
sociaal jaar-
verslag 2008in actie



Voorwoord	 3
Inleiding	 4

Organisatie	 8
Medezeggenschap	 10

Primair Onderwijs 14
		Kwaliteitszorg	 19
		Personeel	 20

Veluws College 24
		Kwaliteitszorg	 27
		Personeel	 30

Personeelsbeleid	 34
Arbeidsomstandigheden	 37
Personele	bezetting	 40



  
Goed onderwijs draagt bij aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in een samenleving die steeds 
ingewikkelder wordt. De medewerkers van de Veluwse Scholengroep zijn dagelijks bezig kinderen voor te 
bereiden op hun toekomst.

Wij zoeken daarbij samenwerking met ouders, collega-scholen en gemeenten. In 2008 is met de start  
van het project “GO POVO” de samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs 
versterkt. Samen werken zij aan de verbetering van de aansluiting van groep 8 naar de brugklas. 
Ook de bestuurlijke samenwerking met het Christelijk Voortgezet Onderwijs is in 2008 verder voorbereid. 
Door bestuurlijk krachten te bundelen kunnen ouders en leerlingen blijven kiezen uit een breed aanbod  
van kleinschalige, zelfstandige en krachtige scholen met een eigen identiteit.

In 2008 hebben wij ook weer veel gebouwd met stenen. Een aantal basisscholen is gerenoveerd of 
uitgebreid, De Zonnewende gaat uit de tijdelijke noodhuisvesting en krijgt een tweede gebouw en het 
Veluws College Mheenpark is verbouwd en uitgebreid. Daarnaast zijn er plannen gemaakt voor een 
ingrijpende verbetering van het Veluws College Walterbosch in 2009. 

Met deze verbouwingen springen we in op onderwijsvernieuwingen in de scholen. Zowel de 
basisscholen als het Veluws College bieden leerlingen méér in de vorm van PlusVakken, sport (LOOT),  
cultuur, ICT, versterkt talenonderwijs Engels, enzovoort. Modern en eigentijds onderwijs vraagt om 
voorzieningen die meer mogelijk maken. Verschillende basisscholen hebben daarom digitale schoolborden 
gekregen en bij de vestigingen van het Veluws College zijn in totaal 30 digitale schoolborden geplaatst.  
Want leren en werken gaat nog beter in een inspirerende omgeving die aan de eisen van deze tijd voldoet. 

Belangrijk is dat ook wij als organisatie, medewerkers en management, blijven meegroeien met de 
ontwikkelingen in onze omgeving. Daarom stimuleren wij deskundigheidsbevordering. Op die manier 
kunnen wij in de dagelijkse praktijk, voor de klas, in de ondersteuning of in het leidinggeven op de goede 
manier handelen. 

Mijn bijzondere dank aan alle medewerkers voor hun inzet, maar ook aan ouders en leerlingen die 
constructief meedenken in ouderraden en medezeggenschap. Hun betrokkenheid en bijdragen  
zijn  essentieel om verder te kunnen blijven bouwen aan onderwijs van en voor de toekomst. 

Frederike Everts
Voorzitter College van Bestuur 

voorwoord
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Strategisch beleidsplan
Het huidige strategisch beleidsplan geldt voor de periode 2006 
-2010. Net als in 2007 hebben ook in december 2008 de leden 
van het Management Team, de vestigingsdirecteuren van het 
Veluws College en de directeuren van het Primair Onderwijs, de 
stafhoofden en het College van Bestuur de balans op gemaakt. 

De doelstellingen uit het strategisch beleidsplan zijn inmiddels 
doorvertaald naar de schoolplannen van de vestigingen en de 
ondernemingsplannen van de basisscholen. In het INK-model 
van het Servicebureau komen de doelen voor de ondersteu-
nende diensten terug.  Deze plannen zijn de vertaling van onze 
lange termijn doelen naar de daadwerkelijke uitvoering op de 
scholen en in het Servicebureau. We kunnen constateren dat  
de Veluwse Scholengroep op alle gebieden flink in actie is.  
We liggen op de goede koers en er worden concrete resultaten 
geboekt op alle terreinen, of het nu gaat om de aansluiting 
tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs, kwaliteits-
beleid, personeelsbeleid, huisvesting of het ontwikkelen van 
betere managementinformatie. Wij leggen de lat hoog en dat 
betekent dat we ook oog en zorg moeten hebben voor elkaar  
en voor onze mensen, met wie we dit alles samen willen 
realiseren. 

In 2009 gaan we alweer vooruit kijken naar een nieuwe 
strategisch plan periode: 2010 – 2014. 

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
De ontwikkelingen in onze samenleving volgen elkaar in  
steeds sneller tempo op. Onderwijs staat volop in de aandacht 
en wij moeten op veel zaken inspelen. 

Vanaf augustus 2007 moeten alle basisscholen BSO 
(Buitenschoolse Opvang) hebben georganiseerd voor de 
kinderen/ouders die daar behoefte aan hebben. De scholen 
binnen de Veluwse Scholengroep hebben BSO gerealiseerd, 

inleiding

veelal binnen het eigen schoolgebouw. Omdat het gebruik  
van BSO toeneemt, kost het veel inspanning om in overleg  
met de gemeente en andere scholen te zorgen voor adequate 
huisvesting. 

De gratis schoolboeken voor leerlingen in het Voortgezet 
Onderwijs bleven in 2008 in het nieuws. De regelgeving van  
de overheid voor Europese Aanbesteding heeft veel scholen 
beziggehouden en heeft het onderwijs veel geld gekost, maar 
blijkt in de praktijk geen stand te houden. Het Veluws College 
heeft een contract tot 2010 en zal tegen die tijd de benodigde 
acties ondernemen. 

Kwaliteitszorg begint zowel in het Primair als in het Voortgezet 
Onderwijs meer handen en voeten te krijgen. Wij kiezen ervoor 
om niet het accent te leggen op een uitgebreid instrumen-
tarium en een eindeloze hoeveelheid gegevens, maar zo dicht 
mogelijk te blijven bij het primaire proces en de informatie die 
we nodig hebben om dat te verbeteren. 

Werkdruk is een prominent onderwerp binnen het hele onder-
wijsveld en speciaal in  het kader van de CAO-onder hande-
lingen voor het Voortgezet Onderwijs. In het VO is uiteindelijk 
gekozen voor een individuele mogelijkheid tot werkdruk-
verlichting. Ook de Commissie Cornielje die zich boog over de 
onderwijstijd, heeft zich in deze discussie gemengd. De com-
mis sie stelt voor om in het kader van het halen van de onder-
wijstijd de zomervakantie met een week te verkorten zodat het 
werk over meer weken verspreid kan worden. Op het moment 
van schrijven is nog niet duidelijk of dit voorstel zal worden 
overgenomen. 

Good governance: goed onderwijsbestuur
Schoolbesturen hebben de afgelopen jaren veel autonomie 
gekregen. Zij hebben de zeggenschap gekregen over veel geld, 
dat wordt opgebracht door de samenleving. In ruil daarvoor 

Sociaal Statuut
Met de vakcentrales CMHF, AOB en OCNV is overeenstemming 
bereikt over een nieuw Sociaal Statuut voor zowel het primair 
onderwijs als het Veluws College. Dit Sociaal Statuut sluit aan  
bij de ontwikkeling van het IPB (integraal Personeelsbeleid) in 
de afgelopen jaren en is daarmee een instrument dat past in 
deze tijd. 

Doordecentralisatie
De wettelijke mogelijkheid bestaat voor gemeenten om,  
naast de economische eigendom, ook de juridische eigendom 
van schoolgebouwen over te dragen aan schoolbesturen.  
Een dergelijk besluit heeft verregaande consequenties en  
kan dan ook niet lichtvaardig worden genomen. De gemeente 
Apeldoorn is in 2008 in overleg gegaan met alle schoolbesturen 
voor primair en voortgezet onderwijs om te onderzoeken of 
doordecentralisatie van onderwijshuisvesting wenselijk en 
haalbaar is. Dit onderzoek zal één tot twee jaar in beslag 
nemen. 

Bestuurlijke samenwerking 
In 2008 is besloten de bestuurlijke samenwerking met de 
Stichting CVO Apeldoorn te formaliseren met ingang van  
1 januari 2009. De samenwerking krijgt vorm door de 
oprichting van een Samenwerkingsstichting die de drie 
onderwijs stichtingen bestuurt. De Stichtingen CVO,  
SKVOAO (Veluws College) en SKPOOV (primair onderwijs 
Veluwse Scholengroep) blijven in stand en behouden hun  
eigen identiteit. Het Servicebureau wordt ondergebracht in  
de Samenwerkings stichting en verleent diensten aan de drie 
onderwijs stichtingen. 

vraagt de landelijke overheid van de besturen dat zij op een 
zorgvuldige wijze hun taak uitoefenen en verantwoording 
afleggen. Het betreft dan financiële verantwoording in de  
vorm van een door een accountant goedgekeurde jaarrekening.  
Ook de kwaliteit van het onderwijs wordt namens de overheid 
door de onderwijsinspectie bewaakt. Verantwoording wordt 
ook afgelegd via het schoolplan en de schoolgids per school van  
een bestuur.  Met de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is 
inspraak georganiseerd in de vorm van (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraden. 

Er is een wetsvoorstel in de maak waarin de overheid goed 
onderwijsbestuur nader wil regelen. Vooruitlopend daarop 
hebben de werkgeversorganisaties in het primair en voortgezet 
onderwijs (de PO- raad en de VO-raad) al een code goed 
onderwijsbestuur opgesteld. Hieraan dienen alle leden te 
voldoen. Een paar cruciale elementen uit deze code:
•  Er dient een scheiding te zijn tussen bestuur en toezicht. Bij de 

Veluwse Scholengroep is dat gerealiseerd door te werken met 
een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. 

•  Er zijn afspraken gemaakt over de beloning van bestuurders: 
de Veluwse Scholengroep conformeert zich aan deze 
afspraken. 

•  Er is een klokkenluidersregeling ingesteld. Wanneer iemand 
binnen de organisatie een misstand bespeurt, kan hij dat 
ongestraft melden. 

•  De Veluwse Scholengroep dient zich niet alleen te verant-
woorden aan de landelijke overheid. Zij legt ook verantwoor-
ding af aan de omgeving waarbinnen het bestuur en de 
scholen opereren. Dit wordt onder andere gedaan door het 
uitbrengen van een (sociaal) jaarverslag. De scholen gaan  
een dialoog aan met de belanghebbenden in de omgeving.  
Dit zijn niet alleen leerlingen en ouders, maar ook gemeenten, 
werkgevers, toeleverend onderwijs en vervolgonderwijs.  
Wij willen in de toekomst deze dialoog nog nadrukkelijker 
vorm geven. 
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Mensen handelen voor het overgrote deel op basis  

van automatisme of intuïtie. Dat geldt ook voor 

leerkrachten. Dat kan ook moeilijk anders omdat het 

werk buitengewoon complex en onvoorspelbaar is. 

Leerkrachten hebben meestal niet de luxe en de tijd  

op onvoorspelbare situaties te reflecteren. Ze moeten 

handelen en het liefst onmiddellijk. Stel een kind  

komt ’s ochtends het klaslokaal binnen en heeft ergens 

verdriet van. Het incident overvalt je en raakt je. 

Wat doe je? Ga je nadenken over wat je moet doen  

en hoe je dat misschien het beste kan aanpakken? 

Raadpleeg je het dossier van de leerling? Of zit je al  

bij het kind, heb je al gevraagd wat er is en heb je  

bij wijze van spreken al een troostende arm op zijn 

schouder gelegd, nog voordat je erbij nagedacht hebt? 

Waarschijnlijk het laatste. 

 

Kennis is voor ons blijkbaar niet enkel iets dat ergens 

opgeschreven is en dat wij, als de situatie daartoe 

aanleiding geeft, uit de boekenkast halen en in de 

praktijk toepassen. Kennis zit voor een deel ook in  

ons. We zijn er ons vaak niet van bewust, hebben er 

vaak nog geen woorden voor, maar uit ons spontane 

Luuk van der Heijden

Handelen

handelen blijkt dat we er wel degelijk over beschikken.  

Wat hebben wij aan regels, voorschriften en algemene 

kennis, als wij in de praktijk toch vooral intuïtief 

handelen?  Wat is het belang van een schoolconcept 

voor het pedagogisch handelen van leerkrachten? 

 

Legitimeren van de onderwijspraktijk is belangrijk  

om verschillende redenen. Scholen staan midden in de 

samenleving. Ze maken er deel van uit. De samenleving 

heeft belang bij goed onderwijs. Het is vanzelfsprekend 

dat een school voor ouders, inspectie en eventueel ook 

media rekenschap aflegt. Daar is niets verkeerds aan. 

Legitimering is ook van belang voor de school zelf 

omdat zij de “levenslange” opdracht heeft haar  

eigen praktijk te ontwikkelen. Daarvoor kan een 

schoolconcept richtinggevende oriëntatie bieden.  

Als meerschools directeur zie ik het als mijn taak om 

situaties te creëren om over concrete ervaringen en 

intuïtief handelen na te denken, te faciliteren en 

mensen bij elkaar te brengen. Iedereen binnen onze 

organisatie heeft kwaliteiten, daar moeten wij nog 

meer gebruik van maken. Dan blijft werken in het 

onderwijs “een feest”! 
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Visie
De Veluwse Scholengroep biedt primair en voortgezet onder-
wijs vanuit een Christelijke identiteit en gebaseerd op de 
Katholieke traditie.  
Wij werken met kleinschalige scholen in de woonomgeving  
van het kind. De Veluwse Scholengroep levert toegankelijk 
kwaliteits onderwijs gericht op optimale zelfontplooiing in  
een sociaal veilig klimaat.  
De Veluwse Scholengroep is uitdagend, vooruitstrevend en 
helpt kinderen op weg naar een kansrijke toekomst in een 
complexe samen leving. 

College van Bestuur

Directeur  
Voortgezet Onderwijs

Directeur  
Primair Onderwijs

Schooldirecteuren

Anne Frank
St. Bernardus
Eloy
Gerardus Majella
Hertog van Gelre
De Krugerstee
C. van Leeuwen
St. Pancratius
De Poort
Schakel
Sebastiaan
St. Victor
SBO De Vorm
Zevensprong
Zonnewende

Vestigingsdirecties

Veluws College Cortenbosch
Veluws College Mheenpark
Veluws College Twello
Veluws College Walterbosch

Servicebureau

Secretariaat
Financiën
P&O
Huisvesting
ICT&Automatisering
Kwaliteitszorg
PR&Communicatie

Raad van Toezicht

Directeur
Bedrijfsvoering

organisatie

Missie
De Veluwse Scholengroep biedt aan alle jongeren in Apeldoorn 
e.o. tussen de 4 en 18 jaar een breed en hoogwaardig onderwijs-
programma. De Veluwse Scholengroep stimuleert op klein-
schalige scholen in een veilige omgeving haar leerlingen tot 
optimale zelf ontplooiing. De Veluwse Scholengroep biedt 
uitdagend en ver nieuwend onderwijs gericht op de persoon-
lijke ontwikkeling van ieders competenties.
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Medezeggenschapsraad (MR) Veluws College

Voorzitter:  Pieter Andriessen  (oudergeleding Veluws College Mheenpark)
Secretaris:  Berenice Dikkers-Muller (personeelsgeleding Veluws College Mheenpark)

Leden:
Oudergeleding: Hans Bothe (tot november 2008) Veluws College Cortenbosch
 Joke Kamstra (vanaf december 2008) Veluws College Cortenbosch
 Sjaak van Loo  Veluws College Walterbosch
 Erwin van Leeuwerden  Veluws College Mheenpark
 Vacature   Veluws College Twello
Leerlingengeleding: Yeshe Teunissen / Iris Jansen Veluws College Walterbosch
 Vacature  Veluws College Cortenbosch
 Vacature  Veluws College Twello
Personeelsgeleding: Jan van der Perk (voorzitter PMR) Veluws College Cortenbosch
 Eddie Toorop   Veluws College Cortenbosch
 Ilja Terwel   Veluws College Walterbosch
 Jan Gijselhart   Veluws College Walterbosch
 Renate Huis in ‘t Veld  Veluws College Twello
 Guus Limonard   Veluws College Twello
 Barbara Nijhof   Veluws College Mheenpark
 

5 bijeenkomsten 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
Veluwse Scholengroep Basisonderwijs & SBO
 
Voorzitter:  Ilse Scheidmann Secretaris:  Angelique Groen

Leden:
Wim Berghuis en Pieter Oterdoom  (Anne Frankschool)
Marcel Tiemens     (St. Bernardus)
Richard Kwak     (Hertog van Gelre) 
Anne-Marie Reulink   (C. van Leeuwenschool) 
Erwin Jonkers     (St. Pancratius)
Jolanda Aarsten     (De Poort)
Nico Polman      (De Schakel)
Marlous van Loosbroek  (Sebastiaan)
Monique Ballast     (St. Victor)
Dianne Kolkman en Hans Berenschot  (De Vorm)
Albert Blikman     (De Zevensprong)
Katinka Walhout     (De Zonnewende)
De zetels van de Krugerstee, de Eloy en de Gerardus Majella zijn vacant. 

7 bijeenkomsten 

medezeggenschap

Het Veluws College en het Primair 
Onderwijs van de Veluwse 
Scholengroep hebben ieder een 
eigen medezeggenschapsraad.

Naast een Medezeggenschapsraad 
(MR) heeft het Veluws College ook een 
Personeelsmedezeggenschapsraad 
(PMR), waarin de personeelsgeleding 
samenkomt.

De basisscholen binnen de Veluwse 
Scholengroep hebben ieder een 
eigen MR en een Gemeenschappe-
lijke Medezeggenschapsraad, daarin 
zitten vertegenwoordigers van alle 
scholen. 

bezetting eind 2008

Hoofdonderwerpen:  
•  Feitelijke samenstelling MR volgens 

nieuwe wet medezeggenschap
•  Oprichting samenwerkingsstichting 

Veluwse Scholengroep en  
Stichting CVO Apeldoorn

•  Samenvoeging Servicebureau Veluwse 
Scholengroep met de 
Gemeenschappelijke Diensten van 
Stichting CVO

•  Tussentijdse evaluatie strategisch plan
•  Begroting

•  Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
•  Leerlingenstatuut
•  Privacy reglement
•  Startnotitie invoering LC-

docentenfunctie
•  Arbo-plan van aanpak
•  Sociaal Statuut
•  Klachtenregeling Veluws College
•  Interne- en externe werving
•  Boekenfonds
•  Personeelstevredenheid enquête

Hoofdonderwerpen:  
•  Procedure Investeringen Jaarplan
•  Begrotingskaders
•  Financieel Meerjarenplan 2007-2011
•  Beleidsnotitie IBP
•  Evaluatie en Wet BIO
•  Competenties
•  Bapo
•  EIC-regeling

•  Sociaal Statuut
•  WSNS Activiteitenplan
•  CFI-regeling vakanties
•  Voorgenomen besluit tot oprichting 

samenwerkingsstichting
•  Samenwerkingsconvenant Passend Onderwijs
•  Coaching
•  Invalpool

GMR-structuur
In 2008 is veel aandacht besteed aan een effectieve werkwijze. Dit heeft geresulteerd in een 
GMR bestaande uit 16 leden, van elke school één afgevaardigde en twee afgevaardigden van de 
school voor speciaal basisonderwijs, en de totstandkoming van verschillende werkgroepen.
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Op de opleiding voor leerkracht basisonderwijs komt 

het regelmatig aan de orde: wees flexibel. Je kunt een 

les nog zo goed voorbereiden, het loopt altijd anders 

dan verwacht. Op papier staat een gedetailleerde 

lesplanning, maar dan… 

 

…  gebeurt er iets belangrijks in de wereld dat je de  

 leerlingen mee wilt geven.  

…  komt er een leerling met een rood gezicht van  

 opwinding binnen, die zijn verhaal écht even kwijt  

 moet. 

… raak je de draad kwijt van je geschiedenisles, omdat  

 de groep zo enthousiast reageert en met allerlei  

 voorbeelden op de proppen komt.

… ligt er ijs en proberen leerlingen je ervan te   

 overtuigen dat schaatsen veel nuttiger is dan  

 rekenen. 

 

Inspringen
Mirthe Top 

Persoonlijk kende dit jaar voor mij een andere  

vorm van flexibiliteit; na de herfstvakantie werd ik 

gevraagd, naast mijn functie als leerkracht van groep 

8,  waarnemend directeur te zijn op de St Victor.  

Een enorme uitdaging waar ik met veel plezier aan 

begonnen ben.  Door deze ervaring heb ik besloten 

volgend jaar een studie tot schoolleider op te pakken. 

Wat voor nu nog een sprong in het diepe lijkt, kan een 

mooie vlucht omhoog zijn! 
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De Veluwse Scholengroep levert toegankelijk kwaliteits-
onderwijs gericht op optimale ontplooiing en een sociaal 
veilig klimaat. De basisscholen doen recht aan de leerbehoefte 
van kinderen door een afwisselende schooldag aan te bieden: 
variatie in lesvormen waarbij rekening wordt gehouden met 
verschillende leerstijlen van onze leerlingen. 

Scholen
Het Primair Onderwijs van de Veluwse Scholengroep bestaat 
uit 14 basisscholen, verspreid over de gemeenten Apeldoorn, 
Epe en Brummen, en een school voor speciaal basisonderwijs  
in Apeldoorn. 

Anne Frank
De Anne Frank heeft in 2008 veel aandacht besteed aan 
coöperatief leren, waarbij ook goed gekeken is naar de 
differentiatie van leerlingen met speciale aandacht voor 
meerbegaafde leerlingen. In de kleutergroepen is een nieuwe 
visie geformuleerd en gekozen voor meer ervaringsgericht 
onderwijs. Verder zijn er cultuurmiddagen ingepland en is  
er extra aandacht voor techniek waarbij gebruik wordt 
gemaakt van techniektorens. De Intern Begeleiders hebben  
een IB-draaiboek gemaakt, zodat de zorgstructuur helder is.  
In 2009 gaat de school verbouwen, dit jaar zijn de plannen  
voor duurzaam bouwen verder uitgewerkt. 

Bernardus
Ondanks de afnemende populatie en de vergrijzing van  
Epe groeit het leerlingenaantal van de Bernardus gestaag.  
De groei is met name te danken aan de invoering van het 
vervoegd Engels. Op de Bernardus krijgen kinderen vanaf  
groep 1 les in de Engelse taal, veelal van een native speaker. 
Daarnaast heeft de Bernardus het estafette-lezen ingevoerd. 
Leerlingen uit alle leerjaren krijgen tegelijkertijd leesonderwijs, 
zodat alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen lezen. Een 
ander aandachtspunt was de geplande verbouwing voor 2009. 

Eloy
Ook Ugchelen heeft te maken met een afnemend aantal 
kinderen. De invoering van vervroegd Engels en een succesvolle 
24-uursactie, waarbij ouders, kinderen en het team in 24 uur 
verschillende activiteiten hebben georganiseerd, hebben  
de school goed op de kaart gezet. Dit heeft in ieder geval 
geresulteerd in een toename van leerlingen in de onderbouw. 

Gerardus Majella
De Gerardus Majella profileert zich als “de gezonde school”  
met aandacht voor gezond gedrag, goede voeding en de invloed 
daarvan op lichaam en geest. In 2008 is besloten te starten met 
Engels vanaf groep 1. Enerzijds omdat dit leeft bij de ouders van 
huidige leerlingen, anderzijds om onze leerlingen meer mee te 
geven naar het vervolgonderwijs. De school heeft in 2008 een 
inspectiebezoek gehad, met een mooi eindrapport. Naar het 
team een welverdiende erkenning voor een flink aantal door-
gevoerde veranderingen in de afgelopen jaren ten aanzien van 
het taal-, leesonderwijs en de leerlingenzorg.  
In 2008 is een start gemaakt met een uitbreidingsverbouwing 
als gevolg van een sterke leerlingengroei in de afgelopen jaren. 
De school en het plein krijgen een facelift en er worden twee 
lokalen bijgebouwd. Oplevering vindt plaats in het eerste 
kwartaal van 2009. Door een terugloop in de wijk is het leer-
lingenaantal van de school dit jaar iets gedaald. Toch verwacht 
de school met de genoemde ontwikkelingen in 2009 weer een 
groei in leerlingaantal te bereiken. 

Hertog van Gelre
In de kleutergroepen is op de Hertog van Gelre veel aandacht 
geweest voor ontwikkelingsgericht werken. Kinderen mogen 
voor een deel zelf kiezen wanneer ze een taak uitvoeren en 
maken daarbij gebruik van een planbord. In de overige groepen 
is veel aandacht voor differentiatie tijdens instructie en 
verwerking. De school heeft digitale schoolborden gekregen  
en de leerkrachten hebben scholing gevolgd op gebied van ICT. 

primair onderwijs

Bovendien is er een nieuwe taalmethode geïmplementeerd,  
extra aandacht geweest voor cultuuronderwijs en is het 
dyslexieprotocol ingevoerd. In 2008 heeft de school zich ingezet 
voor stichting Akwaaba (realiseert kleinschalige onderwijs-
projecten in Afrikaanse landen). Het leerlingenaantal van de 
school groeit gestaag, daarom is de school bezig met de bouw 
van 2 les lokalen en ruimte voor Buitenschoolse Opvang. 

De Krugerstee
In 2008 is de school actief aan de slag gegaan met profilering. 
Met onderwerpen als Kanjertraining, techniek en Engels vanaf 
groep 1 probeert de school tegemoet te komen aan wensen van 
ouders, om zodoende een groter marktaandeel binnen eigen 
wijk te realiseren. Het schoolgebouw en speelplein hebben een 
geweldige facelift ondergaan en ogen inmiddels kleurrijk en 
kindgericht. Deze items, in combinatie met kwalitatief goed 
onderwijs en een enthousiast team, hebben ervoor gezorgd dat 
de school een goed imago heeft in de wijk. Ook dit jaar heeft de 
school weer een flinke groei in het leerlingenaantal gekend in 
een vergrijzende wijk.

C. van Leeuwen
De C. van Leeuwen is schooljaar 2008-2009 begonnen met een 
nieuwe directeur. In 2008 heeft de school de eerste stappen 
gezet om zich duidelijk te profileren als een basisschool waar 
een belangrijke rol is weggelegd voor ICT. De school onderzoekt 
hoe met ICT het onderwijs uitdagender wordt. Wat is eigenlijk 
een uitdagende/betekenisvolle leeromgeving, waarin we recht 
doen aan verschillen en hoe kan ICT daar een meerwaarde aan 
bieden? 
De website van de C. van Leeuwen is geheel vernieuwd en  
is een belangrijk communicatiemiddel naar ouders en 
geïnteresseerden. 
In 2008 is een onderzoek geweest naar de tevredenheid van 
ouders. De C. van Leeuwen ziet ouders als partners en wil 
ouders meer betrekken bij de school. 

St. Pancratius
De St. Pancratius is in 2008 gestart met het geven van Engels 
vanaf groep 1. Onder leiding van een native speaker krijgen alle 
leerlingen les in de Engelse taal. De leerkrachten zijn om deze 
reden in de astervakantie op studiereis naar Newcastle 
geweest. Daarnaast kunnen alle leerlingen tegelijkertijd op 
hun eigen niveau lees- en rekenonderwijs volgen. De school 
heeft een stijgend leerlingenaantal. Door de grote instroom  
is de St. Pancratius in 2008 gestart met twee kleutergroepen.

De Poort
Schooljaar 2008-2009 is de basisschool in Loenen gestart in een 
compleet verbouwd schoolgebouw en onder een nieuwe naam: 
De Poort (voorheen Aloysiuspoort). De verbouwing heeft een 
modern, kleurrijk schoolgebouw opgeleverd met een grote 
speelzaal voor kleuters en een gemeenschappelijke ruimte  
met verschillende mogelijkheden. 
Daarnaast is de school druk bezig met het nader invullen  
van vervroegd Engels en coöperatief onderwijs. Ook heeft de 
school een continurooster ingevoerd, zodat alle kinderen van 
8.30-14.45 uur op school zijn. 

De Schakel
De Schakel heeft de 400e leerling verwelkomd. De school  
heeft zich duidelijk geprofileerd in de wijk en dat heeft 
geresulteerd in een behoorlijke instroom in de kleutergroepen. 
De doorlopende leerlijn van peuter tot kleuter slaat goed aan. 

Sebastiaan
In Apeldoorn-Zuid waar de Sebastiaan gesitueerd is, is de 
gemeente Apeldoorn bezig met een grootschalige opknapbeurt 
van de wijk. Veel huizen zijn gesloopt, wat betekende dat veel 
leerlingen van de Sebastiaan moesten verhuizen naar elders in 
Apeldoorn. De terugloop van leerlingen is tot staan gebracht  
en omgebogen naar een stijging die te danken is aan een 
enthousiast en creatief team en de profilering als dé ICT-school 

14 15



Anne Frank

St. Bernardus

Eloy

Gerardus Majella

Hertog van Gelre

Krugerstee

C. van Leeuwen

St. Pancratius

De Poort

De Schakel

Sebastiaan

St. Victor

SBO De Vorm

De Zevensprong

De Zonnewende

Totaal

663

3.208

183

111

263

89

396

73

132

165

149

370

143

141

165

165

2008

646

3.127

176

110

258

79

392

76

129

162

137

340

157

150

152

163

2007

Leerlingenaantallen (per 1 oktober) Marktaandeel Veluwse Scholengroep

Gemeente Apeldoorn (zonder SBO)

Gemeente Brummen

Gemeente Epe

totaal: 14.187

totaal: 2.068

totaal: 3.060

totaal: 14.374

totaal: 2.049

totaal: 3.093

16,3 %

14.49 %

14.78 %

16,07 %

14.07 %

14.57 %

2007

2007

2007

2008

2008

2008

van Apeldoorn. In 2009 zal de Sebastiaan verhuizen naar de 
Vleugelschool. 

St. Victor
Op de St. Victorschool is dit jaar aandacht geweest voor 
coöperatief leren. In alle groepen worden vormen van  
samen werkend leren toegepast. 
Binnen de zorg voor leerlingen is het lesaanbod aan meer-
begaafde leerlingen verder uitgekristalliseerd. Er wordt 
wekelijks één ochtend gewerkt aan projecten door een groep 
leerlingen van verschillende leeftijden. Verder is op het gebied 
van ICT aandacht voor visieontwikkeling en worden de moge-
lijkheden van het digitale schoolbord samen verkend. Dit alles 
resulteert in kwalitatief goed onderwijs door een enthousiast 
en creatief team. De St. Victor heeft te maken met een wacht-
lijst. In 2008 zijn onderhandelingen gestart met de gemeente 
Apeldoorn voor extra lesruimte. Ook worden mogelijkheden 
gezocht om buitenschoolse opvang schoolnabij te realiseren; 
dit is nodig om aan de vraag van ouders te voldoen, maar ook 
om in de nabije toekomst een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar 
te realiseren.

SBO De Vorm
De Vorm is de school voor speciaal basisonderwijs binnen  
de Veluwse Scholengroep. In 2008 heeft de school een nieuwe 
methodiek voor spelling geïmplementeerd, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van visualisatie en ondersteuning door 
gebaren. Daarnaast heeft de school meegedaan aan het  
project Lezen is Top, met volop aandacht voor leesbeleving. 
Beide methodes zijn aangeschaft met als doel de leerresultaten 
van de leerlingen te verbeteren. De eerste opbrengsten van 
afgenomen toetsen laten een goed resultaat zien. 
 

De Zevensprong
Op de Zevensprong is veel aandacht voor interne zorg en  
het borgen van afspraken. Daarnaast hebben leerkrachten  
in de kleutergroepen nascholing gevolgd op het gebied van 
ervaringsgericht onderwijs. Voor alle leerkrachten is taal-
ontwikkeling een belangrijk thema, ook op het gebied van 
Nederlands als tweede taal. Bovendien hebben leerkrachten 
nascholing gevolgd op gebied van ICT en het digitale school-
bord. Belangrijk aandachtspunt in 2008 was de profilering en 
communicatie naar buiten. Er is sprake van een sterke groei  
van het leerlingenaantal in de kleutergroepen.

Zonnewende
Het Daltonconcept van de Zonnewende wordt steeds  
verder uitgewerkt. In 2008 heeft de visitatiecommissie van  
de Dalton Vereniging Nederland de school zeer positief 
beoordeeld.
De Zonnewende groeit gestaag en kampt al jaren met 
ruimtegebrek. In 2008 is de eerste steen gelegd voor een 
tweede schoolgebouw op loopafstand van de Zonnewende. 
Verwacht wordt dat het gebouw in de zomer van 2009 in 
gebruik wordt genomen. 

ICT-ontwikkelingen
Om optimaal gebruik te maken van digitale middelen  
hebben alle scholen in 2007 een nieuw netwerk gekregen.  
De vele mogelijkheden die dit biedt, leidde tot de wens naar  
de aanschaf van digitale schoolborden. Bijna alle scholen 
hebben in 2008 een of meerdere digiborden aangeschaft.  
Deze nieuwe technologie brengt de mogelijkheden van ICT  
op prominente wijze in de klas. 
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Inspectiebezoek
Op SBO De Vorm, de Gerardus Majella en de  
C. van Leeuwen is in 2008 door de inspectie 
van het onderwijs een onderzoek gedaan.  
De scholen scoorden ruim voldoende op de 
kwaliteit van het onderwijs. 

kwaliteitszorg

Anne Frank

St. Bernardus

Eloy

Gerardus Majella

Hertog van Gelre

De Krugerstee

C. van Leeuwen

St. Pancratius

De Poort

De Schakel

Sebastiaan

St. Victor

De Zevensprong

De Zonnewende

Landelijk gemiddelde

534.9

536.9

537.7

534

536.7

533.8

540.1

542.1

535.7

533.8

533.3

536.4

536.1

533.3

535.4

Cito-uitslagen 2008

Toelichting 
De Cito-uitslagen zoals die hierboven worden weergegeven, vragen om een korte uitleg. Het is sinds jaar en dag gebruikelijk 
dat scholen een aantal leerlingen niet aan de eindtoets laten meedoen. Dat kan verschillende redenen hebben, maar 
meestal gaat het om het ontbreken van toegevoegde waarde. Altijd is het van invloed op het gemiddelde, dat daardoor 
hoger ligt. Wij doen in principe mee met alle leerlingen en dat beïnvloedt het gemiddelde negatief. Tenslotte houdt de Cito 
geen rekening met de setting van een bepaalde school in een specifieke omgeving. Eén van onze scholen heeft bijvoorbeeld 
een zeer hoog percentage kinderen die van huis uit niet in een intellectuele stimulerende omgeving opgroeien. En dat merk 
je in de cijfers.
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Man

Vrouw

5.2%

5.74%

personeel

32

38

61

93

60

15-24

25-34

35-44

45-54

55-65

Leeftijdsopbouw personeel 
(totaal aantal personeelsleden: 334, inclusief vervangers)

37.1%

Verdeling personeel voltijd/deeltijd

62.9%

Verdeling man/vrouw 
De Veluwse Scholengroep streeft naar een evenredige verte-
gen woordiging van vrouwen in leidinggevende functies. Eind 
2008 had het primair onderwijs een mannelijke bovenschoolse 
directeur en 12 directeuren, waarvan 6 functies door een man 
werden vervuld. Het eenhoofdig College van Bestuur bestaat 
uit een vrouw.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage laat zien hoeveel van de 
personele capaciteit in een bepaalde periode verzuimt.  
Daarbij is rekening gehouden met de deeltijdfactor en het 
arbeidsgeschiktheidspercentage. Het percentage OOP moet 
worden afgezet tegen het zeer geringe aantal fte dat bij het 
basisonderwijs werkzaam is. Eén zieke beïnvloedt zo het cijfer 
direct negatief. 

Ziekteverzuimpercentage 
 2008 2007
Totaal: 5,58% 6,0%
OP: 4,98% 5,7%
OOP: 11,15% 7,4%  
 
Ziekmeldingsfrequentie
De ziekmeldingsfrequentie geeft aan hoeveel ziekmeldingen  
er gemiddeld per medewerker in een bepaalde periode zijn 
geweest. 

Percentage ziekmeldingsfrequentie
 2008 2007
OP: 1,26% 1,22%
OOP: 1,31% 1,01%

Verdeling ziekte man/vrouw 

Personeelsontwikkelingen 
De Veluwse Scholengroep geeft medewerkers de gelegenheid 
zich te ontplooien, onder andere door loopbaanbeleid en 
scholing. 
In 2008 zijn twee leerkrachten benoemd in de functie van 
directeur. In het kader van deze benoeming volgen zij de 
opleiding ‘Aspirant schoolleider’. 46 medewerkers van 4 
verschillende scholen hebben hun Astervakantie besteed aan 
scholing op het gebied van Vervroegd Vreemde Taalonderwijs 
Engels. Zij hebben de hele week doorgebracht in Engeland en 
kennisgemaakt met verschillende onderwijsmethodes, diverse 
scholen bezocht en ervaringen met collega’s uitgewisseld.

Op alle scholen binnen de Veluwse Scholengroep hebben 
personeelsleden verschillende opleidingen en trainingen 
gevolgd. In willekeurige volgorde zijn dit de meest  
gevolgde opleidingen en trainingen:
 
•  BAS- innovatie
•  Coöperatief Leren;
•  Engels in groep 1 t/m 8;
•  ICT-training voor digitale schoolborden;
•  Bevoegdheid lichamelijke opvoeding;
•  Training verzuimmanager.

voltijddeeltijd

In- en uitstroom 
In 2008 zijn 21 nieuwe medewerkers gestart in een functie 
binnen het Primair Onderwijs. Van 16 medewerkers hebben  
we dit jaar afscheid genomen. 
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De tijd dat je als docent via de deur van ‘jouw’ lokaal  

je eigen koninkrijkje binnenstapte, is wel een beetje 

voorbij. En gelukkig maar. 

 

Samenwerken is het credo voor goed onderwijs.  

Bij elkaar kijken, van elkaar leren. Niet bang zijn  

je talenten, of juist je onzekerheden te tonen.  

Leerlingen kunnen dat misschien al veel langer.  

Zij zijn vanuit de basisschool gewend om samen  

te werken, te overleggen, bezig te zijn met groeps-

opdrachten. Er is een tijd geweest waarin de over  - 

stap van basis school naar voortgezet onderwijs  

een hele grote was. Opeens weer klassikaal les, een 

docent een heel lesuur aan het woord. Iedereen  

strak in rijen van twee.  

 

Op het Veluws College Twello werken we met 

leerpleinen. Leerlingen uit verschillende klassen 

werken in dezelfde ruimte aan meerdere vakken.  

Het biedt leerlingen de mogelijkheid verder te gaan 

samenwerken
Bert Jansen

met ‘samen werken’ en ‘samenwerken’.   

Keuzes maken en plannen. 

 

Voor docenten is het soms moeilijker die switch te 

maken. Opeens werk je met een aantal collega’s in  

één ruimte, leg je misschien wel even iets uit van een 

‘vreemd’ vak aan een leerling. Je kunt niet meer om 

elkaar heen en moet goeie afspraken maken met 

elkaar en er samen voor zorgen dat het gaat werken.  

Van elkaar leren, niet bang zijn iemand ergens op  

aan te spreken, open zijn. Een mooie uitdaging! 

 

Vanaf januari dit jaar is het project ‘POVO’ gestart, een 

samenwerkingsverband van PCBO, CVO en de Veluwse 

Scholengroep. Als projectleider van de werkgroep heb 

ik inmiddels verschillende werkgroepen samengesteld. 

Mensen uit het Primair en het Voortgezet Onderwijs 

komen daar samen om te werken aan een goede 

overstap van groep 8 naar de brugklas. Wil je meer 

weten? Kijk eens op www.gopovo.nl.  
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Het onderwijs van het Veluws College is gericht op een zo 
groot mogelijke ontplooiing van de leerling op sociaal,  
emo tioneel, cultureel en creatief terrein. Wij bieden onder -
wijs in een leeromgeving die ordelijk en attractief is. 

Veluws College Cortenbosch
Het leerlingenaantal van de vestiging Cortenbosch is in 2008 
gestegen. De vestiging heeft te maken met ruimtegebrek, 
daarom is een aantal lesuren aan de vierde klas gegeven in  
het schoolgebouw van het Veluws College Walterbosch. Vanaf 
schooljaar 2009-2010 krijgt het Veluws College Cortenbosch 
van de gemeente Apeldoorn ruimte toegewezen aan de 
Blekersweg, op 10 minuten loopafstand van de vestiging. De 
leerlingen van de andere vestigingen van het Veluws College 
kiezen sinds een jaar voor een PlusVak. Vanaf schooljaar 2008-
2009 doen ook de leerlingen van de vestiging Cortenbosch dat. 
Zij kunnen kiezen uit Sport, Mediawijsheid en Muziektheater. 

Veluws College Mheenpark
Vanaf schooljaar 2008-2009 heet de richting vmbo-tl (weer) 
mavo. Deze naam geeft beter weer wat de vestiging met zijn 
onderwijs beoogt: het bevorderen van de doorstroom naar  
de havo. In oktober is het schoolgebouw van de vestiging 
Mheenpark feestelijk heropend. Met name de entree en de hal 
zijn enorm opgeknapt. Helaas heeft de vestiging aan het eind 
van 2008 te maken gehad met brand. Er was vooral sprake van 
rook- en roetschade. Een klein gedeelte van de school kon na de 
kerstvakantie niet in gebruik worden genomen. Door gebruik 
te maken van andere ruimtes dan leslokalen konden alle lessen 
wel in het eigen gebouw gegeven worden.

Veluws College Twello
In 2008 zijn de leerpleinlessen op het Veluws College Twello 
verder uitgewerkt. Sinds de verbouwing (2007) beschikt de 
school over een groot leerplein met een stilte-, instructie-  
en computerruimte. Tijdens de leerpleinlessen werken de 

leerlingen hier zelfstandig aan 3 vakken: wiskunde, Engels en 
Nederlands. Het team heeft verschillende studiemiddagen 
gevolgd om het onderwijs binnen het leerplein verder te 
ontwikkelen. 

Schooljaar 2008-2009 is in de onderbouw gestart met het 
domein Mens & Natuur waarin de vakken nask, biologie en 
techniek geïntegreerd aan bod komen. In hetzelfde jaar is  
ook gestart met het aanbieden van een wekelijks mentoruur 
aan alle klassen en is de interne zorgstructuur bijgesteld.
Het MT van de vestiging Twello heeft actief de banden 
aangehaald met het basisonderwijs in de gemeente Voorst.  
Alle scholen zijn bezocht en de kinderen van groep 8 zijn 
uitgenodigd voor een ‘meeloopdag’, welke zeer succesvol is 
geweest.

Veluws College Walterbosch
Tegen de prognoses van de gemeente Apeldoorn en de KBVO 
(Katholieke Bond Voortgezet Onderwijs) in is het leerlingen-
aantal van het Veluws College Walterbosch in 2008 gestegen.  
In het najaar van datzelfde jaar is voor het eerst een aantal 
leerlingen uit 5 vwo, die de module Chinees volgen, onder 
begeleiding van 2 collega’ s 11 dagen naar China geweest.  
Zij hebben in Peking en Beijing onder andere scholen bezocht 
en hoogtepunten als de Chinese muur en het Olympisch 
stadion. Het Veluws College Walterbosch heeft de plannen  
voor de verbouwing verder uitgewerkt. In het voorjaar van 
2009 zal daarmee gestart worden.

LOOT / Ruimte voor Talent
Eind 2008 had het Veluws College 67 leerlingen met een  
LOOT-status. Deze leerlingen hebben recht op speciale 
faciliteiten zodat zij beter in staat zijn hun schoolwerk te 
combineren met het beoefenen van topsport. Leerlingen  
met een bijzonder talent op een ander terrein, bijvoorbeeld 
muziek of dans, kunnen binnen Ruimte voor Talent bepaalde 

veluws college

voorzieningen krijgen. Eind 2008 had het Veluws College  
50 leerlingen die daar gebruik van maakten.
Om in Apeldoorn meer naamsbekendheid te genereren  
heeft het Veluws College de samenwerking gezocht met 
volleybalvereniging DROS/ALTERNO. Wanneer deze samen-
werking voor beide partijen zinvol lijkt, wordt gekeken of we 
met meerdere sportverenigingen met grote jeugdafdelingen 
afspraken kunnen maken.  

Young Africa
Een van de laatste dagen van schooljaar 2007-2008 hebben alle 
leerlingen en medewerkers op de verschillende vestigingen zich 
ingespannen voor Young Africa. Deze stichting in Mozambique 
biedt jongeren een toekomst door hen de kans te geven een 
diploma te behalen op onder meer het gebied van kleding 
maken, bouwtechniek en leerbewerking. Op verschillende 
manieren hebben de vestigingen geld ingezameld. Het Veluws 
College Walterbosch organiseerde een Mega-estafette. 
Ongeveer 40 leerlingen zijn van Scheveningen afwisselend 
gaan hardlopen, fietsen en skeeleren naar Apeldoorn. In totaal 
heeft de actie € 31.470,17 opgebracht. De stichting Wilde 
Ganzen heeft dit bedrag verdubbeld. 

ICT-ontwikkelingen
Het Veluws College heeft 2008 gebruikt om het eigen netwerk 
verder in te richten om informatievoorziening naar ouders, 
leerlingen en personeel zo snel en efficiënt mogelijk te laten 
verlopen. De mailvoorziening, de elektronische leeromgeving 
Teletop en Ouder- en Leerlingenweb spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
Vanaf schooljaar 2008-2009 heeft het Veluws College verspreid 
over de vestigingen 30 digitale schoolborden gekregen. Reacties 
van docenten en leerlingen op deze nieuwe technologie zijn 
positief. Er zijn veel gebruiksmogelijkheden, die tijdens 
trainingen en bijeenkomsten worden toegelicht en geoefend.   

Op elke vestiging van het Veluws College kunnen leerlingen 
kiezen voor een PlusVak waarbij multimedia een belangrijke  
rol speelt: Mediawijsheid, Informatica, Explore en Multimedia. 
Speciaal voor deze vakken zijn multimediacomputers aan-
geschaft, waarbij leerlingen onder andere de kunst leren van 
het photoshoppen en eigen websites bouwen.

Om het mogelijk te maken dat in de toekomst tijdens alle 
lessen flexibel met computers gewerkt kan worden, is in 2008 
begonnen met het inrichten van een draadloos netwerk. In 
2009 zullen de eerste experimenten hiermee afgerond zijn. 

Anti-spijbelbeleid
Het Veluws College biedt interessant, eigentijds en uitdagend 
onderwijs, waarbij we ook aansluiten bij de persoonlijke inte-
res ses van leerlingen door hen verschillende keuze mogelijk-
heden aan te reiken. Ons onderwijs is het belangrijkste wapen 
tegen spijbelen. Op het moment dat gesignaleerd is dat een 
leerling niet (meer) met plezier naar school gaat, wordt deze 
begeleid door de mentor of counselor. Daarnaast is absentie-
registratie en –controle een belangrijk speerpunt. Absenten 
worden geregistreerd en elke ochtend is er een controleronde. 
Als dan blijkt dat een leerling niet op school is, zonder dat daar 
een verklaring voor is, wordt er direct naar huis gebeld. 
Wanneer een leerling ongeoorloofd afwezig was, volgt er een 
gepaste sanctie en worden de ouder(s)/verzorger(s) geïnfor-
meerd. Met de komst van Ouderweb (afgeschermde website 
voor ouders/verzorgers) beschikken ouders altijd over de 
recente absentiegegevens van hun kind(eren). 
Op het Veluws College Mheenpark en het Veluws College 
Walterbosch zijn toezichthouders aangesteld die verant-
woordelijk zijn voor de absentieverwerking en –registratie.
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Inspectiebezoeken
In het kader van het regulier toezicht heeft het Veluws College 
in 2008 geen inspectiebezoek gehad. 

Examenresultaten

Veluws College Cortenbosch:
 Vmbo basis/kader:  96.3% 
 Vmbo tl/gl:  97.1%

Veluws College Mheenpark
 Vmbo tl/gl:  94.8%

Veluws College Twello
 Vmbo tl/gl:  93.3%

Veluws College Walterbosch
 Havo:  86.2%
 Vwo:  87.2%

Communicatie en schoolkeuze
In 2008 is er op 3 vestigingen een onderzoek gedaan naar  
de communicatie rondom het maken van een schoolkeuze.  
De ouders van eerstejaarsleerlingen zijn gevraagd mee te 
doen aan dit onderzoek. 

Op het Veluws College Cortenbosch hebben 35 ouders (14%) 
meegedaan aan het onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat de 
vestiging bekend staat om zijn goede naam. Het Veluws College 
Cortenbosch wordt gezien als een veilige school met duidelijke 
regels waar de sfeer goed is met name door de manier waarop 
docenten met leerlingen omgaan. Ouders vinden daarnaast dat 
er goed ingespeeld wordt op de verschillen tussen leer lingen, er 
goede zorg is en dat leerlingen les krijgen in een stimulerende 
omgeving waar voldoende gebruik wordt gemaakt van ICT. 

13 ouders (21%) van de vestiging Twello hebben deelgenomen 
aan het onderzoek. Het Veluws College Twello wordt gewaar-
deerd om de grootte van de klassen, de minimale lesuitval en 
de activiteiten die georganiseerd worden. Ook zijn ouders 
tevreden over de locatie en de bereikbaarheid van het Veluws 
College Twello. Ouders waren kritisch over de Open Dag.  
De vestiging heeft daarom de Open Dag van 2009 uitgebreid 
met onder andere rondleidingen door leerlingen, meer proef-
lessen en meer activiteiten voor de bezoekers. 

Op het Veluws College Walterbosch hebben 20 ouders (11%) 
meegedaan aan het onderzoek. Ouders waarderen met  
name de keuzemogelijkheden die de vestiging biedt. Er zijn 
voldoende richtingen en de overstapmogelijkheden zijn goed 
geregeld. Daarnaast vinden ouders dat ze goed geïnformeerd 
worden. Minder tevreden zijn ouders over de huiswerk bege-
leiding. Het Veluws College Walterbosch werkt daarom vanaf 
schooljaar 2008-2009 met huiswerkinstituut Studiekring.  
Zij bieden huiswerkbegeleiding aan op de vestiging.  

Cortenbosch

Mheenpark

Twello

Walterbosch

Totaal 2.886

1.106

277

601

902

2008

2.693

1.032 

282

546

833

2007

Leerlingenaantallen Veluws College

Marktaandeel Veluws College

2007
2007

2008
2008

Gemeente Apeldoorn Gemeente Voorst

totaal: 11.807 totaal: 11.627

   22.44%20.42 % 28 % 25,96 %

totaal: 1.117 totaal: 1.067

kwaliteitszorg

Maatschappelijke stage
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage voor 
leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs een 
verplicht onderdeel. Apeldoornse vestigingen van het Veluws 
College doen mee aan de Pilot Maatschappelijke Stages 
Apeldoorn. Elke vestiging heeft een contactpersoon die zitting 

heeft in de projectgroep en de maatschappelijke stage op 
de vestiging coördineert. Schooljaar 2007-2008 deden 
592 leerlingen van de vestigingen Mheenpark, Cortenbosch en 
Walterbosch mee aan de stage, schooljaar 2008-2009 zullen dit 
er 705 zijn. De leerlingen lopen minimaal 30 klokuren stage bij 
bijvoorbeeld een sportclub, buurtvereniging of zorginstelling. 
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Leerlingtevredenheid 
Alle vestigingen van het Veluws College hebben in 2008  
een onderzoek gedaan naar de tevredenheid van brugklas-
leerlingen. 

Op het Veluws College Cortenbosch hebben 60 leerlingen (24%) 
meegedaan aan het onderzoek. Zij zijn vooral tevreden over het 
schoolgebouw, de activiteiten die georganiseerd worden en 
hun mentor. Opvallend vaak hebben leerlingen vertrouwen in 
hun mentor en vinden ze dat er voldoende contactmomenten 
zijn. 90% zou weer voor het Veluws College Cortenbosch kiezen.

173 leerlingen (89%) op de vestiging Mheenpark hebben de 
moeite genomen deel te nemen aan het onderzoek. Zij zijn 
vooral erg goed te spreken over het vernieuwde school gebouw. 
Ook vinden ze dat de organisatie op school goed is. Zo zijn 
ondermeer de hoeveelheid toetsen goed gepland en is de 
controle op afwezigheid en te laat komen goed geregeld. 
Bovendien hebben leerlingen veel vertrouwen in hun mentor 
en voelen ze zich veilig op school. Uiteindelijk zou 89% van de 
leerlingen weer voor het Veluws College Mheenpark kiezen. 

Op het Veluws College Twello hebben 58 leerlingen (95%) 
meegedaan aan het onderzoek. De leerlingen hebben de 
overgang van de basisschool naar de vestiging Twello niet als 
groot ervaren. Ze vinden het introductieprogramma erg leuk, 
vinden dat ze op het goede niveau zijn ingestroomd en hebben 
een goed contact met hun mentor waar ze ook veel vertrouwen 
in hebben. Ze zijn daarnaast erg tevreden over de hoeveelheid 
en de kwaliteit van activiteiten en schoolfeesten die georga-
niseerd worden. Bovendien zijn ze zeer te spreken over het 
schoolgebouw. 90% zou weer voor het Veluws College Twello 
kiezen. 

92 eerstejaarsleerlingen (52%) van de vestiging Walterbosch 
hebben deelgenomen aan het onderzoek. Leerlingen vinden 
vooral dat ze een gezellige klas hebben en dat alle klasgenoten 
op een goede manier met elkaar omgaan. De hoeveelheid 
contactmomenten met hun mentor en het contact dat ze met 
de mentor hebben beoordelen de leerlingen als zeer goed. 
Bovendien vinden leerlingen dat de organisatie op orde is: 
roosterwijzigingen worden op tijd doorgegeven en de controle  
op absentie en te laat komen is goed. 94% van de ondervraagde 
leerlingen zou weer voor het Veluws College Walterbosch 
kiezen.   

Personeelstevredenheid
In 2008 is voor het eerst onderzoek gedaan naar de tevreden-
heid van het personeel op alle vestigingen van het Veluws 
College. Alle personeelsleden zijn voor het onderzoek uit-
genodigd. Het aantal ingevulde enquêtes viel op sommige 
vestigingen tegen. De schoolleiding onderzoekt hoe de 
volgende keer een hogere respons gerealiseerd kan worden.   

35 medewerkers (36%) werkzaam op het Veluws College 
Cortenbosch hebben deelgenomen aan het onderzoek.  
Men vindt dat de school op een unieke manier invulling geeft 
aan het onderwijs en zich goed onderscheidt van andere 
scholen. Men geeft aan geen goed beeld te hebben van de 
(individuele) scholingen die gevolgd worden, besloten is  
om dit via de nieuwsbrief voor personeel te communiceren. 
Daarnaast zullen medewerkers die deelgenomen hebben aan 
een studiedag dit rapporteren aan de vakgroep of het totale 
team. Uit het onderzoek bleek ook dat het uitdragen van de 
missie te wensen overlaat. De vestigingsdirectie heeft dit 
meegenomen in het jaarplan en zal hier duidelijker over 
communiceren. Tenslotte kwam naar voren dat men het 
ziekteverzuim op de vestiging hoog vond. 

Op de vestiging Mheenpark hebben 14 mensen (20%) 
meegedaan aan het onderzoek. Ook hier vindt het personeel 
dat ze op unieke wijze invulling geven aan het onderwijs en 
zich positief onderscheiden van andere scholen. Er kwam daar-
naast naar voren dat de werkdruk als hoog wordt ervaren:  
‘er komt steeds meer bij’. De toetsweken worden als zwaar 
ervaren. Medewerkers vinden het ziekteverzuim een zorg. 

Op het Veluws College Twello hebben 12 medewerkers (31%) 
meegedaan aan het onderzoek. Zij zijn met name over het 
beoordelings- en beloningssysteem tevreden: ze zijn duidelijk 
en men vindt het  goed dat uitstekende prestaties direct 
beloond worden. Er is op de vestiging onduidelijkheid over 
scholingsmogelijkheden. Vanaf januari 2009 komt dit onder-
werp bij de startgesprekken, onderdeel van de gesprekscyclus, 
consequent aan de orde

26 medewerkers (23%) van het Veluws College Walterbosch 
hebben deelgenomen aan het onderzoek naar personeels-
tevredenheid. Op de vestiging is men erg positief over de direct 
leidinggevenden: zij staan open voor suggesties, zijn betrokken 
bij de school en dragen bij aan een goede sfeer. Ook kwam naar 
voren dat de missie van de school te weinig bekend is en dat 
nascholing meer gestimuleerd kan worden. Verder heeft men 
de werkdruk als hoog ervaren. 

Naar aanleiding van het onderzoek naar personeels tevreden-
heid heeft de schoolleiding ziekteverzuim speerpunt gemaakt 
voor schooljaar 2008/2009; er wordt nagedacht over maat-
regelen die het ziekteverzuim kunnen terugdringen. 

Klachtenregeling
In 2008 is de klachtenregeling van het Veluws College herzien. 
Begin schooljaar 2008-2009 is deze inwerking getreden. 
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personeel

In- en uitstroom 
In 2008 zijn 47 mensen gestart aan een nieuwe functie op het 
Veluws College. 32 medewerkers hebben dit jaar de organisatie 
verlaten.

Verdeling man/vrouw 
Het Veluws College streeft naar een evenredige vertegen-
woordiging van vrouwen in de schoolleiding. In 2008 had het 
Veluws College een mannelijke bovenschoolse directeur en 
bestond de schoolleiding uit 6 personen, waarvan 3 vrouwen. 
Het eenhoofdig College van Bestuur bestaat uit een vrouw

Opgenomen verlof 
Ouderschapsverlof betaald: 11
Ouderschapsverlof onbetaald: 2
Onbetaald verlof langdurig: 2
BAPO: 54
Volledig verlof i.v.m. politieke functie: 1

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage laat zien hoeveel van de 
personele capaciteit in een bepaalde periode verzuimt. Daarbij 
is rekening gehouden met de deeltijdfactor en het 
arbeidsgeschiktheidspercentage. 

Ziekteverzuimpercentage 
 2008 2007
Totaal: 5,75% 5%
OP: 5,49% 4,6%
OOP:  6,8% 6,4%

14

59

71

83

60

2

15-24

25-34

35-44

45-54

55-65

> 65

Leeftijdsopbouw personeel

Verdeling personeel voltijd/deeltijd 

47,8 % 52,2 % voltijddeeltijd

Ziekmeldingsfrequentie
De ziekmeldingsfrequentie geeft aan hoeveel ziekmeldingen  
er gemiddeld per medewerker in een bepaalde periode zijn 
geweest. Ziekteverzuim is speerpunt voor schooljaar 2008/2009. 
De gegevens worden in kaart gebracht en in 2009 zal gestart 
worden met gesprekken met medewerkers over ziekteverzuim. 

Percentage ziekmeldingsfrequentie
 2008 2007
OP: 1,99% 2,13%
OOP: 2,19% 1,75%

Verdeling ziekte man/vrouw 

Personeelsontwikkeling
De Veluwse Scholengroep wil medewerkers de gelegenheid 
geven zich te ontplooien onder andere door loopbaanbeleid  
en scholing. Veel medewerkers op het Veluws College maken 
hier gebruik van door trainingen en opleidingen te volgen. 
Docenten die nog niet in het bezit zijn van een wettelijke 
onder wijsbevoegdheid worden gefaciliteerd om deze te 
behalen. In 2008 waren 24 medewerkers bezig met het behalen 
van een lesbevoegdheid. Twee mede werkers hebben in 2008 
hun studie succesvol afgerond.

Gesprekscyclus
In 2008 is de gesprekscyclus vastgesteld (zie blz 34).  
Daaruit voortkomend zijn de eerste startgesprekken met 
medewerkers reeds gevoerd. Eind 2009 zal elke medewerker 
een startgesprek hebben gehad. 

Man

Vrouw

4,49%

7,28%
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Ook in 2008 is op het Veluws College Mheenpark  

met veel enthousiasme gebouwd. Figuurlijk aan  

goed onderwijs en letterlijk met stenen en andere 

bouwmaterialen. 

 

In het afgelopen jaar heeft ons schoolgebouw een  

ware metamorfose ondergaan. Met een fraaie hoge 

entree, meer licht, een prachtig dramalokaal en meer 

kantoorruimtes is de functionaliteit en de uitstraling 

van het gebouw enorm toegenomen. Vol trots hebben 

we in het najaar ons vernieuwde schoolgebouw 

feestelijk heropend.  

 

Belangrijker is dat we dit jaar wederom verder 

gebouwd hebben aan de kwalitatief goede school  

die we zijn. De laatste jaren hebben we veel 

onderwijsvernieuwingen gerealiseerd, steeds  

binnen de vertrouwde kaders van vakdocent en 

klaslokaal. Vanuit de zorg voor een goede aansluiting 

op het primair onderwijs en een goed vervolg in de 

bovenbouw havo/vwo en het mbo. Met als doel 

leerlingen een geleidelijke groei in zelfstandigheid  

Rene de Jonge

bouwen

en zelfverantwoordelijkheid door te laten maken  

en meer recht te doen aan verschillen. 

 

Vanuit die visie zijn we overgestapt op een 

80-minuten-rooster, waarin voor alle leerjaren  

ruimte is voor mentor- en keuzewerktijdlessen.  

Ook kunnen al onze leerlingen binnen hun standaard-

lesdag van 08.30 uur tot 14.45 uur kiezen uit de 

PlusVakken Sport+, Expressie+ of Explore. Bovendien  

is er voor de leerlingen binnen vwo+-international  

een programma met zeer uitdagend en hoogstaand 

versterkt talenonderwijs. Recent hanteren we weer de 

naam mavo. Een naam die aangeeft dat we door een 

andere inrichting van ons onderwijs meer leerlingen 

door willen laten stromen naar de havo.  

 

Bouwen aan zo’n school kun je niet alleen. Ik heb het 

enorm getroffen met een goed team, betrokken ouders 

en gemotiveerde leerlingen. Symbolisch voor deze 

samenwerking is het kunstwerk in de entree van de 

school bestaande uit een mozaïek waar iedere 

Mheenparker zijn/haar steentje aan heeft bijgedragen.
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In 2008 is een aantal onderwerpen op het gebied  
van (integraal) personeelsbeleid de revue gepasseerd.  
Hieronder staan de belangrijkste ontwikkelingen per 
onderwerp genoemd.

CAO ontwikkelingen
In zowel de CAO van het Primair Onderwijs als ook de CAO  
van het Voortgezet Onderwijs zijn in 2008 nieuwe afspraken 
gemaakt. Dit heeft geresulteerd in onder meer de volgende 
ontwikkelingen.

Primair onderwijs:
•  loonsverhoging per 1 augustus  2008 van 2,2 %;
•  verhoging van de structurele eindejaarsuitkering van 1 %;
•  nominale uitkering van € 110,00 bruto bij fulltime 

dienstverband in de maand oktober (Dag van de Leraar); 
•  subsidieregeling voor leerkrachten die middels scholing  

hun vak verder willen ontwikkelen. 

Voortgezet onderwijs:
•  loonsverhoging per 1 juli 2008 van 3 %;
•  compensatie van het renteverlies over 2008;
•  verhoging van de structurele eindejaarsuitkering van  

1 % per 1  januari 2008;
•  afspraken over werkdrukvermindering;
•  het scholingsbudget voor individuele medewerkers  

is aangepast.

Integraal Personeelsbeleid
In 2008 is het Integraal Personeelsbeleid dat in 2007 een  
start kende nu ook vastgesteld in de notitie “De essenties  
voor Integraal Personeelsbeleid 2007 – 2011”. Ook het sociaal 
statuut is in 2008 vastgesteld. Vanuit het integraal perso neels-
beleid zijn de volgende onderdelen verder ontwikkeld:

Gesprekscyclus:
Het beleid voor het voeren van startgesprekken, functionerings-
gesprekken, beoordelingsgesprekken en het persoonlijk ont-
wikkelingsplan (POP) is vastgesteld en formulieren met de  
bij de functies behorende competenties voor onderwijzend 
personeel voor deze gesprekken zijn eveneens ontwikkeld.  
In de loop van 2008 zijn er voor alle medewerkers inloopsessies 
georganiseerd om kennis te nemen van de inhoud van de 
gesprekscyclus.

Fuwasys:
Ook dit jaar zijn er een aantal wijzigingen en aanvullingen 
geweest op het functiewaarderingssysteem.

Voortgezet Onderwijs:
•  In 2008 heeft de functie IC-docent (innoverend en coördi ne-

rend) zijn intrede gedaan en zijn er op alle vestigingen intern 
werving- en selectieprocedures opgestart.

•  De vestiging Cortenbosch heeft de functie IB-functionaris erbij 
gekregen.

Primair Onderwijs: 
•  Voor het PO is een overzicht opgesteld met de functies en de 

daarbij behorende weging en waardering binnen de Stichting. 
Afgesproken is dat de niet-beschreven functies worden 
beschreven, gewogen en gewaardeerd in het voorjaar van 
2009. Het betreft de volgende functies: Vakleerkracht,  
ID-baan, Hulpconciërge en Klassenassistent – Engels. 

Servicebureau:
•  Voor het Servicebureau zijn de functies stafmedewerker 

Financiële Administratie en Beleidsmedewerker PR & 
Communicatie/ kwaliteitszorg (opnieuw) beschreven en 
gewogen.

personeelsbeleid

Stagevergoedingen
Om helderheid te verschaffen in vergoedingen voor stagiaires 
(betreffende Onderwijs Ondersteunend Personeel) en mede-
werkers is er beleid opgesteld, waarin zaken worden beschreven 
als: de soort vergoeding, hoogte van de vergoeding, wie ervoor 
in aanmerking komt.

Samenwerking met Stichting CVO
In het kader van de samenwerking met stichting CVO zullen 
voor enkele medewerkers werkzaamheden op een andere wijze 
georganiseerd worden. Om dit proces goed te begeleiden is er 
voor deze medewerkers een herplaatsingsnotitie opgesteld.
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Gezondheid en Welzijn
Sociaal Medisch Team
In 2008 is er per stichting vier keer overleg geweest tussen  
het Sociaal Medisch Team, een afgevaardigde van P&O en de 
directeur PO of de directeur VO. 

PAGO
Elk jaar wordt een vestiging van het Veluws College uitgenodigd 
voor een PAGO (Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek).  
In schooljaar 2007-2008 zijn medewerkers van de vestiging 
Walterbosch hiervoor benaderd, schooljaar 2008-2009 betrof het 
de medewerkers van het Veluws College Mheepark.  
Op geen van de basisscholen heeft een PAGO plaatsgevonden.

Veiligheid
Brandveiligheid
Alle scholen/vestigingen beschikken over een geldige 
gebruiksvergunning en voldoen aan de daarin gestelde 
brandveiligheidseisen.

Bedrijfshulpverleningsorganisatie 
Bedrijfshulpverlening
In het Primair Onderwijs zijn 60 mensen bedrijfshulpverlener, op 
het Veluws College zijn dit er 34. Daarnaast zijn 16 mensen op het 
Veluws College in het bezit van een EHBO-certificaat. In 2008 zijn 
alle bedrijfshulpverleners en mensen met een EHBO-certificaat 
op herhalingscursus geweest.

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Op de Hertog van Gelre, De Vorm, De Krugerstee, St. Victor en  
De Schakel is een Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. 
Iedere arbo-commissie neemt de aandachtspunten die in het 
onderzoek naar voren kwamen op in een plan van aanpak.  

arbeidsomstandigheden
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Scholen staan niet op zichzelf. Zij hebben natuurlijk te maken 

met leerlingen en ouders, maar bijvoorbeeld ook met andere 

scholen, vakbonden en de overheid. Daarnaast wordt er  

steeds meer van het onderwijs verwacht. De afdelingen van 

het Servicebureau nemen een hoop werk van de scholen uit 

handen, zodat zij zich kunnen richten op dat waar ze goed in 

zijn: het geven van onderwijs.  

 

De afdeling Personeel & Organisatie streeft ernaar om voor 

elke medewerker de werkplek zo goed en compleet mogelijk 

uit te rusten, zodat iedereen op een prettige wijze en in  

goede werkomstandigheden zijn of haar bijdrage aan goed 

onderwijs kan leveren. De afdeling houdt zich bezig met 

vraagstukken die te maken hebben met de ontwikkeling  

van medewerkers, het bieden van goede begeleiding en 

arbeidsomstandigheden, en de in- en uitstroom van 

medewerkers. 

 

In 2008 heeft de afdeling zich intensief beziggehouden  

met de vraag: wat kunnen we doen om gekwalificeerd 

personeel binnen te halen en aan ons te binden? 

Hetty van Braam

bijdragen

In het kader daarvan hebben we de nieuwe gesprekscyclus 

geïntroduceerd. Iedere werknemer heeft regelmatig een 

gesprek met zijn leidinggevende waarin aandacht is voor  

de doelstellingen en de persoonlijke ontwikkeling van de 

medewerker. Wij vinden het daarbij belangrijk dat er  

rekening wordt gehouden met ieders levensfase. 

 

Een aantrekkelijk werkgever biedt goede arbeidsvoorwaarden 

én geeft mensen de gelegenheid zelf te bepalen waar die 

arbeidsvoorwaarden uit bestaan. De afdeling P&O heeft 

daarom in 2008 de mogelijkheden van een cafetariamodel 

onderzocht. De verwachting is dat in de loop van 2009 mensen 

een deel van hun secundaire arbeidsvoorwaarden zelf kunnen 

bepalen: zo kun je kiezen voor bijvoorbeeld extra reiskosten-

vergoeding, een tegemoetkoming in de kosten van de 

vakbonds contributie of de kinderopvang. 

 

Dagelijks levert de afdeling P&O met veel plezier een bijdrage 

aan een organisatie waar medewerkers competent, fit en 

gemotiveerd hun werk kunnen doen. 
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Raad van Toezicht:
Dhr. J.P. Kreeft (voorzitter)
Dhr. P.J. Pinkster
Dhr. drs. A.F. Kemmeren
Dhr. ir. J. Pieterson MBA

College van Bestuur
Frederike Everts

Directeur Bedrijfsvoering
Drs. Jan Jansma 

Directeur Voortgezet Onderwijs
Drs. Wim Hoetmer

Directeur Primair Onderwijs
Drs. Niek de Kruif MA

Vestigingsdirecties
Veluws College Cortenbosch
Gerda Casteel (vestigingsdirecteur)
Ieteke Wegman (adjunct-vestigingsdirecteur)

Veluws College Mheenpark
Drs. Rene de Jonge (vestigingsdirecteur)

Veluws College Twello
Lyanne Veldboer (vestigingsdirecteur)

Veluws College Walterbosch
Drs. Frank van Lier (vestigingsdirecteur)
Drs. Henk Holterman (adjunct-vestigingsdirecteur)

Directeuren basisscholen
Anne Frank Luuk van der Heijden 

St. Bernardus Ine van Kouwen

Eloy Paul Rothengatter (directeur)
 Thérèse Schoonen (waarnemend directeur)

Gerardus Marjella Drs. ing. Marthijn Manders

Hertog van Gelre Luuk van der Heijden

De Krugerstee Drs. ing. Marthijn Manders

C. van Leeuwen Emmy Voorn

St. Pancratius Diederik Schakelaar 

De Poort Ellen Scholten 

De Schakel Johan Gaarman

Sebastiaan Drs. ing. Marthijn Manders

St. Victor Thérèse Schoonen

SBO De Vorm Drs. Ria Vrolijk

De Zevensprong Luuk van der Heijden

De Zonnewende Gerrit Vierboom  

Stafhoofden
Financiën Wil van Schendel
P&O Hetty van Braam
ICT&Automatisering Paul Jonkman

personele bezetting eind 2008
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