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Jaarverslag Stichting Vrijescholen voor voortgezet onderwijs Noord-Holland 2008. 

 
Inleiding 
De Stichting Vrijescholen voor Voortgezet Onderwijs Noord-Holland bestaat uit drie vestigingen: 
het Geert Groote College Amsterdam, de Adriaan Roland Holstschool te Bergen en de Rudolf 
Steinerschool in Haarlem. De stichting is in 2000 ontstaan als gevolg van en reactie op nieuwe 
regelgeving vanuit de overheid. De stichting heeft een bestuur op afstand. De feitelijke leiding 
van de organisatie is in handen van de drie leidinggevenden op de scholen, de 
vestigingscoördinatoren. De drie scholen werken lokaal samen met de scholen voor primair 
vrijeschoolonderwijs. Bestuurlijk zijn dat echter losstaande organen. 
 
De drie scholen werken, vanuit hun eigen individuele oorsprong, veelal volgens eigen inzichten. 
Het gegeven dat het hier feitelijk en formeel om één school gaat heeft slechts een beperkte rol. 
Juist in 2008 is het denken over deze constructie in een stroomversnelling geraakt. In dit – eerste 
– maatschappelijke jaarverslag van de stichting leest u over deze ontwikkelingen. Daarnaast wil 
dit verslag een overzicht geven van activiteiten op diverse gebieden zoals die zijn ontwikkeld. 
Twee heugelijke feiten deden zich voor; het Geert Groote college vierde zijn 75 jarig jubileum en 
de Rudolf Steinerschool mocht gaan bouwen en verbouwen aan het gebouw aan de 
Engelandlaan. Daarnaast leest u over de resultaten van de leerlingen, personele ontwikkelingen 
en natuurlijk vindt u ook de financiële verantwoording van de stichting over het boekjaar 2008. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Namens het bestuur, Harold Ansink 
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1. Organisatie en wijzigingen/ ontwikkelingen 
 
Kernactiviteit 
De kernactiviteit van de stichting is het verzorgen van onderwijs op basis van de pedagogische 
beginselen van Rudolf Steiner, resulterend in de afsluitingen IVO-MAVO (VMBO-t), HAVO en 
VWO, in de regio’s Amsterdam, Haarlem en omstreken en Noord-Holland Noord. 
De leerlingen worden gestimuleerd om ‘te worden wie zij zijn’. Daarmee wordt bedoeld: de 
talenten die in de leerling aanwezig zijn, worden gestimuleerd en de leerling wordt cognitief, 
emotioneel en wilsmatig aangesproken om zich te ontwikkelen. Van de docenten wordt daarom 
verwacht dat zij – ook bij de cognitieve vakken – Kunstzinnig onderwijs geven, dat wil zeggen 
met creativiteit hun lessen zo vorm geven dat de leerlingen en de klas in vorm en inhoud krijgen 
aangeboden wat nodig en actueel is. Je kan ook zeggen: het is leuk om op de vrijeschool les te 
krijgen van gemotiveerde, creatieve leerkrachten. 
 
Doelstelling 
In de statuten van de school staat het volgende te lezen: 
 

“De stichting heeft ten doel het geven of doen geven van Voortgezet Vrijeschoolonderwijs 
volgens pedagogische beginselen van Rudolf Steiner zoals deze zijn neergelegd in diens 
pedagogische en antroposofische geschriften. 
De Stichting streeft ernaar, de relatie tussen de door haar geëxploiteerde scholen en de 
maatschappij te regelen in de zin van het navolgende citaat van Rudolf Steiner: “Men dient 
niet te vragen: ‘wat moet de mens weten en kennen voor de bestaande orde?’ Maar: ‘wat is 
in de mens in aanleg aanwezig en wat kan in hem ontwikkeld worden?’. Dan zal het mogelijk 
zijn de sociale orde steeds nieuwe krachten toe te voeren uit de opgroeiende generatie” 
(Opstel “Vrije school en Driegeleding”, 1919). Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling 
van de leerlingen met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarde 
zoals die leven in de samenleving en met onderkenning van de betekenis van de 
verscheidenheid van die waarden.” 

 
Juridische structuur 
Het stichtingsbestuur beheert drie gelijkwaardige functionerende vestigingen, met als 
administratieve hoofdvestiging het GGCA. 
 
Het stichtingsbestuur heeft, in het Huishoudelijke reglement / directiestatuut, het platform van de 
drie vestigingscoördinatoren zodanig gemandateerd dat het bestuur zichzelf beschouwt als een 
bestuur op afstand. Elk van de vestigingen heeft een eigen vorm van een relatief ‘platte’ 
organisatie, van waaruit de vestigingscoördinator de opdracht heeft om de gezamenlijke 
belangen in onderlinge afstemming binnen het coördinatorenplatform te behartigen. Dit platform 
verzorgt namens het bestuur onder andere de relatie met de medezeggenschapsraad alsmede de 
uitvoering van de klachtenprocedures, die in hoofdlijnen voor de vestigingen dezelfde zijn. De 
drie vestigingen dragen een eigen financiële verantwoordelijkheid. Via een verdeelsleutel, 
vastgelegd in het ‘Financieel reglement’, wordt de ontvangen subsidie verdeeld. 
 
Verandering 
In de loop van 2007 is vanuit het bestuur de discussie op gang gebracht om de organisatievorm 
van de stichting te veranderen. De wens van het bestuur was om daadwerkelijk op afstand te 
blijven; door diverse ontwikkelingen op de scholen – zowel intern organisatorisch als op het 
gebied van onderwijsresultaten – bleek dat niet goed mogelijk. Daarnaast hebben er in het land 
ontwikkelingen plaatsgevonden die ook voor scholen in de richting van het Good Governance 
model wijzen. Onder leiding van Alex Vermeulen is toen gezocht naar een nieuwe vorm van 
besturen. In navolging van de vrijescholen in het midden van het land is gekozen voor de 
constructie Algemeen Directeur/ Bestuurder enerzijds en een Raad van Toezicht anderzijds. 
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De gedachtevorming hieromtrent is in 2008 afgerond en er is 
ook een procedure voor het vinden van een algemeen 
directeur afgerond. Deze is op 1 februari 2009 aangetreden, 
tegelijk met een raad van toezicht. U treft de personalia van 
alle oude en nieuwe bestuurderen elders in dit jaarverslag aan. 
 
De bedoeling van de nieuwe structuur is, de drie scholen 
directer aan te kunnen sturen en daar waar nodig en mogelijk 
meer eenheid in beleid aan te brengen. Wellicht is er hier en 
daar zelfs schaalvoordeel te behalen. Bij deze aansturing hoort 
ook een eenduidige communicatie naar de toezichthoudende 
instanties – te weten de Inspectie en de Raad van Toezicht. 
 
In het verlengde van de bovenschoolse structuur is ook een 
nieuwe manier van denken over de medezeggenschap ingezet 
die in 2009 moet leiden tot een heldere structuur met een 

bovenschoolse medezeggenschapsraad en drie raden voor de vestigingen. 
 
Samenwerken 
Op onderwijskundig gebied is er een begin gemaakt met samenwerken. De docenten van de drie 
scholen zijn op een studiedag bij elkaar gekomen om te spreken over samenwerken op het 
gebied van toetsen en lesinhouden. Omdat op de drie scholen verschillende zeer ervaren 
leerkrachten in zeer verschillende leergebieden werken kan er van elkaar veel geleerd worden. 
De opzet is om dit jaarlijks een aantal malen te doen. 
Ook op management niveau wordt meer samengewerkt. De teamleiders overleggen periodiek en 
zullen een gezamenlijke, op het leiding geven in een vrijeschool toegespitste cursus volgen. 
 
2. Onderwijs 
 
De drie scholen geven allen les volgens de pedagogische uitgangspunten van Rudolf Steiner. 
Binnen dat kader worden de lessen op twee manieren gegeven: enerzijds in het 
periodeonderwijs, ook wel hoofdonderwijs genoemd, anderzijds in vaklessen. Het 
periodeonderwijs wordt modulair aangeboden; de leerlingen hebben drie weken lang elke 
ochtend hetzelfde vak en krijgen een bepaald, op de leeftijdsfase toegespitst onderwerp. Van 
deze lessen maken zij zelf een verslag in de vorm van een periodeschrift. Dit schrift vormt, 
samen met de afsluitende periodetoets, het beoordelingskader. 
De leerlingen beginnen in de zevende klas – 
vergelijkbaar met de brugklas op reguliere 
scholen – met een klassenleraar. Veel van 
de lessen worden door deze leraar gegeven. 
De leerlingen blijven gedurende klas 7, 8 en 
9 veelal bij elkaar. Het oorspronkelijke idee 
dat de leerlingen tot en met de twaalfde 
klas bij elkaar blijven is losgelaten. De 
verschillen in intellectueel niveau en in de 
vragen die de kinderen aan de school stellen 
zijn zo groot geworden dat dit niet meer 
mogelijk is. Veel van de periodes worden 
wel, zeker tot en met klas 9, in het 
oorspronkelijke klassenverband gegeven. De klassenleraar blijft ook in klas 8 bij de klas; vanaf de 
negende klas krijgen de klassen een andere klassenleraar, vaak een duo, dat tot en met het 
twaalfde leerjaar bij de klas blijft. 
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De vaklessen worden vanaf klas 9 op niveau gegeven. Hierbij hanteren de scholen de indeling 
VMBO-t, HAVO en VWO, waarbij hetzij homogeen, hetzij dakpansgewijs wordt ingedeeld. 
 
In het navolgende wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen per school. 
 

Geert Groote College Amsterdam 
 
Schoolorganisatie 
Er is een geheel nieuwe organisatie ontstaan in de loop van 2008; er is een nieuwe 
vestigingscoördinator aangesteld, die per 1 augustus 2008 de functie Rector heeft gekregen, er 
zijn twee conrectoren aangesteld, één met de portefeuille Onderwijs en de ander met de 
portefeuille Personeel en Communicatie. Er zijn vier teamleiders benoemd, één voor klas 7 en 8, 
één voor het examen, en twee voor de klassen 9, 10 en 11. Gezamenlijk vormen directie en 
afdelingsleiders het Management Team (MT). 
 
Het beleid wordt sinds het begin van het schooljaar 2008 – 2009 gemaakt door dit MT; de 
Beleidsvergadering, waarin vele leraren, is omgevormd tot een adviserend orgaan, de 
BeleidsAdviesVergadering (BAV). 
 
Deze nieuwe structuur moet ertoe leiden dat er slagvaardiger gewerkt zal kunnen worden. De 
teamleiders geven ook leiding aan een team van ongeveer twintig leraren elk. 
 
Onderwijskundige keuzes en activiteiten 
Sinds september 2008 wordt er op het Geert Groote College gewerkt met een zeventig minuten 
rooster. Dat wil zeggen dat na de periode – die als vanouds 100 minuten duurt – vijf blokken van 
elk zeventig minuten zijn ingeroosterd. Daaraan ligt een aantal ideeën ten grondslag.  

1. Rust in het gebouw en in het rooster. Door een kleiner aantal leswisselingen is er meer 
rust in het gebouw. Omdat er tussen elke les een pauze is, is ook de leswissel zelf geen 
hectische toestand meer. Minder lessen betekent ook minder roosterproblemen (al zijn 
die er natuurlijk wel). 

2. mede door de ingelaste pauzes tussen de lessen is de efficiëntie enorm toegenomen. 
Lessen duren daadwerkelijk 70 minuten en geen 60 of 65. 

3. het opfrissen en herzien van de lessentabel; doordat er een omrekening gedaan moest 
worden van de traditionele lessentabel met lessen van 50 minuten naar een tabel met 
lessen van 70 minuten, is de hoeveelheid contacttijd voor alle vakken veranderd. Het 
nadenken over prioriteiten is een erg verfrissende bezigheid gebleken omdat ieder vak de 
eigen lesstof opnieuw tegen het licht moest houden en er opnieuw naar de didactiek 
gekeken moest worden: door de iets langere lessen is het noodzakelijk voor de leraren 
om na te denken over hun didactisch repertoire. Er moeten verschillende lesvormen 
aangeboden worden per les. Daarmee stimuleer je meteen ook verschillende leerstijlen 
waardoor je de hele klas beter kunt bedienen. 

 
In de negende klas worden de vaklessen nu homogeen aangeboden; het was gebleken dat het 
differentiëren in heterogene klassen niet goed meer lukte. Bovendien werkte het oude systeem 
waarbij voor de talen en wiskunde wel niveaugroepen waren maar voor andere vakken niet in de 
hand dat het rooster niet meer gemaakt kon worden. Als vervolg hierop zijn ook in klas acht nu 
lessen op niveau. 
 
Er is dit jaar gekozen voor een Toneelperiode in klas 11, waarbij de klas vijf weken werkt aan een 
toneelstuk, resulterend in een uitvoering. In 2008 werden  onder meer ‘Midzomernachtdroom’ 
van William Shakespeare, ‘De Revisor’ van Gogol en ‘De Draak’ van Jevgeni Schwartz opgevoerd. 
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In klas 12 zijn tot de Kerstvakantie de periodelessen heringevoerd; de leerlingen kwamen anders 
pas om half elf op school en op deze manier krijgen ze een normaler schoolritme. 
 
Het techniekonderwijs, waarvoor de school 
subsidie ontvangt, is omgevormd tot een 
periode cybernetica van 5 weken in klas 
10VMBO. Dit onderdeel leidt tot de bouw van 
werkende robots en het blijkt een geweldige 
impuls te zijn voor het technisch inzicht van de 
leerlingen. Daarnaast stromen meer leerlingen 
na het IVO-VMBO examen rechtstreeks door 
naar het MBO. 
 
 
 
 
samenwerking met derden 
 
De samenwerking met de Tobias school (LOM onderwijs op Vrijeschool basis), die dateert uit de 
jaren zeventig, is de laatste tien jaar, juist als gevolg van de fusie, verwaterd. Er zijn plannen 
ontwikkeld om de banden in 2009 weer aan te gaan halen. Een zelfde ontwikkeling is nu gaande 
met de twee onderbouwen van de Geert Groote School. 
 
De zorgstructuur is herzien; om te beginnen is de komst van een nieuwe zorgcoördinator 
aanleiding voor een heroverweging van de structuur, waarbinnen specialisten voor Dyslexie en 
Hoogbegaafdheid worden aangesteld; een nieuw zorgplan wordt voorzien in 2009. Daarnaast is 
de school aangehaakt bij het VIOS project. Dat staat voor Veiligheid in en om de School. Dat 
betekent dat er in de school een veiligheidscoördinator is gekomen die in samenspraak met de 
Buurtregisseur (politieagent) op het gebied van veiligheid (zowel fysiek als emotioneel) beleid 
maakt en voor de handhaving zorgt. 
 
Inspraak en medezeggenschap 
Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van de medezeggenschap en inspraak van de diverse 
geledingen. 
De nieuw te vormen organisatiestructuur zal betekenen dat de huidige 
Vestigingsmedezeggenschapsraad zich meer zal moeten ‘professionaliseren’. In deze VMR zal 
vanaf 2009 veel meer op beleidsniveau over het GGCA meegedacht en gesproken moeten 
worden dan voorheen het geval was. Deze ontwikkeling vindt zijn oorsprong ook in het feit dat 
de Beleidsvergadering geen stem meer heeft maar slechts advies mag geven. Dit gremium is nu, 
met nieuwe leden en een nieuwe voorzitter, de beleidsadviesvergadering gaan heten. 
 
Het GGCA kent een traditie van contactouders, ouders die als schakel functioneren tussen de 
klassenmentor en de ouders van een klas. De contactouders komen 6 à 7 keer per jaar bij elkaar 
om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Sinds januari 2007 is Mirjam IJsseling 
coördinator van de contactouders; er is een constructieve dialoog met de school. Inmiddels 
worden deze bijeenkomsten bijgewoond door rond de 25 ouders. 
Vanuit de school is Lieke Hobus, adjunct personeel en communicatie, aanspreekpunt. 
De eerste helft van elke contactouderbijeenkomst wordt een “gast” van school uitgenodigd voor 
een toelichting op hun werk. 
Zo hebben in 2008 de collega’s Maarten Roest Crollius, Christine Cornelius, Bert Schaafsma, Lieke 
Hobus, Amina van Turgha en Simonette Meijer vanuit hun verschillende rollen gesproken over de 
dagelijkse gang van zaken op school, de reorganisatie van de schoolleiding, het lustrumfeest, de 
nieuwe organisatiestructuur, de middenbouw en over de bovenbouw. 
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Een belangrijke taak van het contactouderoverleg is het signaleren van allerlei zaken die het 
klassenverband overstijgen. 
Deze contactouderbijeenkomsten ‘nieuwe stijl’ kenmerken zich stuk voor stuk door geanimeerde 
open gesprekken, waarin ruimte is voor de ervaringen van ouders en leraren. 
De opkomst op de avonden en de graagte waarmee leraren een uitnodiging aannemen geven 
aan dat we op de goede weg zijn. 
 
Kwaliteit 
Mede door de invoering van een nieuw organisatiemodel is er meer slagvaardigheid ontstaan op 
het gebied van kwaliteitsbewaking. In 2008 is een begin gemaakt met het invoeren van de PDCA 
cyclus: ontwikkel een plan, voer het uit, evalueer het en pas het vervolgens aan. Dit heeft geleid 
tot de invoering van bijvoorbeeld het zeventig minutenrooster en een aantal langere periodes. 
Het evalueren vindt in 2009 plaats. 
De conclusies van het inspectiebezoek in december 2008 waren conform verwachting: 

- Er zijn door de inspectie veel verbeteringen te herkennen in vergelijking voor voorgaand 
intensief bezoek, maar we zijn er nog niet 

- Het Vmbo heeft een basisarrangement gekregen 
- De Havo heeft een basisarrangement gekregen 
- Het Vwo blijft een aangepast arrangement houden 

De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat het kwaliteitsbeleid nog onvoldoende expliciet is. 
Daaraan zal in 2009 gewerkt worden. 
 
Gebouw 
Er is  een nieuwe aanvraag voor uitbreiding van het schoolgebouw van de GGCA aan de Fred. 
Roeskestraat bij de gemeente Amsterdam ingediend. Een toezegging voor het 
voorbereidingsbesluit is inmiddels ontvangen. Nu de school vier- tot vijfstromig is, is duidelijk 
grote behoefte aan zowel lesruimte als stafruimte. Het gaat hierbij om ongeveer 1800 m2. De 
uitvoering van de nieuwbouw staat in het jaar 2014 in de planning. 
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Jubileum 
Het Geert Groote College en de Geert Groote School, bestonden in 2008 75 jaar. Om dit zeer 
heugelijke feit te vieren is een aantal activiteiten ontplooid. 
 
Er was een reünie op 13 september, van 15.00- 03.00, waarbij ongeveer 800 mensen hun 

opwachting maakten: leerlingen, oud-leerlingen, leraren en 
oud-leraren. Het was een bijeenkomst vol ontmoetingen en 
bovenal een feest in de theaterzaal. 
18 september vond een inspirerende pedagogische 
vergadering plaats, met ongeveer 160 (oud)leraren van 
Geert Groote en leraren van alle verwante scholen, die 
leerlingen naar de bovenbouw sturen. Claartje Wijnbergh 
vertelde over het begin – over het eerste college, de 
markante persoonlijkheden daarin en hun bijdragen voor de 
Geert Groote School, Marcel Seelen, de huidige conrector 

onderwijs, gaf een voordracht over de figuur Geert Groote en zijn inspiratie voor de leraar en 
Lieke Hobus gaf kleur aan de nieuwe weg van Geert Groote in deze tijd. 
Verder is er een zeer professionele uitvoering van Die Zauberflöte van W.A. Mozart verzorgd, vier 
uitverkochte voorstellingen, door leerlingen en enkele leraren van Geert Groote School en 
College. Ruim 1300 mensen hebben het meegemaakt! Het orkest werd door vrienden van Geert 
Groote gevormd en stond onder leiding van Leonard van Goudoever. 
 
Op 29 september was in het ‘Muziekgebouw aan ’t IJ’ de grootste manifestatie: deze bestond uit  
� een tentoonstelling van kunstenaars die ooit op 't Geert Groote zaten tussen 17 en 75 jaar 

met een catalogus in de vorm van een kalender 
� Een Free Factor met optredens van huidige leerlingen in modeshow en muziek. Volle zaal 

(650 mensen) 
� Een symposium met als thema: DE RECHTEN VAN HET KIND op goed onderwijs, voor 

belangstellenden uit het onderwijsveld 
� boekpresentatie van Geert Groote, spiritualiteit van de werkvloer, door Marcel Seelen 
� gezamenlijk buffet en concert o.l.v. Lucas Vis en Leonard van Goudoever met o.a. de 

wereldpremiere van een compositieopdracht van Lucas Wiegerink over Geert Groote, 
gespeeld door een groot Vrienden-orkest, voor ruim 300 mensen 

 
Ongelooflijk veel werk is door talloze vrijwilligers verzet. Ook de kunstenaars en orkestleden, de 
schrijver en de componisten werkten belangeloos mee aan deze grootse bijeenkomst. 
 
Onderwijsresultaten: In-,  Door en Uitstroomgegevens, Examenresultaten 
 
Examenresultaten 2008 
 
 Aantal 

kandidaten 

Aantal 

geslaagd 

Aantal gezakt Percentage 

geslaagden 

VMBO-T 61 58 3 95 
HAVO 34 33 1 97 
VWO 32 29 3 91 
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In- door- en uitstroomgegevens 2008 voor het Geert Groote College 
 

 
 
Voor een toelichting op deze tabel zie pagina 32.  
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Rudolf Steinerschool Haarlem 
 
Schoolorganisatie en Onderwijskundige keuzes en activiteiten 
In Haarlem zijn naar aanleiding van ontwikkelingen op de school  de volgende speerpunten 
geformuleerd voor het schooljaar 2008 – 2009: 

• Een gezamenlijk gedragen Visie ontwikkelen 
• Intellectueel vaardige leerlingen beter bedienen, met name in klas 7 en 8; dit naar 

aanleiding van geluiden dat leerlingen met Vwo-advies onvoldoende aan hun trekken 
komen in combinatie met minder goede resultaten in het eindexamen 

• Het verbeteren van de Examenresultaten; de laatste jaren waren de cijfers van de 
leerlingen in met name het Vwo onder het gewenste niveau. Daar wordt in 
samenwerking met de secties hard aan gewerkt 

• Het verbeteren van het (gebruik van het) leerlingvolgsysteem; er zijn diverse systemen 
om gegevens over leerlingen in op te nemen in gebruik. Er zal worden gezocht naar een 
werkwijze waarbij maar met één systeem gewerkt hoeft te worden 

• Het uitvoeren van een project conflicthantering en mediation door leerlingen 
• Het afnemen van een uitgebreide Schoolzelfevaluatie; een periodiek uit te voeren 

kwaliteitsinstrument. 
 
Elk van deze zes speerpunten is in 2008 gestart en zal afgerond worden in het schooljaar 2008 – 
2009, in de praktijk dus in juni 2009.  
 

 
 
samenwerking met derden 
Zorgteam 
In het Zorgadviesteam heeft een Antroposofisch arts zitting. Op afroep is een jeugdtherapeut 
beschikbaar. 
Het tweede deel van het jaar 2008, sinds de inhuizing in de Zwemmerslaan, is er een wijkagent 
beschikbaar. 
 
Met de GGD wordt samengewerkt aan het lokale scholierenonderzoek en met betrekking tot 
seksuele voorlichting; ARTA verslavingszorg geeft voorlichting over drugs en alcohol; met de vier 
vrijeschool onderbouwen is een studiedag met als thema Denken Voelen Willen georganiseerd. 
Incidenteel wordt met culturele instellingen samengewerkt; zo zijn er in 2008 bezoeken gebracht 
aan het Teylers museum en de Toneelschuur. 
 
Daarnaast doet de school al enige jaren mee aan het VIOS project. Dat staat voor Veiligheid in 
en om de School. Dat betekent dat er in de school een veiligheidscoördinator is gekomen die in 
samenspraak met de Buurtregisseur (politieagent) op het gebied van veiligheid (zowel fysiek als 
emotioneel) beleid maakt en voor de handhaving zorgt. In dit kader is er een ontuimingsoefening 



Stichting Vrijescholen voor Voortgezet Onderwijs Noord-Holland 

Maatschappelijk jaarverslag 2008 13 090625 

geweest; op de Belgiëlaan was de school binnen drie minuten ontruimd, op de Engelandlaan 
binnen vijf minuten. Het proces is geëvalueerd en met enige aanpassingen zal het 
ontruimingsplan worden gehandhaafd.  
 

 
 
Inspraak en medezeggenschap 
De zogenoemde Adviesgroep, bestaande uit personeelsleden van de onderbouw en de 
bovenbouw van de Rudolf Steinerschool, is opgeheven in 2008. In plaats daarvan is de Vestigings 
MR in het leven geroepen, bestaande uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen 
van de bovenbouw.  
 
Kwaliteit 
In het kader van de kwaliteitszorg is NOA BV (een organisatieadviesbureau) in de arm genomen. 
Dit bureau begeleidt de school in het zoeken naar een systematische manier om kwaliteit te 
waarborgen. Het Management Team wordt daartoe geschoold. Verder is er een systeem van 
vastleggen van afspraken geïntroduceerd. 
 
De drie teamleiders voeren inmiddels systematisch functioneringsgesprekken met hun teamleden; 
bovendien vindt er jaarlijks een startgesprek en een eindgesprek plaats waarin de concrete 
werkzaamheden worden besproken voor het schooljaar. Ook wat betreft onderwijsinhoud en 
pedagogisch didactische aanpak wordt meer op teamniveau gewerkt. 
De conclusies van het inspectiebezoek in december 2008 waren conform verwachting: 

- Er zijn door de inspectie veel verbeteringen te herkennen in vergelijking voor voorgaand 
intensief bezoek, maar we zijn er nog niet 

- Het Vmbo heeft een basisarrangement gekregen 
- De Havo en het vwo hebben een aangepast arrangement (Geïntensiveerd toezicht)  

 
Naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek van de Inspectie is sterk ingezet op het verbeteren 
van de Examenresultaten.  
 
Gebouw 
De gemeente Haarlem heeft voor de Rudolf Steinerschool een budget vrijgemaakt waarmee het 
gebouw aan de Engelandlaan 2 zal worden gemoderniseerd en uitgebreid. Zo zullen er meer ICT-
mogelijkheden komen en komt er een nieuw Scheikunde- en een nieuw Biologielokaal. Ook wordt 



Stichting Vrijescholen voor Voortgezet Onderwijs Noord-Holland 

Maatschappelijk jaarverslag 2008 14 090625 

de leerling-kantine veel groter. Tenslotte komt er, eindelijk, een eigen gymnastieklokaal in het 
gebouw. 
Daarnaast wordt in het gebouw voor klas 7 en 8, aan de Belgiëlaan, een natuur/scheikundelokaal 
gebouwd, en een zaal. 
 
Deze bouwactiviteiten zullen tot in 2009 duren. Voor de midden- en bovenbouw is daarom een 
overgangssituatie gecreëerd in het oude schoolgebouw van de Spaarneschool aan de 
Zwemmerslaan 2. Dit is een groot, niet zo gezellig gebouw. Het volstaat voor een jaar onderwijs. 
De planning is dat de school na de herfstvakantie 2009 volledig terug is in de Europawijk. 
 
 

 
 
 
Onderwijsresultaten: In-,  Door en Uitstroomgegevens, Examenresultaten 
 
Examenresultaten 2008 
 
 Aantal 

kandidaten 

Aantal 

geslaagd 

Aantal gezakt Percentage 

geslaagden 

VMBO-T 81* 81 - 100% 
HAVO 26 25 1 96% 
VWO 14 12 2 86% 
 

• Zeven van de kandidaten zijn HAVO leerlingen uit klas 11 die een IVO-examen hebben 
afgelegd. 
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In- door- en uitstroomgegevens 2008 voor de Rudolf Steinerschool Haarlem 
 

 
 
(Voor een toelichting op deze tabel zie bladzijde 32)  
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2e leerjaar 85 2 2 4 1 80 32 48 80
3e leerjaar  h/v 40 1 41 22 19 41
3 vmbo t 44 1 1 42 1 38 2 1 42
4 vmbo t 74 1 23 50 1 48 1 50
4 havo 40 4 1 35 34 1 35
5 havo 26 25 1 0 0
4 vwo 27 27 27 27
5 vwo 30 30 2 28 30
6 vwo 14 12 1 1 1 1
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totalen 469 4 10 10 1 60 2 390 0 84 32 49 61 48 36 21 27 28 4 390
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externe instroom 89 1 2 1 93
totalen 89 85 34 50 61 48 36 21 27 28 479
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Adriaan Roland Holstschool Bergen 
 
Schoolorganisatie 
In 2008 waren de teamleiders werkzaam binnen de afgesproken mandaatstellingen: het betreft 
leerjaarcoördinatoren met taakgebieden, geen functies. De schoolleider was in 2008 de enige 
met formeel beslisrecht. In de praktijk bleek de behoefte aan vaste aanspreekpunten wederom 
bijzonder groot. De teamleiders voldoen aan deze behoefte. De praktijk wijst uit dat het van 
belang is hen ook formeel meer bevoegdheden te geven. 
De teamleiders zijn getraind in het voeren van ontwikkelingsgesprekken (naar het GROW-model). 
 
De schoolleider volgt een cursus vanuit de Iona-stichting en laat zich coachen door Wieger 
Daalman.  
 
Onderwijskundige keuzes en activiteiten 

De aandacht ligt in 2008 nadrukkelijk op de kwaliteit van de 
lessen en niet langer op de organisatievorm. Met name wordt 
er veel geïnvesteerd in activerende didactiek en differentiëren. 
De niveaus zitten in veel lessen gedurende drie leerjaren in 
heterogeen verband bij elkaar. Om dat waar te kunnen maken 
is het nodig dat docenten zich het vermogen tot differentiëren 
eigen maken evenals ruimte en creativiteit aanbrengen in hun 
eigen visie over de door hun toegepaste didactiek. Er is in 
2008 dus intensief geschoold door twee externe trainers: Jan 
Sint en Aernout Henny. Zij werken met individuele docenten 
en in de teamvergaderingen. Het is een tweejarig traject dat 
eindigt in mei 2009. Het jaar 2008 is dus echt een ‘werk’jaar. 
Het ‘oogsten’ staan gepland voor 2009.  
 
Er is veel geïnvesteerd in ondersteunende leermiddelen. 
Samen met de inzet ‘activerende didactiek’ hoort dat docenten 

ook de mogelijkheid hebben om in de les gebruik te maken van een breder scala aan 
leermiddelen. Vanuit de schoolleiding is extra geïnvesteerd in ict-middelen en audio-visuele 
hulpmiddelen in diverse lokalen. Lokaal 33 is geheel opnieuw ingericht en voorzien van moderne 
media-apparatuur als computers en beamer. 
 
De Ambachtelijke stroom functioneert als motor voor vernieuwing, met name op het gebied van 
kunstvakken. Dit heeft ook geleid tot extra investeringen, overigens bekostigd uit het 
zogenaamde Ithakafonds. 
 
Vernieuwingen 
Er is een aantal vernieuwingen doorgevoerd in 2008: 

- De periode Europa/ak is gekoppeld aan dans: de leerlingen dansen door de culturen van 
Europa heen, naast de gebruikelijke leerstof 

- Er is een voorzichtige introductie van Djembé-lessen 
- De examenklassen krijgen faalangsttraining 
- De samenwerking met de trainer van de succesvolle ‘Rots en watertraining’ is 

geïntensiveerd en bestendigd (het was voorheen een ‘losse’ eenmalige cursus) 
- Michaëlsthema is een project van het kankerfonds: Alphe d’Huzes, waarin leerlingen en 

docenten voor het goede doel deze spraakmakende col gaan bedwingen met daaraan 
gekoppeld een schooljaarbreed inzamelingsproject.  

- Er is aandacht gekomen voor veilig internetgebruik door leerlingen. Dit is vast onderdeel 
van het aanbod geworden. 
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- Lokaal 33 is ingericht als een ICT lokaal om beter uitvoering te geven aan het vak wis- en 
natuurkunde. Er zijn 16 pc’s gekomen met nieuw meubilair. Het moet de docent meer 
ruimte geven tot differentiatie. Het moet de lessen beter ondersteunen maar het moet 
ook bijdragen aan een beter imago van de bètavakken, waar te weinig leerlingen voor 
kiezen in de tweede fase. 

 
samenwerking met derden 
De samenwerking met museum Kranenburgh is aangehaald.  
Het zogenaamde rondje cultuur is wederom uitgevoerd samen met de regionale 
jongerenkunstinstelling Artiance. 
We hebben een filmkunst-samenwerkingsproject afgerond met Cinbergen, het Daltoncollege en 
de BSG. 
Regionaal hebben we deelgenomen aan alle activiteiten en vergaderingen die zijn voorgezeten 
door het regionale samenwerkingsverband, op bestuurlijk niveau en op het niveau van de 
zorgcoördinatoren. 
De burgemeester is op bezoek geweest om kennis te maken met de school. 
We doen mee aan de Bergense kunstdagen, tot veel genoegen van het lokale bestuur. 
 
Inspraak en medezeggenschap 
Op lokaal niveau kent 2008 een bijzonder succesvol medezeggenschapsjaar. De structuur is 
helder en bruikbaar. Er zijn geen conflicten tussen schoolleiding en VMR. De VMR is een 
bestendig en wettelijk orgaan binnen de school geworden.  
 
Kwaliteit 
De conclusies van het inspectiebezoek in december 2008 waren conform verwachting: 

- Er zijn door de inspectie veel verbeteringen te herkennen in vergelijking voor voorgaand 
intensief bezoek, maar we zijn er nog niet 

- Het Vmbo heeft een basisarrangement gekregen 
- De Havo heeft een basisarrangement gekregen 
- Het Vwo heeft nog een aangepast arrangement van de Inspectie 

Opvallend was dat de kwaliteitszorg, twee jaar eerder als slecht gewaardeerd, nu een voldoende 
tot goed oordeel kreeg. Dit toont aan dat de processen binnen de school steeds beter in kaart 
worden gebracht en aangestuurd worden. 

 
Gebouw 
De Adriaan Roland Holstschool heeft een groot 
probleem. Het gebouw is niet groot genoeg, en 
voldoet ook niet meer aan de eisen voor modern 
onderwijs. De gemeente Bergen is echter niet erg 
toeschietelijk als het gaat om het verlenen van 
gelden voor een verbouwing, laat staan 
nieuwbouw. Hierdoor stagneert een aantal 
ontwikkelingen. In 2008 zijn daaromtrent verder 
geen  
stappen gezet. Doel blijft echter, om de school op 

de een of andere manier te moderniseren. 
 
 
Onderwijsresultaten 
Het verschil tussen SE en CE was wederom te hoog. Dit blijft een hardnekkig probleem. De druk 
vanuit de overheid is groot om verbetering in de resultaten aan te brengen. De resultaten worden 
langzaam zichtbaar. Desalniettemin blijft het lastig om ook in de SE’s een zesjescultuur aan te 
brengen. De meeste CE-cijfers komen landelijk bijna nooit uit boven de 7. In de opstelling van 
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een SE hoop je als docent toch dat de leerlingen gemiddeld op een 7 uitkomen; daardoor kan het 
verschil SE – CE dus te hoog uitpakken.  
 
 
Examenresultaten 2008 
 
 Aantal 

kandidaten 
Aantal 
geslaagd 

Aantal gezakt Percentage 
geslaagden 

VMBO-T 37 34 3 92% 
HAVO 25 21 4 84% 
VWO 14 12 2 86% 
 
Vwo-cijfers 
De examencijfers voor het VWO zijn voor het tweede opeenvolgende jaar een stuk beter. Het 
verschil tussen SE en CE blijft te hoog, maar daaraan gekoppeld is het school-CE-cijfer in de 
meeste gevallen ook hoger dan de landelijke CE-cijfers. Schooljaar 2008-2009 kent een complexe 
examensituatie met twee cohorten examenleerlingen. Er is alles aan gedaan om de leerlingen 
goed voor te bereiden maar desondanks blijft de uitkomst spannend. Een positief resultaat zou 
ervoor kunnen zorgen dat het Vwo uit de problemen geraakt, te meer de leerjaren vanaf 2009 
een regulier verloop kennen. De inspectiedoelen voor het Vwo lijken dus gehaald te gaan 
worden. Daarentegen blijven de Havo resultaten voor het tweede opeenvolgende jaar achter.  
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In- door- en uitstroomgegevens 2008 voor de Adriaan Roland Holstschool Bergen 
 

 
 
(Voor een toelichting op deze tabel zie bladzijde 32)
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1e leerjaar 74 4 3 75 1 74 75
2e leerjaar 82 2 2 82 31 51 82
3e leerjaar  h/v 54 1 53 16 37 53
3 vmbo t 30 30 30 30
4 vmbo t 37 13 24 2 22 24
4 havo 86 18 68 2 64 2 68
5 havo 25 21 1 3 1 2 3
4 vwo 29 1 28 3 25 28
5 vwo 45 45 6 1 37 1 45
6 vwo 16 14 2 2 2
vavo 12 6 4 2 2 2
totalen 490 6 25 0 0 48 1 412 1 74 31 51 48 27 71 37 26 37 9 412

netto instroom
externe instroom 86 6 4 1 1 98
totalen 87 80 31 55 48 28 71 37 26 37 10 510
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tijdens de 
cursus Verplaatsingen tot 1/10/2008 naar…
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3. Personeelsbeleid 
 
Binnen de stichting is het beleid gevoerd dat er zo veel mogelijk lessen gegeven kunnen worden. 
Dat houdt in: LB-beleid (wat wil zeggen dat de leraren niet in een hogere salarisschaal komen 
dan LB), beperkte uitgaven aan exploitatie en aan overige bijzondere kosten, zoals 
beloningsbeleid en nascholing. Het effect van deze maatregelen is, dat de kunst- en 
handvaardigheidsvakken in kleine groepen gegeven kunnen worden en dat het ook mogelijk is 
om op de drie scholen vier profielen aan te bieden in de bovenbouw HAVO en VWO. In sommige 
profielen is het aantal leerlingen zeer gering en zulke kleine groepen zijn dus duur. 
 
Nascholing vindt met name plaats in de pedagogische vergaderingen, waarin wordt gestudeerd 
op de geschriften van Rudolf Steiner en veel aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling 
van de individuele leerling. Hiermee omgaan is ook een scholingsweg. Daarnaast is uiteraard 
ruimte voor het bezoeken van vakinhoudelijke en pedagogische scholing binnen en buiten de 
vrijeschool. 
 
De in de wet BIO geformuleerde zeven docentcompetenties1 worden met behulp van 
functioneringsgesprekken aan de orde gesteld. De leraar maakt zelf een ontwikkelingsplan en 
aan de hand daarvan wordt nagegaan wat er aan scholing verder nodig is. Dit beleid is op de 
locaties in 2008 langzaamaan ter hand genomen. De nieuw benoemde teamleiders spelen hierin 
een belangrijke rol: zij voeren deze gesprekken met de leraren die in hun team zitten. 
 

Personele bezetting per 1-8-2008 

Functie Aantal  

personen 

Aantal  

fte 

Directie 7 6,1 
 

Teamleiders 10 8,3 
Docenten 163 107,3 
Totaal OP 173 115,6 

OOP totaal 45 25,7 

 
 
4. Huisvesting 
De Huisvesting is voor de drie scholen op verschillende manieren een aandachtspunt. Het is 
prettig dat de Rudolf Steinerschool vanaf oktober 2009 een goede huisvestingssituatie heeft; het 
Geert Groote college zal naar het zich laat aanzien in de komende jaren kunnen uitbreiden en 
voor de Adriaan Roland Holstschool is de situatie helaas zeer ongewis. 
 
Hieraan is in het gedeelte over de scholen aandacht besteed. 
 
5. ICT; getallen en beleid 
ICT is ook op Vrijescholen een niet weg te denken tool. Met name op het gebied van de 
leerlingadministratie (absentie, cijfers, periodes, leerlingzorg) is een stap gezet. Alle locaties zijn 
enige tijd geleden overgegaan op het programma Magister. Het uitrollen en gebruiken van dit 
programma is nog niet op alle locaties voltooid. De infrastructuur (voldoende computers, 
voldoende internet aansluitingen, voldoende snelle netwerken) is nog niet optimaal. Daaraan is 
ook in 2008 gewerkt. 

                                                 
1 De zeven competenties zijn: interpersoonlijk competent, pedagogisch competent, inhoudelijk en didactisch competent, 
organisatorisch competent, competent in samenwerken met collega’s, competent in samenwerken met de omgeving en 
competent in reflectie en ontwikkeling. Zie bijvoorbeeld www.lerarenweb.nl 
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Tabel: aantal computers 

 
School Aantal ll Aantal in 

2008 
gekochte 
computers 

Aantal 
computers 
totaal 

Aantal 
personeelslden 

Aantal 
computers 
personeel 

GGCA 660 - 106 84 19 
ARH 510 16 

24 laptops 
51 

24 laptops 
74 13 

RSH 490 - 39 78 15 
 
 
Het ICT-beleid was gericht op continuïteit. In relatie tot de beperkte exploitatie is in 2008 weinig 
geïnvesteerd. Er worden net zoveel computers vernieuwd als er afgeschreven zijn. 
 
In de klassen wordt meer gebruik gemaakt van ICT. In Amsterdam zijn enkele smart-boards 
geplaatst, waarmee het computeronderwijs een andere dimensie krijgt. In Haarlem wordt in elk 
lokaal van de nieuwbouw een computeraansluiting inclusief mogelijkheden voor interactieve 
borden aangelegd, zodat er eenvoudig uitgebreid kan worden. In Bergen is in 2008 een 
klaslokaal ingericht specifiek voor ICT toegepast onderwijs en zijn 24 leerling-laptops 
aangeschaft. Daarvoor is een totaalbedrag van bijna € 29.000 geïnvesteerd. Ook wordt in de 
natuurwetenschappelijke vakken gewerkt met ICT-toepassingen. 
 
6. Leerlingzorg 
Op de drie scholen zitten relatief veel leerlingen die extra zorg nodig hebben. In de financiële 
verantwoording was al te zien dat er dertig leerlingen met een PGB zijn. Dat is, op 1660 
leerlingen, veel. Naast deze gereguleerde zorg is er veel aandacht voor sociaal zwakke leerlingen. 
Omdat dit traditioneel zo is, en de scholen er ook goed in zijn, zitten er relatief veel sociaal 
zwakkere leerlingen op de school. De diverse zorgteams en mentoren doen hierin goed werk. Het 
effect van deze zorg is, dat de leerlingen – ALLE leerlingen – zich thuis en veilig voelen op de drie 
scholen en dat blijkt uit de sfeer die op de scholen heerst.  
 
De drie scholen dienen een zorgplan te hebben waarin beschreven staat wat er gebeurt, en wat 
de routes zijn binnen de school en welke routes er leiden naar hulp buiten de school. Omdat de 
scholen in verschillende regio’s staan zijn de regelingen verschillend; hieraan zijn de zorgplannen 
uiteraard aangepast. Het jaar 2009 zal in het teken staan van het aanpassen van de zorgplannen 
aan de wet Passend Onderwijs. 
 

7. Communicatie 
Goede communicatie is op alle fronten een zeer 
belangrijke zaak op scholen. Met personeel, met ouders, 
met leerlingen en met de buitenwereld. 
 
De drie scholen hebben een website waarop geregeld 
nieuws te vinden is. Daarnaast zijn er voor alle 
betrokkenen verschillende andere media waarlangs 
contact is. Voor de buitenwacht is er de schoolgids, voor 
alle betrokkenen is er een klachtenregeling (voor als het 
toch nog mis gaat).  
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Ouders 
Het oudercontact is goed geregeld via een ouderraad of contactoudervergadering, er zijn 
ouderavonden en gesprekken naar aanleiding van de rapporten. De scholen verzorgen regelmatig 
informatie via de Nieuwsbrief (in Amsterdam de Buitenkrant genoemd), en in Haarlem is er het 
periodiek de Meander. Verder zijn er de voorlichtingsavonden per leerjaar, waarbij schoolleiding 
en mentor met de ouders over de leerlingen en het leerproces spreken. 
Aankondigingen zijn op de website te vinden. 
De cijfer- en absentieadministratie van de school loopt via het programma Magister. Er wordt 
naar gestreefd dat in de loop van 2009 deze gegevens voor alle ouders toegankelijk worden via 
het Web. 
 
Leerlingen 
De scholen hebben allen een leerlingenraad, waarmee periodiek wordt overlegd. Er is een 
leerlingenreglement, dat tweejaarlijks herzien wordt.  
 
Personeel 
Met het personeel wordt wekelijks vergaderd in de teamvergaderingen; voorts is er een 
tweewekelijks bulletin (in Amsterdam en Haarlem de Binnenkrant genoemd) waarin de 
belangrijkste mededelingen gedaan worden. Teamleiders hebben jaarlijks een 
functioneringsgesprek met leraren en het OOP spreekt met hetzij de directie, hetzij de teamleider 
OOP. 
 
Externe communicatie 
De externe communicatie met overige vrijescholen, met de Inspectie voor het Onderwijs, met 
andere onderwijsinstellingen verloopt via informele en formele weg. Per school is dat verschillend 
geregeld (zie het hoofdstuk over de afzonderlijke scholen daarover).  
Met de vrijescholen verloopt het formele contact via de Vereniging van Vrijescholen. Daarin 
overleggen leidinggevenden met elkaar over zaken waarin de scholen gezamenlijk kunnen 
optrekken. Dit verloopt over het algemeen in een zeer goede sfeer. 
Met overige onderwijsinstellingen is het contact situationeel: met Universiteiten, Hogescholen en 
ROC’s via de decanen, met basisscholen via de teamleider klas 7 en 8, met overige VO scholen 
via de VO-raad, via de Coöperatie voor kleine schoolbesturen, via een lokale koepel of eenvoudig 
via informele kanalen. In alle gevallen kan worden gesteld dat deze contacten goed en 
vruchtbaar zijn zolang zij zijn gebaseerd op wederzijdse behoefte. 
De Inspectie gebruikte het bestuur als contact. Met de nieuwe structuur wordt een inhoudelijker, 
en directer contact met de inspectie voorzien. 
 
Klachtenregeling 
De school heeft een klachtenregeling. Deze regeling is voor de drie scholen van de stichting 
dezelfde; de regeling zelf is te vinden op de website van de school. Overigens is deze nieuwe 
regeling in 2009 opgesteld. De bedoeling van de regeling is de volgende: 

1. Het open houden van de communicatielijnen 
2. Het voorkomen van klachten 
3. het voorkomen dat klachten verergeren 
4. Het oplossen van de klachten 

 
Voordat betrokkenen (leerlingen, ouders, personeelsleden) een beroep doen op de 
klachtenregeling, dienen alle andere kanalen te zijn geprobeerd. Allereerst wordt er geprobeerd 
om met de betrokken docent tot een oplossing te komen, vervolgens met de teamleider, dan met 
de directie en vervolgens met de algemeen directeur. 
 
Men kan met een klacht altijd terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van de school; deze kan 
bij het traject begeleiden en advies geven over een volgende stap. 
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Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan men zich wenden tot de externe 
klachtencommissie. Ook het reglement van deze commissie kan men op de website van de school 
vinden. 
 
Klokkenluiderregeling 
In het kader van Goed Onderwijsbestuur zal de school een klokkenluiderregeling opstellen. Deze 
regeling is bedoeld voor het melden van misstanden die niet onder de klachtenregeling vallen. U 
kunt daarbij denken aan financiële malversaties.  
 
8. Ouderbijdragen 
Op de drie scholen wordt aan de ouders een extra, vrijwillige, 
ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor 
onderwijsdoeleinden die niet uit de reguliere exploitatie kunnen 
worden bekostigd en die expliciet aan de leerlingen ten goede 
komen. Leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet 
kunnen opbrengen worden niet uitgesloten van deze activiteiten. 
Er valt hierbij te denken aan euritmielessen, houtbewerking, 
metaalbewerking (waaronder etsen en smeden), pianobegeleiding 
bij koor, kleinere lesgroepen bij de kunstvakken, extra materialen 
bij de natuurwetenschappelijke vakken en de inrichting en het 
onderhoud van de lokalen. Deze lijst is niet uitputtend. 
De verantwoording van de ouderbijdragen vindt plaats in een apart 
schrijven per vestiging. 
 
9. Kwaliteit 
Kwaliteitsbeleid wordt op schoolniveau gemaakt. Het kwaliteitsbeleid is gericht op beheersing van 
de processen. Hoewel er op alledrie de scholen werk gemaakt wordt van het monitoren en 
evalueren van het eigen werk, staat daar weinig van op papier. De Inspectie voor het Onderwijs 
heeft daar in haar laatste rapport op gewezen (rapport januari 2009 nav. bezoeken in december 
2008). 
In 2008 hebben de Adriaan Roland Holstschool en de Rudolf Steinerschool een 
Schoolzelfevaluatie laten uitvoeren door onderzoeksbureau Facit. Daarbij zijn leerlingen, ouders 
en personeelsleden benaderd met vragen over de kwaliteit van de school: het onderwijs, de 
communicatie, de schoolomgeving, de sfeer enzovoort. Uit de rapportages bleek dat men de 
scholen over het algemeen goed en prettig vindt; heldere communicatie wordt soms gemist. 
Ook het nadenken over Goed Schoolbestuur, zoals in 2007 en 2008 heeft plaatsgevonden, is een 
onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de stichting geweest. De resultaten daarvan zullen vanaf 
2009 concreet moeten worden. 
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Toelichting op de Jaarrekening 

 
Introductie Jaarrekening 
De jaarrekening 2008 is opgesteld conform de richtlijnen van het ministerie van OC&W. De 
verantwoording betreft de vestigingen Geert Groote College Amsterdam (GGCA), Rudolf 
Steinerschool Haarlem (RSH) en de Adriaan Roland Holstschool in Bergen NH (ARH). 
 
Financiële situatie op de balansdatum 
Over 2008 hebben de drie vestigingen tezamen een resultaat behaald van €  215.546. 
 
Geert Groote College Amsterdam 
 
Leerlingen 
Het leerlingaantal is in schooljaar 2008/2009 gestegen ten opzichte van 2007/2008. Dit komt o.a. 
door de hogere instroom in het zevende leerjaar; deze is onder meer het gevolg van intensievere 
contacten met toeleverende scholen. Het aantal leerlingen bedroeg op 1 oktober 2008  661 
leerlingen (was 651 op 1 oktober 2007). 
 
Huisvesting 
Er is  een nieuwe aanvraag voor uitbreiding van het schoolgebouw aan de Fred Roeskestraat bij 
de gemeente Amsterdam ingediend. Een toezegging voor het voorbereidingsbesluit is inmiddels 
ontvangen. Het gaat hierbij om ongeveer 1800 m2. De uitvoering van de nieuwbouw staat in het 
jaar 2012 in de planning. 
 
Resultaat ten opzichte van de begroting. 
Bij de begroting voor 2008 werd uitgegaan van de nieuwe organisatiestructuur, deze is in 2008 
niet volledig geëffectueerd. 
 
Rudolf Steinerschool Haarlem 
 

Leerlingen 
Op 1 oktober 2008 zijn er 485 leerlingen geteld, hiervan zijn 3 Vavo en 9 LWOO leerlingen (was 
469 op 1 oktober 2007). 
 
Huisvesting 
In 2008 is een start gemaakt met nieuwbouw en renovatie van de gebouwen aan de 
Engelandlaan en Belgiëlaan. De gebouwen worden opgeleverd in het najaar van 2009.  
Tot die tijd is de school gehuisvest in een gebouw aan de Zwemmerslaan. Dit gebouw is in 
bruikleen (geen huurkosten) gekregen van de gemeente Haarlem; alle exploitatiekosten zijn voor 
rekening van de school. Voor de verhuizing en aanpassing van het gebouw Zwemmerslaan is een 
gemeentesubsidie van € 200.000 verstrekt, de kosten bedroegen in 2008 € 188.538.  
Voor de terugverhuizing in 2009 is nog € 100.000 beschikbaar gesteld. 
 
De bouw en renovatie van het gebouw aan Engelandlaan 2 wordt bijna in zijn geheel 
gefinancierd door de gemeente Haarlem. Het saldo van de subsidies (inclusief de 
egalisatierekening van € 832.000) en de kosten is ondergebracht in de post vooruit ontvangen 
subsidies (€ 1.477.081). 
Eind 2009 zal worden beslist hoe de afschrijving van zowel subsidies als kosten zal worden 
uitgevoerd. 
De totale kosten voor de bouw zijn (in 2008 en 2009) begroot op € 5.725.000. Toegezegde 
subsidie van de gemeente Haarlem is € 5.615.277.  Er is niet aanbesteed omdat er gewerkt 
wordt met een bouwteam en de aannemerskosten € 4.748.100 onder de drempelwaarde blijven.  
(drempelwaarde voor Europese aanbesteding voor 2008-2010: € 5.150.000 excl. BTW) 
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Resultaat ten opzichte van de begroting 
De hogere personeelskosten in het resultaat worden gecompenseerd door een hogere subsidie; 
dit is gevolg van CAO afspraken. 
Voor nascholing/coaching is meer uitgegeven met name voor scholing van de teamleiders en 
coaching van docenten voor het project differentiatie in de middenbouw (klas 7 en 8). 
Er is meer uitkering ontvangen voor langdurig zieken dan begroot, hiervoor is vervanging ingezet 
waar mogelijk was. 
Huursubsidie en kosten: de huurconstructie (noodlokalen Belgiëlaan) eindigde op 1 juli 2008, 
hierdoor zowel minder subsidie als minder kosten. Voor onderhoud was 16.000 begroot, maar 
vanwege de bouw/renovatie is dit niet nodig gebleken. Schoonmaakkosten en energie zijn hoger 
geworden ivm tijdelijke behuizing Zwemmerslaan. 
Voor onderwijskosten zijn meer uitgaven geweest in de begeleiding van rugzakleerlingen en 
LWOO. 
Verder zijn er meer excursies geweest dan begroot. 
Beheer en bestuur: er was begroot een onttrekking van de reserve van 100.000, voor alle kosten 
rondom bouw en verhuizing en extra exploitatiekosten, dit is nog niet nodig gebleken in 2008. 
De rentebaten zijn hoger uitgevallen door vooruitbetaalde subsidies gunstig weg te zetten. 
 
 
Adriaan Roland Holstschool Bergen 
 

De ARH zit in de afronding van een proces waarbij de lengte van de leerwegen aangepast wordt 
aan die van het reguliere onderwijs. Bij het afscheid nemen van het laatste cohort 13e jaars zal 
het leerlingaantal drastisch dalen (circa 55). Dat zal gaan spelen in augustus 2009. In 2008 
kwamen we in augustus juist op een piek (515 leerlingen incl. vavo). Dit hoge aantal deed een 
grote aanslag op de lokalenbezetting en de formatie. 
De verkorting van de leerwegen is qua planning laat ingezet wat maakt dat we diverse 
herstelmaatregelen hebben moeten treffen om het ‘getroffen’ cohort goed voorbereid op het 
examen aan te laten komen. Dat examen vindt plaats in mei 2009. In 2008 zat het cohort dus in 
het pre-examenjaar en het examenjaar. Er zijn extra lessen ingezet en er is meer uitgegeven aan 
leermiddelen.  
 
Personeel en organisatie 
Het jaar 2008 kent geen langdurig zieken of grote personele problemen. Voor 
zwangerschapsverloven is vervanging geregeld in de vorm van invallers of tijdelijke uitbreiding 
van collega’s.  
Een deel van het organisatie- en directiewerk wordt gedaan door mensen in een OP functie; 
daardoor is de OP-formatie hoog. 
 
Huisvesting 
De huisvestingsproblemen van de ARH liepen in 2008 onverminderd door. Het huidige 
schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen die gesteld mogen worden aan permanente 
huisvesting voor een school voor voortgezet onderwijs. Er zijn in 2008 veel 
herstelwerkzaamheden verricht maar er hebben geen grote renovaties of aanpassingen 
plaatsgevonden. 
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Leermiddelen 
De school kent een grote achterstand als het gaat om effectieve en moderne leermiddelen. Extra 
investeringen waren noodzakelijk. Er zijn beamers aangeschaft, er is een aantal boeken 
aangeschaft ter ondersteuning en er is enig audiovisueel materiaal gekocht. 
 
Kwaliteit onderwijs 
De school streeft naar een positieve beoordeling van de inspectie. Om dit doel te bereiken is er 
extra geïnvesteerd in individuele scholing en teamtraining.  
 
Resultaat ten opzichte van de begroting. 
Bij de vestiging Bergen is het negatief resultaat  ten opzichte van de begroting ca € 56.000. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door: 
• Extra inzet van lesuren, in beginsel eenmalig, in de eerste groep  die te maken heeft met de 

inkorting van de leerwegen (ca € 15.000).  
• Extra inzet docenten i.v.m. het handhavingsregime van het Ministerie inzake de onderwijstijd. 
• Hogere huur dan begroot ( €10.000), hogere schoonmaakkosten ( €12.000) en lagere baten 

uit rente (€ 6.500). 
 
Verschil Begroting t.o.v. exploitatie  
  
In grote lijnen: er is in totaal ongeveer 850.000 euro meer ontvangen dan begroot, als gevolg 
van een hogere rijksbijdrage (360.000 GGCA, 240.000 RSH en 250.000 ARHS). 
Daarnaast is er een hogere gemeente subsidie uitgekeerd in Amsterdam (ruim 150.000), waren 
er minder inkomsten bij contractactiviteiten in Haarlem ( ongeveer 90.000). In Amsterdam waren 
er verder een hogere ouderbijdrage (30.000) en een hogere uitkering t.b.v. personeel in het 
kader van o.a. ziekte (260.000). 
 
De lasten zijn met 500.000 euro meer dan begroot, ondermeer door een grotere uitgave aan 
personele lasten (300.000 ARHS); huisvestingslasten en instellingslasten bleven binnen redelijke 
afwijkingen. 
 
Met de invoering van de lump sum bekostiging heeft de overheid in belangrijke mate financiële 
risico’s bij de besturen zelf gelegd. Hieronder worden er enkele genoemd waarbij kan worden 
aangestipt dat hier uit eigen ervaring wordt gesproken. 
� Bij een stijging van het aantal leerlingen komen de eerste vijf maanden van een schooljaar 

de kosten van personeelsuitbreiding voor rekening van het bestuur. Bij daling van het aantal 
leerlingen zal de formatie naar beneden moeten worden aangepast. De rechtspositieregeling 
van het personeel staat een snelle aanpassing in de weg. Het is daarom reëel om rekening te 
houden met een overbruggingsperiode van twee jaar. Als een leerling-daling zich enkele 
jaren voortzet kan niet worden voorkomen dat er gedurende langere tijd een te hoge 
formatie is. Gedurende die jaren is er dan ook geen mogelijkheid om de algemene reserve zo 
aan te vullen dat het weerstandsvermogen weer op peil is. 

� De risico’s van langdurige ziekte kunnen niet volledig worden verzekerd. Meer dan gemiddeld 
langdurig verzuim wordt niet in de jaarlijkse begroting meegenomen. 

� Slepende arbeidsconflicten kunnen tot hoge kosten leiden zeker als er juridische procedures 
moeten worden gevoerd die uiteindelijk tot een afkoopsom leiden. 

� Organisatieproblemen kunnen leiden tot het moeten inhuren van organisatieadviesbureaus 
en/of interim-managers.  

� Om risico’s te kunnen opvangen houdt het bestuur voor het Weerstandsfonds vooralsnog een 
streefgetal aan van tussen de tien en twintig procent van de jaarlijkse exploitatie. Dit komt 
neer op ongeveer € 2.000.000. 
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De drie vestigingen van de stichting zijn intensief bezig met voorbereidingsplannen voor het 
verbeteren of uitbreiden van hun huisvesting. De verwachting is dat, en dit verschilt per 
vestiging, de gemeenten niet volledig zullen bijdragen in de kosten zeker niet als het 
voorzieningen betreft die voortvloeien uit het specifieke karakter van het vrijeschoolonderwijs. 
Onze raming gaat uit van een eigen bijdrage van de stichting van € 700.000. 
 
Er is een project gestart om zorgleerlingen in een zogenaamde ambachtelijke stroom toch de 
mogelijkheid te bieden een ivo-mavo diploma te halen. Raming incidentele kosten € 100.000. 
 
Algemene reserve 
 
De “Richtlijn Jaarverslaggeving 2008” en de “Regeling Reserves voortgezet onderwijs 2007” 
geven aan dat het bestuur meer expliciet de bestemming van eigen vermogen moet aangeven. 
 
 GGCA RSH ARH totaal 

Algemene Reserve 2.091732 772.921 738.675 3.603328 
Vaste Activa 1.395.132 65.531 127.061 1.587.724 
Vrij vermogen (AR – 
VA) 

696.600 707.390 611.614 2.015.604 

Voorzieningen 1.606.463 73.333 230.033 1.909.829 
Bestemmingsreserves  1.477.082  1.477.082 
Voorzieningen: onderhoud gebouw, personeelskosten en diverse verlofaanspraken, alsmede een 
voorziening ouderbijdrage 
Bestemmingsreserve: nieuwbouw RSH 

 
Het totale bedrag van de algemene reserve is € 3.603.326.  
Hiervan is € 1.587.723 vastgelegd in materiële vaste activa (44%).  
 
Financiële kengetallen 
 2008 2007 2006 2005 

Solvabiliteit 1 0,42 0,46 0,55 0,58 
Solvabiliteit 2 0,64 0,84 0,86 0,84 
Liquiditeit (Current 

ratio) 

2,22 2,70 4,05 4,08 

Rentabiliteit 2,10% -0,5% 3,0% 4,0% 
Weerstandsvermogen 1 21,94% 19,7% 36,2% 34,6% 
Weerstandsvermogen 2 54,61% 53,15%   
Current ratio   Vlottende activa in verhouding tot vlottende passiva 
Solvabiliteitsratio 1  Verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen 
Solvabiliteitsratio 2   Verhouding eigen vermogen (incl. voorzieningen) ten opzichte van het totale vermogen 
Rentabiliteit  Exploitatieresultaat in verhouding tot totale baten (incl. rentebaten)  
Weerstandsverm. 1  Eigen vermogen -/- MVA afgezet tegen ontvangen rijksbijdrage OCW 
Weerstandsverm. 2   Eigen vermogen plus voorzieningen afgezet tegen totale lasten (incl. rentelasten) 
MVA   Materiële vaste activa 

      
 
Grondslagen 
 
Waardering van de activa en passiva  
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs 
onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur. 
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Bedragen boven de duizend euro worden geactiveerd. 
 
De jaarlijkse afschrijvingspercentages bedragen voor: 
Gebouwen en renovatie  2% 
Verbouwingen   p.m. 
Computers   33% 
Schoolmeubilair   10% 
Kantoormeubilair  10% 
Overgang inventaris 1996 7,5% 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. 
 
Effecten  
De staatsobligaties zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde per (31-12-08) 
 
overzicht beleggingen nominaal koers waarde looptijd tot 
5 % Nederland 01/11 100.000 euro 106.400 euro 2011 
6 % ING bank Coconote I 100.000 euro 100.560 euro 2012 
 
 
Onderhoudsvoorziening 
De onderhoudsvoorziening dient ter egalisatie van de kosten van groot onderhoud  
Voor zover deze niet door het Ministerie van OC&W worden gesubsidieerd 
De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op een meerjaren-onderhoudsplan. 
De werkelijk bestede bedragen worden in mindering gebracht op de voorziening. 
 
Overige activa en passiva 
Voor zover niet anders vermeld, worden deze gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
Kwaliteitsgelden 
De in 2008 uitgekeerde kwaliteitsgelden (€ 154.632) zijn in zijn geheel opgevoerd als reservering 
voor 2009. Deze gelden zijn pas in november 2008 toegezegd en uitgekeerd. In Haarlem en 
Bergen zal het geld worden besteed aan taal- en rekenonderwijs, in Amsterdam en Haarlem aan 
het verbeteren van de Schoolexamens. 
 
Rugzakgelden; ouderbijdragen 
De geoormerkte gelden ten behoeve van de Rugzakleerlingen (LGF) zijn aangewend voor 
personele kosten: de zorgcoördinatoren op de vestigingen en de resp. mentoren en 
klassenleraren zetten specifiek tijd in voor deze leerlingen (taakuren). Daarnaast zijn er materiële 
kosten mee gemoeid. 
De ouderbijdragen worden verantwoord naar de ouders toe via de medezeggenschap. De gelden 
worden globaal besteed aan zaken die normaal gesproken niet zouden kunnen: meer 
kunstonderwijs (toneel, smeden, koorzang, euritmie enzovoort) waarbij zowel materiële als extra 
personele kosten worden bekostigd. 
 
Risicobeheer 
Algemene risico's  
De algemene risico's zijn beperkt, ongeveer 85% van de uitgaven worden gedaan in de vorm van 
salaris, er is intern voldoende controle op deze uitgaven.  
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Een probleem dat hierbij wel een rol gaat spelen is het in de CAO VO vastgelegde Entreerecht2. 
Met alle Vrijescholen voor VO en ook andere scholen wordt gezocht naar een manier om het 
hieraan gekoppelde, te voorziene vermogensverlies te voorkomen. 
 
Marktrisico 
Het Marktrisico van de stichting wordt met name bepaald door de leerlingeninstroom. Deze is van 
zeer veel externe factoren afhankelijk: bevolkingsontwikkelingen, reputatie van de schoolsoort, 
concurrentie van andere scholen in de regio. De financiële gevolgen van de schommelingen in 
leerlingaantallen zijn goed op te vangen doordat het weerstandsvermogen op peil is. Dat neemt 
niet weg dat er actief werk gemaakt wordt van werving. 
De doorstroom van de vrije school leerlingen is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Daar 
staat tegenover dat de aanwas van leerlingen van niet vrije scholen toeneemt. Met de regionale 
vrijescholen wordt hierover gesproken.  
Er zal in overleg met de andere vrijescholen voor VO worden gewerkt aan een beter imago van 
dit schooltype. Er zijn veel zaken te benoemen die de vrijeschool op een positieve manier uniek 
maken. Verder maken de drie scholen van de stichting veel werk van de eigen profilering die de 
scholen binnen hun eigen regio uniek maakt. Hiermee zal het leerlingaantal op termijn minimaal 
op peil kunnen blijven. 
Er zijn leerlingprognoses beschikbaar die laten zien dat het totaal aantal leerlingen voor de 
stichting op niveau zal blijven. 
 
Renterisico  
Het renterisico is beperkt; er is alleen geld uitgezet in kortlopende deposito’s, die de marktrente 
volgen. Op deze marktrente hebben we geen invloed.  
 
Liquiditeitsrisico (het risico dat de stichting niet aan haar verplichtingen kan voldoen)     
De risico's zijn beperkt omdat de overheid op basis van het kasstelsel financiert. Bovendien is de 
kaspositie van de stichting goed: er zijn voldoende liquide middelen. 
 
Kredietrisico 
Het grootste deel van de gelden komt in de vorm van overheidssubsidie naar de scholen toe; 
voor het overige komt er geld van de steunstichtingen. Het risico dat deze bronnen opdrogen is 
zeer gering. 
 

 

                                                 
2 Het entreerecht houdt in dat elke eerstegraads docent die lesgeeft in het eerstegraadsgebied, voor de 
gehele aanstelling als LD-docent benoemd moet worden, per 1 augustus 2014. Een start met deze 
benoemingen moet vóór 1 oktober 2011 zijn gemaakt. Er zijn drie docentschalen in het VO: LB, LC en LD. 
LD is de hoogste schaal. Op Vrijescholen worden docenten meestal allemaal in LB benoemd. 
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Treasury  
Er wordt alleen  in risicomijdende belegging  bijv. in zogenaamde “gegarandeerde” obligaties  
geld belegd. Onder risicomijdend beleggen wordt verstaan: iedere belegging waarbij de 
terugbetaling van de hoofdsom gegarandeerd is door een financiële instelling, dan wel een 
belegging in vastrentende waarde uitgegeven door een financiële instelling. Vastrentende 
waarden zijn openbare en onderhandse leningen uitgegeven door een financiële instelling. Dit 
sluit belegging in aandelen uit, tenzij een financiële instelling een hoofdsomgarantie geeft.  
Er is 100.000 euro belegd in Staatsobligaties looptijd 2011 en 100.000 euro in Coconote I 
gegarandeerd door de ING bank voor het nominale bedrag.  
 

 
 
 
Toekomst 
De ontwikkeling van de leerlingaantallen blijft stabiel. Bij de ARH wordt een kleine afname 
verwacht i.v.m. het inkorten van de leerwegen. De huisvestingssituatie voor het GGCA en de RSH 
zal met medewerking van de gemeenten Amsterdam en Haarlem aanzienlijk verbeteren. Voor de 
ARH blijft de huisvesting problematisch. In de loop van 2009 moet duidelijk worden of de 
gemeente Bergen mogelijkheden ziet voor nieuwbouw op een andere locatie of dat het 
bestaande gebouw ingrijpend moet worden aangepast. 
De ARH is een nieuwe klas gestart met een meer ambachtelijke gerichte stroom. De andere 
vestigingen studeren nog op de mogelijkheden. 
 
De nieuwe inrichting van de school, met een Algemeen directeur, zal er toe moeten leiden dat 
een aantal zaken beter gestroomlijnd zal worden; communicatie zowel intern als extern, het meer 
op papier zetten van staand en nieuw beleid, een meer inhoudelijk gestuurde begroting, een 
professionele cultuur waarin door het beter vastleggen van afspraken en doelen ook beter op 
kwaliteitsverbetering gestuurd kan worden. Dit zal zeker enige tijd vergen omdat de drie scholen 
met hun geheel eigen schoolcultuur en gewoontes niet in één keer zullen veranderen – wat ook 
niet nodig is. 
Een strategisch beleidsplan voor de jaren 2009 – 2014 zal richting moeten geven aan dit proces. 
In het volgende Jaarverslag zal al één en ander zichtbaar moeten zijn. 
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Namen en adressen 

 
Algemeen postadres van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland: 
SVVSONH 
Postbus 77779 
1070 LJ Amsterdam 
 
Adriaan Roland Holstschool    Rudolf Steinerschool Haarlem 
Rector: Freek op ’t Einde     Rector: Michiel Boeken 
Loudelsweg 38       Engelandlaan 2 
1861 TG Bergen NH     2034 NA Haarlem 
072 5897219      023 5361378 

Zwemmerslaan 2 
Geert Groote College Amsterdam   2036 KA Haarlem 
Rector: Maarten Roest Crollius    023 5366540 
Fred. Roeskestraat 84 
Postbus 77779       Bestuur (tot 1 februari 2009) 
1070 LJ Amsterdam      Mw. L. Chavannes, Voorzitter 
020 5745830       Dhr. H. Schellekens, vice-voorzitter 

Dhr. H. Jansen, penningmeester 
Dhr. W. Brouwer 
Dhr. H. Schulte Nordholt

*** 
 
In 2008 heeft een proces plaatsgevonden waarin de school is omgevormd van een school met 
een bestuur ‘op afstand’ tot een school met een algemeen directeur/ bestuurder en een Raad van 
Toezicht. Dit proces is geëffectueerd per 1 februari 2009 – dus na afloop van het verslagjaar. De 
stichting heeft toen ook de naam veranderd van “Stichting Vrijescholen voor Voortgezet 
Onderwijs Noord-Holland” naar “Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland”. 
 
Algemeen Directeur / Bestuurder (per 1 februari 2009) 
Dhr. H. Ansink 
 
Raad van Toezicht (per 1 februari 2009) 
Dhr. A. Vermeulen, voorzitter 
Dhr. H. Schellekens, vice-voorzitter 
Dhr. H. Jansen, secretaris 
Mw. C. Bouvy 
Dhr. H. Lap 
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Lijst van afkortingen en toelichting op de tabel met IDU gegevens. 

 
Afkortingen 
ARH  Adriaan Roland Holstschool (Bergen) 
C(S)E  Centraal (schriftelijk) Eindexamen 
fte  full time equivalent (1 fte = 1 volle baan) 
GGCA  Geert Groote College Amsterdam 
GROW-model Goal – current Reality – Options – Will (doel – huidige situatie – opties – gewenste 

richting) 
ICT  Informatie- en Communicatie Technologie 
IDU  In-, door- en uitstroomgegevens 
IVO  Individueel Voortgezet Onderwijs 
MT  Management team; directie en teamleiders van één locatie tezamen 
OOP  Onderwijs Ondersteunend Personeel 
OP  Onderwijzend Personeel 
RSH  Rudolf Steinerschool Haarlem 
SE  Schoolexamen 
SWOT-analyse Strengths – Weaknesses – Options – Threats (sterke punten, zwakke punten, kansen en 

bedreigingen) 
VAVO  Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs 
VO  Voortgezet Onderwijs 
ZAT  Zorgadviesteam 
 
Toelichting op de IDU tabel. 
Schrik er niet van. We volgen hieronder even de leerlingen die op 1 oktober 2007 in de 3 havo/vwo klassen 
zitten; dat zijn er 65: dat zie je links in de tabel. Vervolgens staan er de aantallen leerlingen die tussen 1 
oktober 2007 en 1 augustus 2008 zijn gekomen (instroom) en zijn vertrokken (uitstroom); dan komen de 
leerlingen die aan het eind van de cursus zijn vertrokken (2 met en 1 zonder overgangsbewijs); daarna 
staan er de leerlingen die de school verlaten met of zonder diploma (is niet relevant in klas 3). Dikgedrukt 
staan nu de leerlingen die op 1 augustus 2008 nog op de school zitten: 62. 
Vervolgens zien we in het tweede deel van de tabel, waar de leerling in het nieuwe schooljaar zit. 
Horizontaal zie je naar welke afdeling/ klas een leerling gaat: 13 naar 4 vmbo-t, 8 naar 4 havo en 41 naar 4 
vwo, en als je dan naar beneden doortelt, zie je helemaal onderaan hoeveel leerlingen er in 4 vmbo zitten 
op 1 oktober 2008: 13  leerlingen uit 3 h/v, 51 uit 3vmbo en 1 uit 4vmbo; samen 65. Er is daar geen 
leerling van een andere school gekomen (externe instroom). 
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3e leerjaar  h/v 65 2 1 62 13 8 41 62
3 vmbo t 54 1 4 51 51 51
4 vmbo t 64 18 4 42 1
totalen 0 0 0 65
externe instroom 0
totalen 65

eind cursus 
vertrokken

examen 
klassen Verplaatsingen tot 1/10/2008 naar…

aantal ll 1/10/07 aantal ll 1/10/08

tijdens 
de 

cursus


