besteding voor het eerst integraal verantwoord. In 2017 ging het slechts om 5 maan-
den.  Daarnaast zijn de baten reizen in het VO € 507.000 hoger.

98

inhoud

Naar staat van baten en lasten 2018

Naar staat van baten en lasten 2018



|  Jaarrekening 2018 |  Lucas Onderwijs  |

Toelichting

4.1 Personeelslasten
(in euro’s)

2018 Begroting 2018 2017

Brutolonen en salarissen 160.210.445 151.791.400

Sociale lasten 27.233.677 25.074.724

Pensioenpremies 22.896.245 21.807.236

4.1.1 Lonen en salarissen 210.340.367 202.585.459 198.673.360

4.1.2.a Dotatie personele voorzieningen 4.076.746 2.831.431 3.898.434

4.1.2.b Onttrekking/ Vrijval -3.890.854 -1.493.483 -1.923.167

personele voorzieningen
4.1.2.c Personeel niet in loondienst 7.857.769 5.620.210 7.620.704

4.1.2.d Overige 4.900.273 4.056.133 4.843.142

4.1.2 Overige personele lasten 12.943.934 11.014.291 14.439.114

4.1.3 Uitkeringen -1.973.546 -339.400 -1.724.686

221.310.755 213.260.350 211.387.788

Personeelsbestand
Het gemiddelde aantal fte’s in 2018 bedroeg 3.011 (2017: 2.931) 
een stijging van 80 fte. 

Personeel (gemiddeld)                                       2018            2017 2015

                                                                                                                   
Totaal man werkzaam in PO/WEC                    314              302 292

Totaal vrouw werkzaam in PO/WEC             1.553           1.520 1.500

Totaal personeel PO/WEC                                1.867           1.822 1.792

                                                                                                                   
Totaal man werkzaam in VO                               901              888 893

Totaal vrouw werkzaam in VO                        1.042            1011 1010

Totaal personeel VO                                           1.943           1.899 1.903

                                                                                                                   
Totaal man werkzaam Bureau                              42                 41 35

Totaal vrouw werkzaam Bureau                          76                 74 68

Totaal personeel Bureau                                      118              115 103

                                                                                                                   
Totaal man werkzaam Buitenland                         0                   0 0

Totaal vrouw werkzaam Buitenland                     0                   0 0

Totaal personeel Buitenland                                    0                   0 0

                                                                                                                   
Totaal man                                                             1.257           1.231 1.220

Totaal vrouw                                                         2.671           2.605 2.578

Totaal personeel                                                  3.928           3.836 3.798

                                                                                                                   
Totaal FTE in PO/WEC                                        1.389           1.339 1.337

Totaal FTE in VO                                                   1.521           1.499 1.506

Totaal FTE Bureau                                                   101                 93 87

Totaal FTE Buitenland                                                 0                   0 0

Totaal FTE                                                               3.011           2.931 2.930

De stijging van de personeelskosten ten opzichte van
2017 van € 9.923.000 kan in grote lijnen als volgt worden
verklaard:

• Stijging van de gemiddelde fte’s met 79,8 fte € 5.409.000.

• Stijging van de gemiddelde salariskosten per fte van
€67.783 naar € 69.862. Per fte is dit een bedrag van
€2.078. In totaal € 6.258.000. Deze stijging van 3,07 %
wordt naast de periodieken veroorzaakt door de stijging
van de CAO en de pensioenpremies.

• De overige personele lasten dalen met € 1.495.000. 
Dit komt door: 
- De dotatie personele voorzieningen is gedaald met
€490.000. Dit komt door de lagere dotatie aan de voor-
ziening W.G.A. € 1.023.000 en de hogere dotatie aan de
voorziening LBP/duurzameinzetbaarheid € 665.000

- De onttrekking personele voorziening is sterk gestegen
met € 1.601.000 door het inhalen van de achterstand
door DUO met betrekking tot de voorziening WW, €
632.000, hogere onttrekking spaarverlof € 226.000, ho-
gere onttrekking Duurzame inzetbaarheid € 368.000

- Personeel niet in loondienst is met € 237.000 gestegen.
De stijging wordt veroorzaakt door externe vervangingen
van zieke medewerkers en de krapte op de arbeidsmarkt. 

• De uitkeringen zijn € 249.000 hoger door hogere
zwangerschapsuitkeringen van het UWV en uitkerin-
gen van risicofonds. In de begroting is dit bedrag laag
begroot. De niet-begrote vervanging wordt vaak door
externen uitgevoerd, waardoor ook deze post stijgt ten
opzichte van de begroting.
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4.2 Afschrijvingen op materiële vaste activa
(in euro’s)

2018 Begroting 2018 2017

4.2.1 Gebouwen 465.543 496.630 316.530

4.2.2 Verbouwingen 1.051.079 1.125.459 931.829

4.2.3 Inventaris / ICT / Meubilair 4.647.574 4.906.636 4.167.484

4.2.4 Methoden 400.320 454.615 407.039

4.2.5 Boekenfonds 1.016.837 977.320 902.149

4.2.6 Vervoermiddelen 41.561 39.774 34.429

4.2.7 Overige bedrijfsmiddelen 129.212 130.777 124.896

7.752.126 8.131.211 6.884.356

4.3 Huisvestingslasten 
(in euro’s)

2018 Begroting 2018 2017

4.3.1 Huur 663.213 576.720 641.915

4.3.2 Verzekeringen 2.476 17.970 10.119

4.3.3 Onderhoud 2.730.911 2.117.505 2.115.746

4.3.4 Energie en water 3.041.346 3.496.200 3.350.878

4.3.5 Schoonmaakkosten 5.032.008 5.091.092 5.036.932

4.3.6 Heffingen 288.357 283.995 307.994

4.3.7 Dotatie / Vrijval overige voorzieningen 6.007.361 6.331.640 8.923.847

4.3.8 Overige 718.058 427.257 926.404

PPS 808.910 830.000 727.251

19.292.640 19.172.379 22.041.086

De afschrijvingskosten zijn met € 867.000 gestegen. Dit komt door de hogere investeringen in ICT en inventaris in 2017 en 2018. Hierdoor
stijgen de afschrijvingen inventaris/ICT met € 480.000. Daarnaast is in het VO door een nieuw contract met de boekenleverancier in 2015

een aantal scholen overgestapt naar een eigen boekenfonds. Hierdoor stijgt de afschrijving nog een aantal jaren. In 2018 is de stijging
€115.000. De afschrijving gebouwen is € 149.000 hoger door een correctie op de investeringen in 2017. De gemeente Den Haag heeft
in 2017 aangegeven, dat ze twee gymzalen zullen vergoeden wanneer de nieuwbouw van de Populier afgerond is.  Daardoor  is in 2017

een afschrijvingscorrectie doorgevoerd.

De onderhoudskosten zijn € 615.000 hoger in 2018. De gewone onderhoudskosten zijn € 228.000 hoger terwijl in 2017 € 387.000

was vrijgevallen uit de voorziening onderhoud.

In 2018 is een bedrag van € 6.007.000 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. Hierin zit een bedrag van € 786.000 als in-
haaldotatie voor het door decentraliseren van het buitenonderhoud en -/- € 337.000 op basis van de jaarlijkse herijking van de voor-
ziening groot onderhoud.

De meerjarige onderhoudskosten die worden onttrokken aan de voorziening, bedragen in 2018€ 3.623.000. Dit is € 444.000 hoger dan in
2017 en € 2.862.000 lager dan de begroting. Het verschil met de begroting zit zowel in het VO als het PO en wordt veroorzaakt door het
doorschuiven van groot onderhoud naar toekomstige jaren bij Onze Wereld € 1.289.000 en Stanislascollege Westplantsoen € 1.101.000.

De daling  van de overige huisvestingslasten van € 208.000 komt door lagere extra voorbereidings- en verhuiskosten voor nieuwbouw-
projecten. Daarnaast was in 2017 de asbestsanering bij de Laan van Poot niet volledig vergoed door de gemeente Den Haag €85.000.

Onder PPS worden de exploitatiekosten verantwoord van de PPS-constructie bij Montaigne Lyceum. 
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4.4 Overige lasten
(in euro’s)

2018 Begroting 2018 2017

4 .4 .1 Administratie- en beheerskosten 2 .685 .967 2 .382 .618 2 .653 .369

4 .4 .2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen12 .338 .725 10 .949 .543 11 .540 .421

4 .4 .4 Lasten projectsubsidies 2 .228 .916 1 .361 .706 2 .358 .981

Kosten ICT 2 .687 .604 2 .627 .229 2 .462 .578

Kosten leerlingactiviteiten 6 .921 .544 5 .665 .631 4 .697 .147

Overige 2 .358 .622 2 .685 .746 2 .881 .763

29.221.378 25.672.473 26.594.259

5. Financiële baten en lasten 
(in euro’s)

2018 Begroting                        2017

2018

5.1 Rentebaten en koersresultaten 488.681 443.884                   521.061

5.5 Rentelasten en bankkosten -182.606 -177.306                 -171.081

                                  
306.075 266.578                  349.980

De  kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen stijgen door hogere kosten voor leermiddelen € 143.000, hogere kosten voor
externe zorg € 346.000 (hier staan extra opbrengsten van het samenwerkingsverband tegenover) en door € 79.000 hogere kosten
voor het lesgeven in het kader van de 1e opvang vreemdelingen door ROC Mondriaan. Hier staan rijksbijdragen tegenover.

De lasten projectsubsidies zijn hoger dan begroot. Deze subsidies zijn voorzichtig begroot net als de bijbehorende baten.

De overige kosten bestaan o.a. uit kosten administratieve systemen € 902.000, kosten public relations € 981.000 en verzekeringen
€275.000. De kosten van leerlingactiviteiten zijn hoger dan voorgaande jaren en hoger dan begroot omdat de activiteiten en de baten
in het PO in 2017 slechts voor het schooljaar 2017/2018 in de jaarrekening zijn verantwoord.

De rentelasten zijn gestegen door hogere bankkosten doordat in 2018 meer gebruik wordt gemaakt van iDEAL betalingen bij het fac-
tureren van ouderbijdrage en pinbetalingen op de scholen. Sinds 2017 wordt dit nu bij diverse scholen gebruikt omdat ouders het
prettig vinden om op deze manier te betalen. Inmiddels wordt bij alle VO-scholen en 10 PO-scholen deze mogelijkheid geboden.
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Staat van baten en lasten over 2018 PO
(in euro’s) 2018 Begroting 2018 2017

Baten

3.1 Rijksbijdragen 102.813.290 94.771.925 93.857.008

3.2 Overige overheids-
bijdragen en -subsidies 8.232.952 7.584.705 8.152.042

3.3 Overige baten 4.906.203 4.166.841 3.705.904

Totaal baten 115.952.445 106.523.471 105.714.954

Lasten

4.1 Personeelslasten 93.595.804 87.991.094 87.190.161

4.2 Afschrijvingen 2.343.109 2.561.901 2.044.578

4.3 Huisvestingslasten 8.472.285 8.726.030 8.734.144

4.4 Overige lasten 10.313.995 8.912.922 8.348.488

Totaal lasten 114.725.193 108.191.947 106.317.372

Saldo baten en lasten 1.227.252 -1.668.476 602.418-

5 Financiële baten en lasten 143.816 92.000 163.672

143.816 92.000 163.672

Nettoresultaat 1.371.068 -1.576.476 438.746-
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Staat van baten en lasten over 2018 WEC
(in euro’s) 2018 Begroting 2018 2017

Baten

3.1 Rijksbijdragen 6.061.929 5.605.645 5.443.726

3.2 Overige overheids-
bijdragen en -subsidies 266.652 150.424 244.692

3.3 Overige baten 258.634 287.473 355.210

Totaal baten 6.587.215 6.043.542 6.043.628

Lasten

4.1 Personeelslasten 6.158.195 5.630.983 5.583.152

4.2 Afschrijvingen 108.725 109.404 93.850

4.3 Huisvestingslasten 437.504 379.800 382.158

4.4 Overige lasten 283.436 260.880 325.904

Totaal lasten 6.987.860 6.381.067 6.385.063

Saldo baten en lasten -400.645 -337.525 341.435-

5 Financiële baten en lasten 0 0 0

0 0 0

Nettoresultaat -400.645 -337.525 341.435-
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Staat van baten en lasten over 2018 VO
(in euro’s)

2018 Begroting 2018 2017

Baten

3.1 Rijksbijdragen 148.580.262 143.316.309 143.658.663

3.2 Overige overheids-
bijdragen en -subsidies 2.599.059 2.370.619 3.007.405

3.3 / 3.5Overige baten 7.127.429 5.912.727 6.551.622

Totaal baten 158.306.750 151.599.655 153.217.690

Lasten

4.1 Personeelslasten 123.830.270 120.845.928 120.823.557

4.2 Afschrijvingen 4.876.607 5.055.679 4.325.080

4.3 Huisvestingslasten 10.131.721 9.800.449 12.671.391

4.4 Overige lasten 17.341.015 15.188.853 16.259.988

Totaal lasten 156.179.613 150.890.909 154.080.017

Saldo baten en lasten 2.127.137 708.746 -862.327

5 Financiële baten en lasten 82.853 41.683 79.323

82.853 41.683 79.323

Nettoresultaat 2.209.990 750.429 -783.003
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Staat van baten en lasten over 2018
(in euro’s)

2018 Begroting 2018 2017

Baten

3.1 Rijksbijdragen 75.000 0 111.870

3.2 Overige overheids-
bijdragen en -subsidies 43.041 62.319 32.201

3.3 / 3.5Overige baten 928.982 698.362 976.366

Totaal baten 1.047.023 760.681 1.120.437

Lasten

4.1 Personeelslasten -2.273.514 -1.207.655 -2.209.082

4.2 Afschrijvingen 423.686 404.227 420.847

4.3 Huisvestingslasten 251.130 266.100 253.392

4.4 Overige lasten 1.282.930 1.309.818 1.659.879

Totaal lasten -315.768 772.490 125.037

Saldo baten en lasten 1.362.791 -11.809 995.400

5 Financiële baten en lasten 79.407 132.895 106.986

79.407 132.895 106.986

Nettoresultaat 1.442.198 121.086 1.102.386
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Overige activiteiten bureau en
financiële baten en lasten Stichting Lucas Onderwijs

De (overige) rijkssubsidies zijn (gemeente) subsidies die centraal worden geadministreerd. De overige baten betreffen externe inkom-
sten voor activiteiten van de afdelingen van het bureau.

Het resultaat van € 1.442.000 is opgebouwd uit: het resultaat van de financiële baten en lasten van het privaatvermogen € 79.000,
het resultaat op ERD WGA  € 1.473.000 en het resultaat op de centrale organisatie na herverdeling van  - € 110.000. 

Het resultaat ERD WGA is hoger dan in 2017 (€ 1.555.000), doordat de instroom in de WGA in 2018 lager was en de uitstroom hoger. 
De kosten van alle activiteiten die het bureau verricht ten behoeve van de scholen, zijn opgenomen in de staten van baten en lasten
van de scholen. 

De personeelslasten zijn negatief omdat hier ook de doorberekening van de kosten van de centrale organisatie naar de scholen wordt
verantwoord. 
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De volgende honoraria (inclusief btw) van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van Lucas Onderwijs, een
en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. 

                                                                                                               PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers
                                                                                                                       Accountants N.V. Accountants N.V.

(in euro’s) 2018 2017

Controle van de jaarrekening 145.009 120.000

Andere controlewerkzaamheden 10.000 30.000

Afrekening 2017 betaald in 2018 19.943 0

Fiscale advisering 0 0

Andere niet-controlediensten 0 0

174.952 150.000                    

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de stichting zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe
accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van
het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarre-
kening over het boekjaar 2018, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.
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Honoraria van de accountant 

Verbonden partijen 
(in euro’s)

Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art2:403 BW Deelname Consolidatie
vorm zetel activiteiten vermogen jaar 2018

31-12-2018

Stichting Regionaal Stichting Den Haag 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee
Samenwerkingsverband
Passend Voortgezet Onderwijs Den Haag e.o.

Stichting Passend Primair Stichting Den Haag 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee
Onderwijs Haaglanden

Stichting Passend Stichting Delft 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee
Primair Onderwijs Delflanden

Samenwerkingsverband Stichting Den Haag 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee
Zuid-Holland-West

Samenwerkingsverband Stichting Alkmaar 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee
Kennemerland P.O.

Samenwerkingsverband Stichting Delft 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee
Delflanden

Samenwerkingsverband Stichting Naaldwijk 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee
Westland V.O.

Stichting Digitaal Leren Stichting Den Haag 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee

Stichting Pool West Stichting Den Haag 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee

Coöperatie SIVON Coöperatie Rotterdam 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee

Stichting Kindcentrum Stichting Den Haag 4 niet bekend niet bekend Ja Nee Nee
Bamboe
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Samenwerkingsverbanden VO/BVE en overige instellingen in 2018
Stichting Lucas Onderwijs heeft samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen in de regio.

Per peildatum (01-10) volgen de volgende aantallen leerlingen per vo-school elders onderwijs:

2018 2017

Brinnr. Schoolnaam Aantal leerlingen Aantal leerlingen Volgt onderwijs bij:

02DZ Stanislas College 14 9 ROC Mondriaan
ID-College
ROC Kop van Noord Holland

02GJ De Populier 6 5 ROC Mondriaan
ROC Leiden

14TA Zandvliet College 1 2 ROC Mondriaan

17HR Hofstad College 4 3 ROC Leiden

21GU Esloo Onderwijsgroep 6 14 ROC Mondriaan
ID-College

21HC Interconf. Scholengroep Westland 14 8 ROC Mondriaan

Totaal 45 41
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Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen in euro’s                                                                                       E.H. van Vliet           I.M. de Bonth-Weekhout

Functiegegevens                                                                                               Voorzitter                                 Vicevoorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2018                                       1/1 - 31/12                                      1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)                                                                                 1,0                                                      1,0
Dienstbetrekking?                                                                                                            Ja                                                        Ja
                                                                                                                                                                                                               
Bezoldiging                                                                                                                                                                                         
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                    154.037                                            151.705

Beloningen betaalbaar op termijn                                                                   19.080                                               18.937

Subtotaal                                                                                                                173.117                                            170.642

                                                                                                                                                                                                               
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                    189.000                                            189.000

en nog niet terugontvangen bedrag                                                                                                                                         
-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                                                      N.V.T.                                                  N.V.T.
en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging                                                                                               173.117                                            170.642

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan                       N.V.T.                                                  N.V.T.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling                N.V.T.                                                  N.V.T.

Gegevens 2017                                                                                                                                                                                  
Aanvang en einde functievervulling in 2017                                       1/1 - 31/12                                      1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)                                                                                 1,0                                                      1,0
Dienstbetrekking?                                                                                                            Ja                                                        Ja

Bezoldiging                                                                                                                                                                                         
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                    150.939                                            148.881

Beloningen betaalbaar op termijn                                                                   17.947                                               17.415

Subtotaal                                                                                                                168.886                                            166.296

                                                                                                                                                                                                               
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                                    181.000                                            181.000

en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging                                                                                               168.886                                            166.296

Bezoldiging topfunctionarissen 
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WNT-verantwoording 2018 Stichting Lucas Onderwijs

De WNT is van toepassing op Stichting Lucas Onderwijs. Het voor Stichting Lucas Onderwijs toepasselijke bezoldigingsmaximum is
in 2018 € 189.000,-, Klasse G. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder
dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de
duur van de opdracht als voor het uurtarief. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit
bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum.

De klasse van het bezoldigingsmaximum wordt bepaald aan de hand van de berekenging van het aantal complexiteitspunten. Hiertoe
zijn een drietal factoren vastgesteld met ieder een aantal punten afhankelijk van diverse grenzen.
Factor A: Driejaarsgemiddelde van de totale baten per kalenderjaar | Lucas - boven de € 200.000.000,- (hoogste schaal) = 10 punten
Factor B: Driejaarsgemiddelde van het aantal bekostigde leerlingen | Lucas - boven de 20.000 leerlingen (hoogste schaal) = 5 punten
Factor C: Het gewogen aantal onderwijssoorten of -sectoren | Lucas - boven de 5 soorten (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,
speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO, VAVO / hoogste schaal) = 5 punten

Dit berekend aantal complexiteitspunten komt overeen met klasse G (18-20 punten); dit is de hoogste schaal. Het bijbehorende
bezoldigingsmaximum bedraagt voor 2018 € 189.000 en is opgenomen in artikel 2.3, 1e lid van de wet.
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bedragen in euro’s                                                                          E.R. Muller               F.H. Lemmink              R.J. Zuidema              M.L. van Kleef

Functiegegevens                                                                     Voorzitter RvT                            Lid RvT                         Lid RvT                            Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2018                     1/1 - 31/12                   1/1 - 30/06                1/1 - 31/12                   1/1 - 31/12

                                                                                                                                                                                                                  
Bezoldiging                                                                                                                                                                                           
Totale bezoldiging                                                                                11.269                                       0                            7.513                               7.513

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                     28.350                               9.450                         18.900                            18.900

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                                    N.V.T.                               N.V.T.                             N.V.T.                               N.V.T.
en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan     N.V.T.                               N.V.T.                             N.V.T.                               N.V.T.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.V.T.                               N.V.T.                             N.V.T.                               N.V.T.
                                                                                                                                                                           
Gegevens 2017                                                                                                                                                                                    
Aanvang en einde functievervulling in 2017                     1/1 - 31/12                   1/1 - 31/12                1/1 - 31/12                   1/1 - 31/12

Bezoldiging                                                                                                                                                                                           
Totale bezoldiging                                                                                11.269                                       0                            7.513                               7.513

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                     27.150                            18.100                         18.100                            18.100

bedragen in euro’s                                                                   E.D. Kooijman        J.L. van Werkhoven                 Z. Lukszo       J.A.A.M. Vermeeren

Functiegegevens                                                                                   Lid RvT                            Lid RvT                         Lid RvT                            Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2018                     1/1 - 31/12                   1/1 - 30/06                1/7 - 31/12                   1/7 - 31/12

                                                                                                                                                                                                                  
Bezoldiging                                                                                                                                                                                           
Totale bezoldiging                                                                                   7.513                               3.756                            3.756                               3.756

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                     18.900                               9.450                            9.450                               9.450

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                                   N.V.T.                               N.V.T.                             N.V.T.                               N.V.T.
en nog niet terugontvangen bedrag
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan     N.V.T.                               N.V.T.                             N.V.T.                               N.V.T.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.V.T.                               N.V.T.                             N.V.T.                               N.V.T.
                                                                                                                                                                                                                  
Gegevens 2017                                                                                                                                                                                    
Aanvang en einde functievervulling in 2017                     1/1 - 31/12                   1/1 - 31/12                                       
                                                                                                                                                                                                                  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                       7.513                               7.513

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                     18.100                            18.100

Toezichthoudende topfunctionarissen

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die
in 2018 een bezoldiging boven het individuele toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te
worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Bestemming van het resultaat

Het positieve resultaat van het verslagjaar ad € 4.622.610 wordt conform onderstaande verdeling toegerekend
aan het eigen vermogen.
•   € 79.407 betreft het positieve resultaat op activiteiten met betrekking tot financiële vaste activa voor zover

gefinancierd met privaat vermogen en wordt daarom toegerekend aan het privaat vermogen.
•   € 4.543.203 is het positieve resultaat van de individuele scholen en wordt dus toegevoegd aan het publiek

vermogen.

Den Haag, 19 juni 2019

Lucas Onderwijs

College van Bestuur
E.H. van Vliet, voorzitter
I.M. de Bonth-Weekhoudt, vicevoorzitter

Raad van Toezicht
E.R. Muller, voorzitter
M.L. van Kleef, vice-voorzitter
R.J. Zuidema
E.D. Kooijman
Z. Lukszo
J.A.A.M. Vermeeren

Statutair adres
Saffierhorst 105 Den Haag
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LOF-subsidie                                                                    LOF16-0434 08-06-17 35.111 35.111 Ja 
Lente- Zomerschool                                                      LENZO17133 23-06-17 80.000 80.000 Ja 
Lente-Zomerschool                                                       LENZO18153 14-05-18 34.200 34.200 Ja 
Technisch VMBO                                                            923456 19-12-18 87.077 87.077 Ja 

                                                                                     236.388 236.388

Zij-instroom                                                                     942105-1 19-12-18 20.000 20.000 Nee 
                                                                                     20.000 20.000

Studieverlof                                                                     852415-1 20-09-17 7.256 7.256 Ja 
Studieverlof                                                                     928059-1 20-09-18 15.154 15.154 Nee 

                                                                                     22.410 22.410

Studieverlof                                                                     852272-1 20-09-17 7.369 7.369 Ja 
                                                                                     7.369 7.369

LOF-subsidie                                                                    LOF16-0086 14-11-16 65.000 65.000 Nee 
Teambeurs PO                                                                 TEAM18004 26-07-18 130.984 65.492 Nee 

                                                                                     195.984 130.492

Studieverlof                                                                     928340-1 20-09-18 22.183 22.183 Nee 
LOF-subsidie                                                                    LOF17-0346 04-07-18 44.000 44.000 Nee 
Zij-instroom                                                                     942157-1 19-12-18 20.000 20.000 Nee 

                                                                                     86.183 86.183

Studieverlof                                                                     852200-1 20-09-17 36.278 36.278 Ja 
Studieverlof                                                                     856751-1 21-11-17 12.093- 12.093- Ja 

                                                                                     24.185 24.185

Studieverlof                                                                     852114-1 20-09-17 19.046 19.046 Ja 
Studieverlof                                                                     928384-1 20-09-18 12.093 12.093 Nee 
Zij-instroom                                                                     942161-1 19-12-18 20.000 20.000 Nee 

                                                                                     51.139 51.139

Doorstroomprogramma                                              DPOVO17016 20-12-17 94.000 94.000 Ja 
Doorstroomprogramma                                              DPOVO18040 30-08-18 98.000 49.000 Nee 

                                                                                     192.000 143.000

Studieverlof                                                                     852899-1 20-09-17 25.622 25.622 Ja 
Studieverlof                                                                     928598-1 20-09-18 20.444 20.444 Nee 
Zij-instroom                                                                     942189-1 19-12-18 20.000 20.000 Nee 
Vrijroosteren leraren                                                    VRL17008 30-10-17 267.140 189.224 Nee 

                                                                                     333.206 255.290

Studieverlof                                                                     852886-1 20-09-17 5.895 5.895 Ja 
                                                                                     5.895 5.895

LOF-subsidie                                                                    LOF15-0520 20-04-16 40.000 40.000 Nee 
                                                                                     40.000 40.000

Studieverlof                                                                     852921-1 20-09-17 9.523 9.523 Ja 
                                                                                     9.523 9.523

Studieverlof                                                                     852924-1 20-09-17 5.139 5.139 Ja 
                                                                                     5.139 5.139

Zij-instroom                                                                     918245-1 22-05-18 40.000 40.000 Nee 
                                                                                     40.000 40.000

Studieverlof                                                                     852927-1 20-09-17 7.256 7.256 Ja 
Studieverlof                                                                     928738-1 20-09-18 12.093 12.093 Nee 
Zij-instroom                                                                     942137-1 19-12-18 40.000 40.000 Nee 

                                                                                     59.349 59.349

Lente- Zomerschool                                                      LENZO16156 11-04-16 23.400 23.400 Ja 
                                                                                     23.400 23.400

Studieverlof                                                                     929319-1 20-09-18 12.093 12.093 Nee 
                                                                                     12.093 12.093

G1 : Subsidies zonder verrekeningsclausule (in euro’s)

Overzicht geoormerkte doelsubsidies

Omschrijving                                                                      Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen Prestatie
                                                                                          kenmerk datum toewijzing t/m verslagjaar afgerond?
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Omschrijving                                                                      Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen Prestatie
                                                                                          kenmerk datum toewijzing t/m verslagjaar afgerond?

vervolg G1: Subsidies zonder verrekeningsclausule (in euro’s)

Studieverlof                                                                     853109-1 20-09-17 24.186 24.186 Ja 
Studieverlof                                                                     929334-1 20-09-18 18.139 18.139 Nee 

                                                                                     42.325 42.325

Doorstroomprogramma                                              DPOVO18067 30-08-18 45.000 22.500 Nee 
                                                                                     45.000 22.500

Studieverlof                                                                     929372-1 20-09-18 3.641 3.641 Nee 
                                                                                     3.641 3.641

LOF-subsidie                                                                    LOF16-0177 08-06-17 25.010 25.010 Ja 
Lente- Zomerschool                                                      LENZO17067 23-06-17 60.000 60.000 Ja 
Lente- Zomerschool                                                      LENZO18178 14-05-18 27.000 27.000 Ja 
Lente-Zomerschool                                                       LENZO18183 14-05-18 58.500 58.500 Nee 

                                                                                     170.510 170.510

Zij-instroom                                                                     942272-1 19-12-18 20.000 20.000 Nee 
                                                                                     20.000 20.000

LOF-subsidie                                                                    LOF16-0061 14-11-16 30.948 30.948 Ja 
Studieverlof                                                                     929147 20-09-18 8.465 8.465 Nee 
Zij-instroom                                                                     942247-1 19-12-18 20.000 20.000 Nee 

                                                                                     59.413 59.413

Studieverlof                                                                     853366-1 20-09-17 12.093 12.093 Ja 
Studieverlof                                                                     929054-1 20-09-18 12.093 12.093 Nee 

                                                                                     24.186 24.186

LOF-subsidie                                                                    LOF16-0094 14-11-16 37.735 37.735 Nee 
Technisch VMBO                                                            923872 19-12-18 157.070 157.070 Nee 

                                                                                     194.805 194.805

Doorstroomprogramma                                              DPOVO17042 20-12-17 30.000 30.000 Nee 
Doorstroomprogramma                                              DPOVO18039 05-10-18 20.000 10.000 Nee 
Technisch VMBO                                                            923884 19-12-18 257.714 257.714 Ja 

                                                                                     307.714 297.714

Studieverlof                                                                     853928-1 20-09-17 2.796 2.796 Ja 
                                                                                     2.796 2.796

Studieverlof                                                                     853929-1 20-09-17 24.186 24.186 Ja 
Studieverlof                                                                     928941-1 20-09-18 31.290 31.290 Nee 

                                                                                     55.476 55.476

Zij-instroom                                                                     920129-1 20-06-18 20.000 20.000 Nee 
                                                                                     20.000 20.000

Studieverlof                                                                     853987-1 20-09-17 12.093 12.093 Ja 
Studieverlof                                                                     928947-1 20-09-18 12.093 12.093 Nee 

                                                                                     24.186 24.186

Studieverlof                                                                     853989-1 20-09-17 6.500 6.500 Ja 
Studieverlof                                                                     928951-1 20-09-18 38.092 38.092 Nee 

                                                                                     44.592 44.592

Studieverlof                                                                     853880-1 20-09-17 12.093 12.093 Ja 
                                                                                     12.093 12.093

Zij-instroom                                                                     922428-1 20-07-18 20.000 20.000 Nee 
                                                                                     20.000 20.000

Studieverlof                                                                     928865 20-09-18 9.674 9.674 Nee 
                                                                                     9.674 9.674

Studieverlof                                                                     928884-1 20-09-18 19.348 19.348 Nee 
                                                                                     19.348 19.348

Opleidingsschool Haaglanden                                  OS-2017-C-018 01-12-17 600.000 600.000 Nee 
                                                                                     600.000 600.000

Teambeurs PO                                                                 TEAM17009 07-12-17 101.264 101.264 Ja 
Teambeurs PO                                                                 TEAM17012 07-12-17 238.160 238.160 Nee 

                                                                                     339.424 339.424

Kort opl.traject vmbo leraren                                    KOVL17068 30-05-17 49.995 49.995 Nee 
                                                                                     49.995 49.995

                                                                                     
Eindtotaal                                                                         3.429.441 3.204.533
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G2B: Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving                                            Toewijzing        Toewijzing Bedrag Saldo Ontvangen Lasten in Totale kosten Saldo nog te
                                                              kenmerk              datum toewijzing 1-1-2018 in verslagjaar 31-12-2018 besteden
                                                                                                    verslagjaar 31-12-2018

                                                                         
Teambeurs P.O.                                        TEAM17005       28-07-17 150.000 42.041- 75.000 53.817 170.858 0

G2A: Aflopend ultimo verslagjaar

Omschrijving                                       Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen Totale Te
                                                          kenmerk datum toewijzing t/m verslagjaar kosten verrekenen

                                                                                                                                                                                                            
Eindtotaal                                                                                                                             -                             -                               -                            - 

G2: Subsidies met verrekeningsclausule (in euro’s)
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VOS-nr Activiteitnummer en -naam* Toegekend       Ontvangen Realisatie       eventuele       verantwoord 
bedrag **        voorschot***    verrekening          bedrag

1504 02.01.03 Brede buurtschool VO 424.842              424.842 431.114               0                  424.842

1504 02.01.06 Verlengde schooldag activiteiten 303.395              303.395 366.626               0                  303.395

VO en GOA-welzijn VO
1504 02.01.06 Schoolsportcoordinator VO 214.000              214.000 214.214               0                  202.466    1

1504 03.03.08 Taalprojecten-Internationale schakelklas(ISK) 56.900                 56.900 74.348               0                     56.900

1504 04.08.08 Arbeidstoeleiding pro/vso 16.765                 16.765 18.058               0                     16.765

1504 06.01.02 Veilige School VO 65.960                 65.960 72.895               0                     65.960

1504 08.01.08 Ouderbetrokkenheid op school VO en mbo 35.900                 35.900 48.167               0                     35.900

1504 10.02.80 Schoolsportcoordinator PO 119.127              119.127 135.420               0                  119.127

1504 10.02.81 Schoolsportclub s(b)o 30.890                 30.900 32.754               0                     30.900

1605 Conciergeregeling 104.952              104.952 104.952               0                  104.952

1612 Voormalige ID-Banen PO 75.000                 75.000 75.000               0                     75.000

1611 Voormalige ID-Banen VO 15.000                 15.000 15.000               0                     15.000

1607 Stimulering onderwijsbevoegdheid 2018 14.000                 14.000 4.404               0                       4.404    2

1669 HEA Nieuwsbrief 15.549                 15.549 11.244               0                     11.244    3

1609 First lego League PO 2018 2.500                   2.500 2.500               0                       2.500

1720 Studieonderstersteuning VO- Hofstad Heldring 29.000                 29.000 489               0                           489    4

1735 Studieonderstersteuning VO - Edith Stein 35.322                 35.322 35.395               0                     35.322

1742 Aanvullende subsidie 2018 zomerschool Bamboe (HEA) 4.500                   4.500 4.500               0                       4.500

1722 Pilot speciale peutergroep sbo Merlijn-Jongleren-HCO 42.452                 42.452 49.599               0                     42.452

1689 Innovatie Parkiet 8.941                   8.941 1.107               0                       1.107    4

1691 Innovatie De Vlieger 8.610                   8.610 3.303               0                       3.303    4

1690 Nieuwkomersgroep Vuurvlinder (HEA) 28.794                 28.794 28.794               0                     28.794    5
1719 Ouderbetrokkenheid Poolse ouders Esloo Pro 22.736                 22.736 25.019               0                     22.736

1710 Ophoging LKP-budget Vuurvlinder (HEA) 30.000                 30.000 30.000               0                     30.000    5

1854 Nieuwkomersgroep Vuurvlinder (HEA) 20.491                 20.491 20.491               0                     20.491    5
1687 Innovatie SBO Avontuur 7.039                   7.039 3.519               0                       3.519    4

1684 Innovatie Diamantcollege 9.309                   9.309 0               0                                0    4

1686 Innovatie Paradijsvogel 10.000                 10.000 0               0                                0    4

1692 Innovatie Cosmicus 10.000                 10.000 4.167               0                       4.167    4

1685 Doorgaande leerlijn DNA 8.820                   8.820 0               0                                0    4

1723 Studieondersteuning VO - College St. P 13.600                 13.600 13.601               0                     13.600

1845 Geen (zeer) zwakke school vo 30.081                 30.081 0               0                                0    4

1430 Incidentele Middelen po scholen 564.000              564.000 594.876               0                  564.000    6

1431 Incidentele Middelen po scholen 300.000              300.000 315.219               0                  300.000    6

OCW/ Aanvullende beschikking Toermalijn 41.500                            0 47.924               0                     41.500    5

2018.3958 Zomerschool
1734 Studieondersteuning VO - Hofstad Mavo 15.000                 15.000 15.030               0                     15.000

1762 Ouderbetrokkenheid Hofstad Mavo 10.000                 10.000 0               0                                0    4

2.744.975          2.703.485 2.799.729               0              2.600.335

* indien activiteitnummer onbekend is, dan de HEA-doelstelling
aangeven (bijvoorbeeld 3.3 of 5.6, zie budgetoverzicht)

** bedrag subsidiebeschikking
*** werkelijk ontvangen bedrag

Naam schoolbestuur: Stichting Lucas Onderwijs

Vaststellingsformat schoolbesturen subsidie 2018 (in euro’s)

Overzicht gemeentelijke subsidies Den Haag

114

Toelichting:
Niet volledig besteed door Zandvliet    1

Niet volledig besteed door De Grote Beer   2

Niet volledig besteed i.v.m. minder nieuwsbrieven   3

Toestemming doorschuiven naar 2019

4

Betreft aanvullling op VOS 1504 Integrale plannen   5

Overloop vanuit 2017

6

inhoud
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1504 Bernardusschool (SO/VSO-ZMLK) 472                     472 3.049                     0 472

1504 De Oase 27.353               27.353 31.551                     0 27.353

1504 Drie Linden 63.219               63.219 80.804                     0 63.219

1504 J.F. Kennedy 9.271                  9.271 10.206                     0 9.271

1504 De Parkiet 10.216               10.216 16.323                     0 10.216

1504 Koos Meindertsschool 29.113               29.113 49.227                     0 29.113

1504 De jonge Wereld 11.705               11.705 12.502                     0 11.705

1504 Grote Beer 350.061            350.061 377.352                     0 350.061

1504 St.Carolusschool 67.178               67.178 84.069                     0 67.178

1504 Toermalijn 327.531            327.531 361.504                     0 327.531

1504 Onze Wereld 418.793            418.793 423.058                     0 418.793

1504 St. Paschalis 15.161               15.161 26.334                     0 15.161

1504 Basisschool Statenkwartier 12.814               12.814 17.496                     0 12.814

1504 De Krullevaar 549.707            549.707 598.381                     0 549.707

1504 Jeroen 558.666            558.666 563.510                     0 558.666

1504 De Regenboog 977.716            977.716 997.040                     0 977.716

1504 Het Lichtbaken 58.274               58.274 65.081                     0 58.274

1504 `t Palet 1.025.328         1.025.328 1.098.410                     0 1.025.328

1504 Basisschool Cosmicus 57.439               57.439 77.431                     0 57.439

1504 Voorschool De Vuurvlinder 468.340            468.340 571.893                     0 468.340

1504 Luidina 36.717               36.717 46.817                     0 36.717

1504 De Triangel 495.076            495.076 499.613                     0 495.076

1504 Pastoor van Arsschool 12.884               12.884 18.731                     0 12.884

1504 Merlijn 71.989               71.989 80.166                     0 71.989

1504 Nutsschool Morgenstond 58.007               58.007 61.606                     0 58.007

1504 M.M. Boldingh Nutsschool 15.525               15.525 27.808                     0 15.525

1504 Laan van Poot Nutsschool 21.724               21.724 28.104                     0 21.724

1504 Bezuidenhout Nutsschool 21.896               21.896 30.772                     0 21.896

1504 Zorgvliet Nutsschool 14.495               14.495 15.974                     0 14.495

1504 Woonstede Nutsbasisschool 53.934               53.934 65.827                     0 53.934

1504 De Vlieger 43.769               43.769 45.064                     0 43.769

1504 De Fontein 120.629            120.629 137.837                     0 120.629

1504 Balans, Samenwerkingsschool 74.270               74.270 89.479                     0 74.270

1504 De Paradijsvogel 27.953               27.953 27.953                     0 27.953

1504 De Bras 13.694               13.694 20.397                     0 13.694

1504 Het Avontuur 12.394               12.394 12.721                     0 12.394

6.133.313         6.133.313 6.674.089                     0 6.133.313

                                                  
Totaal 8.878.288         8.836.798 9.473.819                     0 8.733.648

VOS-nr Integraal Plan: naam locatie Toegekend       Ontvangen Realisatie        eventuele verantwoord 
bedrag **       voorschot***     verrekening bedrag

Schoolbesturen PO: Integrale Plannen:  

inhoud
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de raad van toezicht en het college van bestuur van Stichting Lucas Onderwijs
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Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 
Ingevolge de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs wordt het
resultaat van het verslagjaar verrekend met de reserve van Lucas Onderwijs. 
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Colofon

Het bestuursverslag, de jaarrekening en overige gegevens zij een uitgave van:
Lucas Onderwijs
Postbus 93231

2509 AE Den Haag
Telefoon: 070 - 300 11 00

Fax: 070 - 300 94 99

Email: info@lucasonderwijs.nl
Internet: www.lucasonderwijs.nl

Met dank aan medewerkers van Lucas Onderwijs voor hun bijdragen.

Ontwerp en productie:
The Happy Horseman, Rotterdam

Foto cover:
Lou Wolfs Fotografie, Rotterdam

Uw reactie op dit verslag is welkom via info@lucasonderwijs.nl
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