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1. Voorwoord
In het jaar 2021 hadden we nog steeds veel last van 
de effecten van de coronapandemie. We kregen 
te maken met steeds wisselende situaties, beleid 
dat moest worden aangepast, gedeeltelijke tot 
gehele schoolsluiting. Dat vergde veel flexibiliteit 
van leerlingen en van ouders en ook voor onze 
medewerkers was het een pittige periode. Om 
zoveel mogelijk duidelijkheid en rust te creëren, 
hebben we sommige afspraken aangescherpt en 
hebben we de ondersteuning en begeleiding van 
leerlingen uitgebreid. Dat heeft geholpen, maar 
tegelijkertijd denken we dat er nog meer nodig 
zal zijn in de komende jaren. Daarbij hebben we 
gemerkt dat het contact van coaches met leerlingen 
en ouders door iedereen als zeer waardevol is 
ervaren.

Terwijl iedereen door corona extra werk moest 
verzetten, hebben we toch stappen kunnen maken 
in de doorontwikkeling van Eigenwijs Leren. We 
leren elk jaar en we zien bij leerlingen, medewerkers 
en bij teams al mooie resultaten van eigenaarschap 
en het nemen van verantwoordelijkheid. Hierbij valt 
op dat alle medewerkers vanuit verschillende rollen 
zich echt gezamenlijk inzetten om een goede en 
prettige leef- en leeromgeving te scheppen voor en 
met de leerlingen. 

Aan het einde van het lopende schooljaar 2021-
2022 treed ik terug als directeur-bestuurder. 
Samen met de raad van toezicht bespreken we 
hoe de leiding van Notre Dame de komende 
jaren het beste ingericht kan worden. Ons 
schoolconcept staat en zal zeker nog verder worden 
doorontwikkeld. Dat geldt ook voor de organisatie 
en voor de professionele samenwerking met elkaar 
en met anderen buiten de school. 

Het is goed om op dit moment het stokje over te 
dragen. Notre Dame heeft een stevige positie in het 
scholenveld van onze regio. We zijn aantrekkelijk 
voor leerlingen en ouders en als werkgever. 
We hebben ontzettend leuke leerlingen en een 
fantastisch team. Ik bedank iedereen oprecht 
die in 2021 heeft bijgedragen aan de verdere 
groei en bloei van onze school. Tot slot spreek ik 
alle vertrouwen en waardering uit naar iedereen 
op Notre Dame die vanuit grote betrokkenheid 
en echte interesse in de leerlingen hen ook de 
komende jaren zal ondersteunen en begeleiden in 
hun persoonlijke ontwikkeling. Een ontwikkeling 
tot volwassen mensen, die vanuit zelfvertrouwen 
en geloof in elkaars mogelijkheden de wereld een 
stukje mooier zullen maken.

 

Marij van Deutekom
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2. Profiel Notre Dame
Notre Dame is een kleinschalige, lerende 
gemeenschap, waarin iedereen elkaar kent en wil 
kennen. Ons uitgangspunt is: vertrouwen in de 
mogelijkheden van onze leerlingen en van elkaar. 
Onze werkwijze is vergaand gepersonaliseerd. 
Bij ons ontwikkelt elke leerling zich op de manier 
die bij hem of haar past. Omdat de leerling eigen 
keuzes maakt, wordt de leerling ook eigenaar 
van het eigen leerproces. We gaan uit van ieders 
eigen verantwoordelijkheid. 

Ons team werkt vanuit enthousiasme en grote 
betrokkenheid. Als een leerling het in het begin 
nog moeilijk vindt om de weg te vinden of te 
kiezen, dan stippelen we samen de route uit en 
coachen we de leerling onderweg. We hebben 
speciale aandacht voor een veilig, inclusief sociaal 
klimaat en een heldere structuur. Bij ons is elke 
leerling welkom. 

Onderwijsconcept 
Geïnspireerd door het Zweedse onderwijsconcept 
van Kunskapsskolan, geven wij met het concept 
‘Eigenwijs Leren’ als school een eigen invulling aan 
gepersonaliseerd onderwijs. Wij werken verder 
aan onze ambitie om leerlingen uit te dagen, 
keuzevrijheid te geven en meer ruimte te bieden 
voor individueel talent. De hele organisatie van 
ons onderwijs (dagindeling, rooster, lessentabel, 
onderwijsruimtes) is volledig gericht op en 
ingericht voor ‘Eigenwijs Leren’. Coachen en 
samenwerken in teams zijn centrale vaardigheden 
voor onze leraren en medewerkers die de coachrol 
vervullen. 

Onderscheidende positie
Onze kleinschaligheid is aantrekkelijk voor veel 
leerlingen. Bij ons is iedereen gekend. Met de 
keuze voor ‘Eigenwijs Leren’ ontwikkelen we 
bovendien een heel onderscheidend profiel en 
daarmee een bijzondere positie in de regio. Aan 
de andere kant zijn we als kleine school met 
een onafhankelijk bestuur relatief kwetsbaar en 
moeten we onze continuïteit scherp bewaken. 

We onderhouden intensieve contacten met 
toeleverende scholen, inclusief een warme 
overdracht van hun leerlingen naar onze school. 
Zeker met een aantal groeiende basisscholen 
in Nijmegen-Noord die met een vergelijkbaar 
onderwijsconcept werken. Voor hun leerlingen 
bieden wij een goed aansluitend vervolg. 

Martine Tjepkema, 
ouder en lid van MR

“Bij Notre Dame valt me altijd 
op, dat de mensen heel open 
zijn en oprecht alle ouders 
en leerlingen betrekken bij 

de besluitvorming. Alles is bespreekbaar; in 
principe is niets te gek. Dat is heel prettig. Je 
voelt dat die betrokkenheid echt is. Je weet als 
ouder en als leerling dat je een rol speelt en 
dat je van je mag laten horen. In de coronatijd 
bijvoorbeeld, kwamen er van de overheid allerlei 
maatregelen. Dan kun je als school heel makkelijk 
zeggen OK, wij zijn dit verplicht, dit gaan we zo 
doen. Maar de schoolleiding van Notre Dame 
bespreekt in zo’n geval eerst met de MR hoe 
we een maatregel precies zullen invoeren en 

ook welke consequenties dat heeft voor ouders 
en leerlingen. En wanneer een maatregel geen 
verplichting is, maar een advies, dan overleggen 
we echt samen of we al dan niet meegaan en hoe 
dan precies. Zo worden alle beslissingen goed 
overwogen en onderbouwd. We zijn nu gestart 
met het zoeken naar een nieuwe directeur. En ook 
daarbij wordt er geluisterd naar onze inbreng. We 
volgen een pad dat echt gezamenlijk is en waar de 
meeste mensen een goed gevoel bij hebben, los 
van individuele, persoonlijke voorkeur.”

Prognose leerlingenaantal jaarlijks per 1 oktober

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2025-2026

leerjaar 1 113 120 119 109 110 112 112

leerjaar 2 111 115 121 120 112 114 114

leerjaar 3 118 109 117 120 120 115 115

leerjaar 4 129 128 124 143 125 125 125

leerjaar 5 112 124 109 83 115 110 110

VAVO/flex 8 6 4 11 3 6 6

591 602 594 586 585 582 582
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3. Eigenwijs Leren
In ons onderwijsconcept staat de leerling centraal 
en de school volgt. Het onderwijs sluit aan bij 
wat de leerling nodig heeft en wat de leerling 
wil bereiken. De leerling leert doelen te stellen, 
keuzes te maken en overzicht te houden over de 
stappen die naar het doel leiden. Elke leerling 
zit in een basisgroep van ongeveer twintig 
leerlingen en heeft een persoonlijke coach. In 
leerjaar 1 tot en met 3 begint en eindigt elke dag 
in die basisgroep; leerjaar 4 start twee keer per 
week met een basisgroep. De rest van de dag 
kiest iedere leerling een eigen pad binnen de 
aangeboden structuur. 

Coaching is een kernelement
De coach speelt een centrale rol in de begeleiding 
van de leerling en is de spil tussen de leerling, 
de ouders en de school. Elke week heeft de 
coach met iedere coachleerling een individueel 
gesprek van minimaal een kwartier over de 
leerontwikkeling. Ze spreken door wat de leerling 
afgelopen week gedaan heeft en wat de planning 
is voor de komende periode. Wat gaat goed, 
wat lukt nog niet, wat ga je daaraan doen en wat 
heb je daarvoor nodig? Uiteraard is er ook ruimte 
om te praten over persoonlijke zaken en er is 
aandacht voor persoonlijk welzijn. Op deze wijze 
heeft de coach altijd een actueel en compleet 
beeld van hoe het gaat. 

Doelgericht
Binnen ‘Eigenwijs Leren’ denken we niet in 
taken en opdrachten, maar in doelen. Als je 
wilt dat leerlingen meer verantwoordelijkheid 
nemen, moet je die verantwoordelijkheid ook 
durven geven. Bij ons vullen leraren en coaches 
niet alles in voor hun leerlingen, maar coachen 

en begeleiden ze hen op de door de leerling 
gestelde doelen. 

Passend leren 
Wij willen een school zijn waar ruimte is voor 
iedereen, inclusief leerlingen met mogelijke 
beperkingen of extra ondersteuningsbehoeften. 
Ons onderwijsconcept is er juist op gericht dat 
elke leerling naar eigen behoefte krijgt wat deze 
nodig heeft. Dat kan meer uitdagend of meer 
ondersteunend zijn. Wij spreken zelf dan ook niet 
meer van passend onderwijs, maar van passend 
leren. Gepersonaliseerd en dus op maat. 

Centraal in school hebben we een ‘plusplein’ 
ingericht, dat tevens plaats biedt aan onze 
time-outvoorziening. Het plusplein is een 
aparte ruimte waar leerlingen in overleg met de 
coach rustig kunnen werken als ze zich op het 
leerplein onvoldoende kunnen concentreren. 
Ook als leerlingen te veel prikkels ervaren, vinden 
individuele leerlingen hier als time-outvoorziening 
een overzichtelijke werkplek waar ze onder 
toezicht kunnen werken aan hun doelen. Vaste 
begeleiders zijn aanwezig om de leerlingen op te 
vangen en te coachen. 

Deze gecombineerde voorziening van plusplein 
en time-out past binnen de koers van het 
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o., 
waarin het passend onderwijs in de scholen 
centraal staat. Het is de bedoeling dat zoveel 
mogelijk leerlingen kunnen blijven op de school 
waar ze begonnen zijn. Tenminste, wanneer dat 
in het belang van de leerling is. Scholen krijgen 
vanuit het samenwerkingsverband middelen om 
hun eigen professionele keuzes te maken bij het 
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Leerling, ouders en school werken samen als 
belangrijke partners. Door de verbinding met 
elkaar vormen zij een krachtige basis voor het 
leerproces van de leerling. 

vertrouwen
vrijheid

verantwoordelijkheid
verantwoording

Eigenaarschap verhoogt de motivatie. Daarom 
streven we naar een werkwijze die eigenaarschap 
mogelijk maakt en stimuleert. Altijd in dialoog 
met elkaar. 

eigenaar zijn

samen
elkaar zien
kennen 
en erkennen

schoolplan 2019-2022

organisatie medewerkers

leeromgeving kwaliteit

medewerkers

 professionele ruimte

 professionalisering

 geluk

leerlingen

ruimte 

ontwikkeling 

geluk 

je bent
uniek

je werkt vanuit 
een groei-
mindsetNiemand is hetzelfde en iedereen 

leert op een andere manier. Je kunt 
leren op een manier die bij jou 

past. Met waardering voor 
jezelf en de ander. onze visie

Jij bepaalt 
je doelen en 
maakt eigen 

keuzes. Je neemt 
verantwoordelijkheid 

voor je leren en handelen. 
Je vraagt hulp waar nodig en 

leert van je fouten. 

je neemt
de regie

Je leert 
overal, alleen 

en met elkaar. 
Je ontwikkelt 

vaardigheden om nu en 
in de toekomst gelukkig te 

kunnen zijn en een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren aan de 

maatschappij.

je leert voor
het leven

leerling

ouders school

Je werkt vanuit vertrouwen en 
het geloof dat iedereen zich 
kan ontwikkelen. 
Je ziet kansen en 
gaat ervoor om je 
doelen te 
bereiken. 

a

c c

de

f

ontwikkelen van basisondersteuning. Vanuit die 
middelen hebben wij ons plusplein ontwikkeld. 

Extra ondersteuning
Voor alle leerlingen die dat nodig hebben, bieden 
we een vaste structuur voor extra ondersteuning. 
De lijn loopt van de coach naar de schoolleider 
en indien nodig naar het ondersteuningsteam. 
Het ondersteuningsteam bestaat uit een aantal 
specialisten en een ondersteuningscoördinator. 
Als een leerling te maken krijgt met het 
ondersteuningsteam, dan zijn de ouders daar altijd 
bij betrokken. Dat geldt vanaf de start op onze 
school tot het moment dat de leerling onze school 
verlaat.

Doorontwikkelen
In de doorontwikkeling van ons onderwijsconcept 
maken we elk jaar stappen. Werkenderwijs leren 
we bij en scherpen we aan. Binnen de ruimte 
die we iedereen bieden om op individuele wijze 
keuzes te maken en te groeien. Zo zagen we 
het onderwijsondersteunend personeel (OOP) 
steeds meer optreden als coach of begeleider 
van leerlingen. Leerpleincoördinatoren 
pakken een bredere rol en ondersteunen het 
onderwijsleerproces op tal van manieren. Daarom 
hebben we hiervoor extra formatie gereserveerd. 

De basisideeën van ‘Eigenwijs Leren’ hebben we samengevat 
op een poster. Een compacte visualisatie van onze visie op 
gepersonaliseerd leren en onze manier van werken. Hieronder 
geven wij een toelichting.  

De vier driehoeken onderaan 
De basis is onze visie op leren, met vier kernelementen: je 

bent uniek; je neemt de regie; je leert voor het leven; je werkt 
vanuit een groeimindset. Deze kernelementen gelden voor alle 
leerlingen en voor alle medewerkers bij ons op school.  

  De kopregel bovenaan 
  Het is onze ambitie om de komende jaren een nog betere 

leeromgeving voor leerlingen te creëren. ‘Eigenwijs Leren’ staat 
voor een brede persoonlijke ontwikkeling, individueel en in 
sociaal opzicht, en voor hoge leeropbrengsten.  

 Links en rechts in het midden  
 Hoe willen we die doelen realiseren? Zowel voor leerlingen 

als voor medewerkers willen we aandacht hebben voor het 
welbevinden. Je gelukkig voelen zien we als basis van waaruit 
groei gemakkelijker plaatsvindt. Door te werken aan het 
vergroten van zelfvertrouwen vanuit persoonlijke coaching en 
gerichte feedback. Door de ruimte te krijgen om zelf (begeleid) 
keuzes te kunnen maken die aansluiten bij jouw leerbehoefte. 

De vier driehoeken bovenaan rechts  
Dit zijn de voorwaarden die de school als noodzakelijk 

ziet om de doelen te kunnen behalen. Een goede organisatie 
met een gezonde financiële basis; een optimale leeromgeving; 
uitstekende leraren en medewerkers. Overige bouwstenen van 
kwaliteit die we steeds verder willen ontwikkelen: persoonlijke 
coaching; monitoring en beoordeling voortgang; inzet van ICT; 
welbevinden en passende ondersteuning voor leerlingen; een 
goed passend communicatie- en informatiesysteem; leiderschap 
op alle niveaus.  

 De drie driehoeken bovenaan links  
 Degenen die samenwerken om de doelen te realiseren: 

leerling, ouders en school. Wij werken en denken steeds vanuit 
die driehoek en betrekken ouders en leerlingen dus structureel 
bij ons werk. 

 Het witte gedeelte in het midden  
 De cultuur die we nastreven en van waaruit we werken. Een 

lerende cultuur. Je werkt vanuit vertrouwen, dat geeft vrijheid. 
Van daaruit neem je verantwoordelijkheid. Daarover leg je 
verantwoording af. Dat leidt tot meer vertrouwen. We doen dat 
samen, met oog voor de ander, waarbij we elkaar kennen en 
erkennen.  
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Van de kerstvakantie 2020 tot 2 juni 2021 is onze 
school gesloten geweest. Een lange en lastige 
periode voor iedereen. De enige leerlingen die 
in deze periode op school mochten zijn, waren 
de examenleerlingen. Die zaten in een echte 
uitzonderingspositie en dat waardeerden ze. 
Persoonlijke aandacht, koffie of thee en tussen de 
middag soep. Bovendien organiseerden wij voor 
hen extra programma’s op zaterdag van tien tot 
drie uur voor verschillende vakken. 

De leerlingen van de andere leerjaren hadden 
vanaf 2 juni nog slechts vier lesweken voor de 
afronding van het schooljaar. Na de zomer ging 
de school open. Daar waren we heel blij mee. 
Gedurende drie en een halve maand hebben 
we weer volledig live les kunnen geven. Maar 
vervolgens ging op maandag 20 december de 
school toch weer op slot. 

Tijdens de lockdown in 2019 hadden we voor de 
leerlingen thuis ons rooster vrij miniem ingezet. 
We gaven ze veel ruimte en keuzevrijheid zodat 
ze niet te veel achter het scherm hoefden te 
zitten. Het gevolg was echter dat leerlingen, met 
name bij workshops, te weinig kwamen opdagen. 
Daarom hebben we voor de periode januari-juni 
in 2021 een rooster gemaakt met meer aanbod en 
minder keuzevrijheid voor leerlingen. 

Veel werd geschrapt/minder mogelijkheden 
voor internationalisering
Gedurende het hele jaar 2021 hebben we 
geen reizen kunnen organiseren. Er zijn geen 
podia geweest. Het programma Niks is te gek! 
op dinsdagmiddag voor leerjaar 1, 2 en 3 viel 
weg. Er was geen laatste lesdag georganiseerd 
door en voor de examenleerlingen. Al die extra 

dingen die de schooltijd zo bijzonder maken, 
moesten worden geschrapt. Dat is door alle 
betrokkenen als een groot gemis ervaren. De 
ouderraad signaleerde dat ook. Verschillende 
keren stond er een activiteit in de planning, 
maar moest die alsnog afgezegd worden. Heel 
frustrerend. Gelukkig konden onze coaches wel 
goed contact houden met hun leerlingen. Omdat 
de persoonlijke coaching al helemaal in ons 
onderwijsconcept verweven zat, is die in die online 
periode nog versterkt en een ankerpunt gebleken. 
Collega’s hadden zelfs vaker en langer contact 
met hun leerlingen om goed voeling te houden. 

Opnieuw wennen
Met de start van het nieuwe schooljaar was 
iedereen enthousiast om de leerlingen weer op 
school te ontvangen. Maar het was een andere 
start dan andere jaren. Het kostte veel meer 
moeite om leerlingen ‘bij de les te houden’. Er 
was aanvankelijk een fijn gevoel, maar geleidelijk 
realiseerden wij ons dat een terugkeer naar de 
situatie van voor corona niet vanzelfsprekend 
was. Zeker in het begin was er onrust en soms 
onaangepast gedrag. Ook in de groepsdynamiek 
zagen we dat terug. Met name de leerlingen 
in leerjaar 1 en 2 hadden feitelijk nog nooit of 
amper ervaring opgedaan met onze school. 
Bovendien hadden ze in de jaren ervoor ook op 
de basisschool minder meegekregen van wat 
normaal is. Een aantal leerlingen had aanvankelijk 
moeite om zich aan te passen aan het ritme en 
de mores van de school. Zo had de lockdown niet 
alleen gevolgen voor de cognitieve vorderingen, 
maar ook voor motivatie en welzijn. Bij leraren 
en ook bij de andere medewerkers groeide het 
besef dat er meer ondersteuning nodig was 
omdat veel leerlingen zich gewoon helemaal 

4. Terugblik 2021 niet goed voelden. Aan de andere kant zagen 
we ook leerlingen die te hard werkten. Die 
door de omstandigheden bang waren om iets 
fout te doen of om iets te missen. Leerlingen 
ondervinden nog steeds de gevolgen van 
corona. Soms ervaren ze niet meer automatisch 
de verbinding tussen investeren in werken voor 
school en wat het hen kan opleveren. Soms is 
er sprake van een gebrek aan zelfvertrouwen en 
onzekerheid.

Ook voor medewerkers was het geen prettige 
periode. Leraren die geen eindexamengroepen 
hadden, zijn net als leerlingen maandenlang niet 
of nauwelijks op school geweest. En iedereen die 
wel op school kwam, moest heel veel schakelen. 
Sommige lessen op school. Dan snel naar huis 
achter de computer voor een online les. Veel 
collega’s moesten, net als veel ouders van onze 
leerlingen, hun tijd en aandacht verdelen tussen 
werk en hun eigen kinderen die ook thuis waren. 
Een zware belasting voor iedereen. 

Ontwikkelingen in interne en externe  
kwaliteitszorg
We zien kwaliteitszorg als de integrale zorg voor en 
de verdere ontwikkeling van alle gebieden waarop 
de school actief is. Met kwaliteitszorg versterken 
en borgen we onderwijs en begeleiding voor 
leerlingen. De aandacht en zorg voor personeel, 
zowel als de verdere professionalisering van het 
gehele team zijn daar belangrijk onderdeel van. 
Juist in de periode van corona vroeg de aandacht 
voor leerlingen en voor de medewerkers veel van 
iedereen, ook van de leiding. Waar er enerzijds 
meer behoefte was aan duidelijke kaders en 
sturing was er ook de behoefte om naar eigen 
inzichten te kunnen handelen en erkend te worden 
in persoonlijke opvattingen en behoeften. Deze 
behoeften zijn van alle tijden maar werden door alle 
omstandigheden en effecten van corona versterkt.

Ed van Loon,  
schoolleider

“Het was een jaar van veel 
improviseren en aanpassen. 
Dat heeft ook iets moois, 
want je gaat met een aantal 
mensen bij elkaar zitten en 

zegt van OK, hoe gaan we dit nu weer oplossen? 
Je gaat dingen bedenken en puzzelen. Voor de 
leerlingen, voor de roosters, voor de looproutes, 
voor de hygiënemaatregelen... We mogen er trots 
op zijn dat dat allemaal gelukt is. En ook dat we 
durfden bijstellen. Want soms heb je iets bedacht, 
maar zie je in de praktijk dat het beter kan. Dan 
moet je daar eerlijk in zijn. Bijna niets ging op 
routine. We moesten veel uitvinden. Als team 
blijken we te beschikken over een grote mate van 
onzekerheidstolerantie en improvisatievermogen. 
De webinars die wij georganiseerd hebben 
met ouders en met personeel hebben in de 
communicatie en informatie een sleutelrol gespeeld. 
We waren daar al eerder mee begonnen, maar 
vorig jaar hebben we die echt structureel ingezet. 
Daar hebben we veel waardering voor gekregen 
en mensen gingen ook actief meedenken. Er was 
veel saamhorigheid. Die webinars houden we er 
zeker in. Als schoolleider had ik het voorrecht om 
altijd naar school te mogen gaan. Veel collega’s 
mochten dat niet; die kwamen soms weken niet op 
school. Die zaten thuis, een aantal helemaal alleen, 
en communiceerden alleen maar via hun laptop. Ik 
heb me goed gerealiseerd dat dat niet makkelijk is 
geweest, Je merkte het ook toen we weer allemaal 
naar school mochten. Collega’s zochten elkaar op 
en hadden behoefte aan een praatje. Daar tijd voor 
maken is gewoon heel belangrijk. Op dat moment 
was dat misschien zelfs wel mijn belangrijkste 
taak. En dat heeft ook heel mooie gesprekken 
opgeleverd.”
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De combinatie van corona en een organisatie in 
transitie - nog in de eerste jaren van implementatie 
van een nieuw onderwijsconcept - vroeg veel van 
iedereen. Alle medewerkers hebben hierin een 
grote bijdrage geleverd en in gezamenlijkheid 
met veel inzet naar beste vermogen gehandeld. 
Onderstaande zaken hebben we uitgevoerd of 
ingezet in het kader van kwaliteitszorg. Op alle 
gebieden, van onderwijs en ondersteuning tot 
organisatorische aanpassingen en huisvesting. Op 
het gebied van HRM, diversiteit en duurzaamheid. 
En niet te vergeten het gehele NPO-plan (Nationaal 
Programma Onderwijs).

Maatregelen
Om meer duidelijkheid en rust te creëren, 
hebben we een aantal maatregelen genomen. 
Zo hebben we een strakker mobieltjesbeleid 
ingevoerd. Tijdens lesactiviteiten mogen 
leerlingen geen mobieltjes meer gebruiken, 
tenzij een docent dat akkoord vindt voor de 
lesactiviteit. Daarnaast hebben we afspraken 
explicieter gemaakt, waardoor leerlingen beter 
weten waar ze aan toe zijn. We hebben duidelijke 
grenzen aangegeven van wat wel mag en wat 
niet. Ook binnen het onderwijsconcept hebben 
we kaders aangegeven, onder andere voor de 
omgang met periodedoelen, zodat duidelijker 
was wat elke leerling in een periode moest 
afmaken en welke herkansingsmogelijkheden 
er binnen welke periode zijn. Die aanscherping 
van regels heeft geholpen, net als de vaststelling 
van een nieuwe overgangsregeling voor de 
overgang van onderbouw naar bovenbouw, 
aansluitend bij Eigenwijs Leren. Daarnaast 
hebben we de begeleiding en ondersteuning 
van leerlingen uitgebreid. Extra uren zijn ingezet 
voor maatschappelijk werk en de orthopedagoog. 
Daarnaast waren er extra coachuren beschikbaar 
waarop via het ondersteuningsteam een beroep 
kon worden gedaan als dat nodig was. 

Examinering
Van januari tot mei hebben wij ons Programma 
van Toetsing en Afsluiting (PTA) voortdurend 
aangepast om leerlingen extra herkansingen te 
geven en om terug te gaan naar de kern van de 
stof. Het was goed om flexibel te reageren op de 
omstandigheden, maar aan de andere kant gaf 
het ook weer onrust bij leerlingen dat alles steeds 
veranderde. Tussen september en december 
is de regeling vier keer versoepeld. Leerlingen 
waren steeds onzeker vanwege de voortdurende 
wijzigingen en wisten lange tijd niet of de slaag/
zakregeling zou worden aangepast. 

Een positief nieuwtje in 2021 was onze eerste 
examinering in Cambridge Engels. Een groep 
leerlingen haalde bij ons op school dit bijzondere 
extra certificaat. Dit extra programma blijven we 
de komende jaren zeker aanbieden. En soortgelijke 
programma’s staan er op stapel voor Duits (het 
programma Goethe) en Frans (het programma 
DELF). 

Online werving
Omdat ouders en leerlingen niet op school 
mochten komen, is onze werving van nieuwe 
leerlingen in 2021 helemaal online gegaan. Ook 
dat voelde als een groot gemis. Zeker voor onze 
kleine school en ons bijzondere gebouw geeft het 
iets extra’s wanneer we ouders en leerlingen fysiek 
mogen ontvangen en rondleiden. We vonden het 
dan ook heel spannend wat de resultaten zouden 
worden. Op de open dag online hadden we 
weinig respons, maar gelukkig gingen onze online 
een-op-een gesprekken wel heel goed. Bovendien 
hadden we in 2020 al leerlingen van groep zeven 
op bezoek gehad en die waren ons nog niet 
vergeten. Aardig om te vermelden: een aantal 
leerlingen van de Euregio Schule in Duitsland 
hebben zich bij ons aangemeld. Bijzonder, want 
met die school hadden wij in het verleden veel 
contact in het kader van internationalisering en 
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eventuele doorstroom, maar juist dit jaar was er 
minder contact. 

Combineren van leerjaar 4 en 5
Het was bijzonder om te zien dat ondanks de 
tegenwerking door corona de ontwikkeling van ons 
onderwijsconcept Eigenwijs Leren toch doorging. 
Sterker nog; door de gedwongen aanpassingen 
van ons programma zagen we nieuwe oplossingen 
die we ook in de toekomst zullen blijven toepassen. 
Door corona werd ook een beroep gedaan op 
ieders creativiteit. Een mooi voorbeeld hiervan 
is het idee waar het team van leerjaar 4 mee 
kwam. Door corona zagen zij veel leerlingen in 
leerjaar 4 die er bij een aantal vakken heel goed 
voorstonden, maar bij andere vakken helemaal 
niet. Zij stelden voor die leerlingen in het volgende 
schooljaar vervroegd examen te laten doen voor 
een beperkt aantal vakken. Dan zitten ze dus 
voor een deel van de vakken op het programma 
van leerjaar 4 en voor een, twee of drie vakken in 
leerjaar 5. Leerlingen blijven dus niet een heel jaar 
zitten, maar kunnen verder met de vakken waar ze 
goed in zijn en zijn meer gemotiveerd om ervoor te 
gaan.

Dat idee hebben we overgenomen en 
doorgevoerd. We hebben dus één cohort 
gemaakt van leerjaar 4 en 5 in plaats van twee 
aparte leerjaren. Roostertechnisch was dat een 
hele puzzel, maar dat is gelukt. De leerlingen 
krijgen op deze manier extra tijd. Die extra tijd 
kunnen ze inzetten voor de vakken waarin ze 
examen doen of voor vakken die ze moeilijker 
vinden. Of ze kunnen zich breder oriënteren op 
een vervolgstudie. Leerlingen en ouders zijn blij 
met deze oplossing. Zo heeft de coronasituatie de 
ontwikkeling van ons onderwijsconcept versneld. 

Voorsorteren in leerjaar 3 
Leerlingen hadden al veel gemist. Om de 
beschikbare tijd zo goed mogelijk te benutten 
en de overgang naar de bovenbouw wat meer 
in te leiden, hebben we de leerlingen in leerjaar 

6.  Organisatie van  
ons onderwijs

3 in de vierde periode van het schooljaar al 
laten voorsorteren op het door hen gekozen 
vakkenpakket. Zij mochten de andere vakken 
dus eerder laten vallen, waardoor meer ruimte 
ontstond voor het gekozen pakket. Ook dat is 
een aanpassing die goed bevallen is en die we 
komende jaren zullen blijven doen. 

Balans tussen keuze en verplichting
Het blijft lastig om de juiste balans te vinden 
tussen de hoeveelheid keuzevrijheid die wij 
leerlingen laten versus de contacttijd in instructies 
en workshops die wij ze ook willen aanbieden. 
Met name in de bovenbouw en in het examenjaar 
willen leerlingen liever eigen keuzes maken 
dan verplichte instructie krijgen in een vak waar 
ze al heel goed in zijn of waar ze nou eenmaal 
waren ingedeeld. Dit jaar hebben we coaches en 
leerlingen, in overleg met de vakdocenten, meer 
ruimte geboden om daar individuele keuzes in te 
maken en dat gaat goed. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
De overheid heeft in 2021 extra middelen 
ter beschikking gesteld ‘voor duurzame 
schoolontwikkeling en het optimaal bieden van 
onderwijs en ondersteuning aan leerlingen om 
de vertraging en andere nadelige effecten die 
gedurende de coronaperiode zijn opgelopen, 
op te heffen of zoveel mogelijk te mitigeren’. 
Voor besteding van die middelen moet elke 
school analyses maken en een plan ontwikkelen. 
In 2021 hebben wij dit plan gemaakt en hebben 
wij de eerste activiteiten in het kader van NPO 
gestart. Dit plan is te vinden op de website.
Zo hebben we in leerjaar 5 extra onderwijstijd 
kunnen realiseren vanuit de NPO-middelen. 
Daarnaast hebben we geïnvesteerd in extra 
begeleiding en ondersteuning in de eerste- en 
tweedelijnsondersteuning van leerlingen. En eind 
september zijn we gestart met het aanbieden 
van extra lesprogramma’s, onder andere op 

de dinsdagmiddag. In 2021 is dit grotendeels 
gerealiseerd door extra inzet van eigen personeel. 
Om het extra aanbod gericht en effectief aan te 
bieden, hebben we eerst in alle leerjaren via de 
teams en de vakdocenten geïnventariseerd in 
welke vakken er achterstanden waren. Helaas is 
de deelname aan deze programma’s tot nu toe 
veel minder dan we verwacht hadden. Het lijkt 
erop dat het effect van corona op de motivatie en 
de gemoedsgesteldheid van de leerlingen hierin 
een belangrijke rol speelt. Er zijn grenzen aan de 
belastbaarheid van iedereen. Het NPO-plan is op 
4 oktober 2021 goedgekeurd door de MR.

Behalve voor lessen, begeleiding en extra 
ondersteuning hebben we ook NPO-budget 
gereserveerd voor personeel en voor extra 
activiteiten met leerlingen. Voor personeel 
hebben wij onder andere ingezet op vitalogie. 
Als wij willen dat leerlingen zich bij ons op 
school goed voelen, dan moeten we immers 
ook stimuleren dat onze collega’s zich goed en 
vitaal voelen. En alle teams hebben een budget 
gekregen om ‘leuke dingen’ te doen met hun 
leerlingen. Extra belangrijk omdat de laatste 
jaren al die activiteiten, zoals kampen, excursies 
en buitenlandse reizen zijn uitgevallen. Zo gaat 
leerjaar 5 vlak voor het eindexamen op zeiltocht 
op de Waddenzee. Gefinancierd door school; 
ouders hoeven niet bij te dragen. En gelukkig 
hadden we voor het eerst in lange tijd ook weer 
live een sportdag en andere leuke activiteiten. 

Om de extra middelen van het Nationaal 
Programma Onderwijs zo effectief mogelijk 
in te zetten en de inzet van deze middelen zo 
goed mogelijk te kunnen monitoren, hebben 
we de uitgaven voor interventies in onze school 
steeds geregistreerd volgens de ordening en 
de nummering in ons NPO-plan. Hoewel het 
complex is de inzet van mensen binnen een 
aanstelling scherp op te delen in regulier werk 

Mark Schipperen, 
roostermaker en  
ICT-medewerker

“Het eerste deel van 
2021 was nog volop 
coronatijd en dat is voor 
een lesroostermaker 

echt verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zoveel 
lesroosters in z’n korte tijd gemaakt. Bij elke 
beleidsverandering van het RIVM rolde er weer 
een nieuw lesrooster uit. Dan was het weer om de 
halve dag een klas op school, dan alleen leerjaar 
vijf op school en de rest online, dan halve klassen 
op school, enzovoorts. Het vergde iedere keer 
maatwerk. Gelukkig werd het in de tweede helft 
van het jaar weer een beetje normaal. Al met 
al is het goed gelukt en ik moet zeggen dat de 
saamhorigheid onder de medewerkers groot 
was. De sfeer is altijd goed geweest. Er was 
veel begrip voor elkaar en we hebben de klus 
samen geklaard. Naast roostermaker ben ik ook 
eindverantwoordelijk voor de ICT op school. Het 
was heel opvallend hoe snel en goed de collega’s 
het thuiswerken hebben opgepakt. Normaal als 
we iets met computers gaan aanpassen, geven 
we eerst een training; nu was daar geen tijd voor. 
Iedereen pakte zelf aan en dat ging hartstikke 
goed. Dat vond ik heel mooi om te zien. Ik denk 
dat in de coronatijd de digitale vaardigheden van 
de docenten enorm zijn toegenomen. Zonder 
training, want het moest gewoon.” 
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uitwisseling van beelden over de uitvoering van de 
eigen beroepspraktijk en persoonlijke kwaliteiten 
van de medewerker zijn altijd onderdeel van het 
gesprek.

Expertrollen
Een bijzondere ontwikkeling bij de inzet van onze 
mensen is het creëren van expertrollen. Door ons 
onderwijsconcept en onze werkwijze ontwikkelt 
zich in onze school steeds meer eigenaarschap 
en gespreid leiderschap. Mensen pakken taken 
en verantwoordelijkheden op die voorheen 
geconcentreerd waren in het MT. Het afgelopen 
jaar hebben we de soms spontaan ontstane 
expertrollen expliciet beschreven en gedefinieerd 
en collega’s konden solliciteren op zo’n taak. De 
functie van beeldcoach in het kader van didactisch 
coachen kenden we al, maar ook daar kunnen 
nieuwe collega’s op inschrijven. Daarnaast worden 
twee collega’s gefaciliteerd om expert te worden 
in teamontwikkeling. Om teams te monitoren en 
begeleiden bij hun eigen ontwikkeling. En twee 
andere collega’s gaan de expertisegroepen - die 
vroeger de vakgroepen heetten - begeleiden en 
bevragen of het lukt volgens de uitgangspunten 
van Eigenwijs Leren te werken. Ook voor het 
examensecretariaat hebben we twee collega’s 
in expertrollen benoemd. Niet alleen voor de 
organisatie van het examen, maar ook om de 
deelname en de resultaten te meten en te 
analyseren. 

Gender and Sexuality Alliance (GSA)
Een bijzondere expertrol hebben we toegewezen 
aan een collega die de leerlingen begeleidt die 
op onze school zelf het initiatief hebben genomen 
tot het vormen van een GSA-groep. GSA is een 
wereldorganisatie die zich sterk maakt voor het 
kunnen zijn wie je bent, zonder je daarvoor te 
hoeven schamen of verantwoorden. We zijn er 
trots op dat onze leerlingen met 30 tot 40 mensen 
de grootste GSA-groep vormen in Nijmegen 

en omgeving. Nu worden ze door een leraar 
begeleid. Als groep waren ze al op eigen kracht 
en op eigen initiatief zichtbaar en actief in school. 
Zo hebben ze in het kader van Paarse Vrijdag 
(vorig jaar 10 december) twee aan twee alle 
basisgroepen bezocht om daar uit te leggen wat 
GSA is, wat daarvan de bedoeling is en waarom zij 
dat zo belangrijk vinden.  

OOP
Door de ontwikkeling van de school veranderen 
niet alleen de taken en functies van leraren, 
maar lopen de functies van Onderwijzend 
Personeel (OP) en Onderwijs Ondersteunend 
Personeel (OOP) ook steeds meer door elkaar. 
De roostermaker bijvoorbeeld maakt niet 
alleen de roosters, maar bouwt mee aan de 
organisatie en komt met nieuwe ideeën. En 
de leerpleincoördinatoren die coach zijn van 
leerlingen doen precies hetzelfde als leraren. 
Ze sluiten ook aan bij het teamoverleg van het 
leerjaar van hun coachleerlingen. Voor deze 
mix van functies hebben we nog geen formele 
beschrijving. Eind 2021 hebben we een extern 
bureau gevraagd om ons te helpen voor het OOP 
het functiebouwwerk opnieuw te beschrijven en te 
waarderen. 

ICT verbeterd
Na uitgebreid onderzoek hebben we vorig jaar 
alle borden op school vervangen door nieuwe, 
state of the art digitale borden, met veel 
meer mogelijkheden dan de vorige generatie. 
Bovendien hebben alle medewerkers een laptop 
ter beschikking gekregen, die rechtstreeks 
gekoppeld kan worden aan de borden. Deze 
compatibiliteit geeft veel gebruikersgemak. Ook 
het online les geven is technisch veel eenvoudiger 
geworden. En kwalitatief beter door de nieuwe 
camera’s die we hebben aangeschaft. Daarnaast 
hebben we grote stappen gezet in het uitfaseren 
van servers in eigen beheer en fysiek op school. 

en NPO-betaald werk, is dit in goed overleg met 
de controller overzichtelijk in beeld gebracht. Zo 
is het tevens duidelijk wat intern is ingezet als 
formatie en wat door externen wordt verzorgd. De 
inzet van PNIL (personeel niet in loondienst) voor 
NPO is in 2021 1,3% van het totaal ontvangen 
bedrag NPO.

Alles bij elkaar zijn de extra middelen hard 
nodig geweest en nog steeds is extra aanbod en 
ondersteuning noodzakelijk. Voor de komende 
jaren verwachten we dat blijvende aandacht 
voor het mentale welzijn van leerlingen en van 
personeel noodzakelijk is. Bij leerlingen vraagt 
dit om extra aandacht en wellicht versterking van 
de pedagogische component in een positieve 
benadering van leerlingen. Dit past overigens 
volledig bij het uitgangspunt van de groeimindset 
in onze visie op Eigenwijs Leren. Bij het personeel 
geldt hetzelfde. Er is extra aandacht nodig voor 
de na-effecten van een erg hoge werkdruk in 
de afgelopen jaren. Extra aandacht blijft nodig 
op het voorkomen van overbelasting en op het 
behouden van voldoening in het werk en het 
ervaren van werkplezier, zowel bij leerlingen als 
bij medewerkers. We zien dit als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van iedereen. 

Webinars voor ouders
Omdat de school gedurende het jaar 2021 zo 
lang gesloten was, werd communicatie met de 
leerlingen en de ouders extra belangrijk. Een 
goede vondst was het organiseren van webinars. 
Tientallen webinars hebben we gehouden 
voor verschillende doelgroepen, voor ouders, 
leerlingen en personeel. De meeste webinars 
waren voor de ouders. Per leerjaar, soms voor 
twee leerjaren, maar ook per thema geordend, 
bijvoorbeeld over het online onderwijs, de 
examens of de profielkeuze. De belangstelling 
was groot en dit was een prima manier om 
ouders bij te praten en te informeren over 

alle ontwikkelingen en maatregelen. Ouders 
kregen ook de kans om vragen te stellen via de 
chatfunctie en dat werd zeer gewaardeerd. Deze 
vorm van communiceren en informeren bleek 
zo’n succes, dat we die in de toekomst zeker 
zullen blijven inzetten. Het plan is om voortaan 
alle ouders per leerjaar eenmaal in school uit 
te nodigen en de rest van het jaar webinars te 
organiseren. Daarnaast blijven we brieven sturen 
en de actualiteit bijhouden op onze website. De 
combinatie van al die middelen werkt prettig en 
efficiënt. 

Professionalisering 
Na een onderbreking door corona hebben we 
het afgelopen jaar de ontwikkelgesprekken met 
collega’s weer kunnen oppakken. Dat is belangrijk 
om in beeld te houden welke behoeftes en 
wensen collega’s hebben en waar de organisatie 
op kan voortbouwen. Ook het didactisch coachen 
- één van de pijlers van onze professionalisering - 
konden we gelukkig weer starten. Twee tranches 
zijn afgerond en een nieuwe groep is gestart. 
Voor coaching van de teams en van het MT 
hebben we een inventarisatie gemaakt omdat 
het ene team meer en andere behoeftes heeft 
aan ondersteuning dan een ander team. De 
ondersteuning met externe inzet van coaches is 
weer opgepakt. 

Voor de zomer van 2021 hebben we alle docenten 
in de gelegenheid gesteld om te solliciteren naar 
LC- en LD-functies. De procedure was uitgebreid: 
mensen schreven eerst een brief met hun visie en 
onderbouwing en vervolgens gingen we daarover 
in gesprek. Het waren allemaal heel waardevolle 
gesprekken en we hebben dan ook veel mensen 
kunnen benoemen. Het is zichtbaar dat mensen 
groeien in hun vermogen om te reflecteren 
en doelen te stellen. De systematiek van deze 
gesprekken is daarom ook gebruikt bij de 
ontwikkelgesprekken met alle medewerkers. De 



20

We gaan steeds meer over op werken in de cloud. 
Dat is betrouwbaarder en kostenbesparend. 
Tegelijkertijd hebben we aandacht voor 
cybersecurity. Een expert op dit gebied heeft ons 
in twee sessies bijgepraat en geadviseerd over 
beveiliging van data en hardware. 

Learning portal doorontwikkeld
Het programma Magister hebben we nodig voor 
het registreren van NAW-gegevens en gegevens 
van ondersteuning aan leerlingen, maar verder 
richten we ons vooral op het doorontwikkelen van 
onze eigen learning portal. Deze wordt jaar na jaar 
gebruiksvriendelijker. Vorig jaar hebben we bij de 
start van het schooljaar voor de meeste vakken 
de methodes van Noordhoff geïntegreerd in de 
portal. Alleen de kunstvakken en Lichamelijke 
Opvoeding gebruiken andere, eigen methodes. 

Fysieke ruimtes aangepast
Niet alleen onze digitale ruimtes zijn 
doorontwikkeld; ook de fysieke ruimtes in 
onze school passen we elk jaar aan aan de 
veranderende vragen. Zo hebben we voor 
leerlingen meer ruimte gecreëerd die we 
multifunctioneel kunnen inzetten en een stilteplein 
waar leerlingen zonder toezicht kunnen werken. 
Voor alle teams zijn inmiddels werkruimtes 
gerealiseerd en ingericht die ze ook kunnen 
gebruiken voor bespreking en overleg. Anderzijds 
zien we ook de behoefte om teamoverstijgend 
te overleggen. Nu ieder team zich op zijn eigen 
manier ontwikkelt, ontstaat juist ook de behoefte 
om dingen af te stemmen en van elkaar te leren. 
We bekijken voortdurend aan welke fysieke 
aanpassingen behoefte is, gezien de ervaringen 
met onderwijs en ondersteuning.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid bij het oversteken van 
de N325, pal naast onze school, was al langer 
een aandachtspunt. In juli 2021 is een aantal 

Statenleden van de provincie Gelderland 
op school geweest om de situatie te komen 
bespreken en bekijken. Samen met mensen 
uit de buurt en vertegenwoordigers van de 
Fietsersbond zijn we ter plekke gaan kijken. Met 
als resultaat dat de provincie de verbetering van 
dit punt nu tot een project heeft gemaakt met 
een hoge prioriteit. De ingestelde projectgroep 
stelt nu concrete voorstellen op voor fysieke en 
gedragsinterventies om verder te bespreken met 
alle betrokkenen.

Duurzaamheid en gezondheid
Een aantal jaren geleden heeft een groepje 
medewerkers zich hard gemaakt voor het 
realiseren van een eigen watertappunt in onze 
school. Dat is inmiddels een groot succes. We 
zien een substantiële afname van het gebruik 
van frisdranken door onze leerlingen; ze drinken 
nu water. In onze kantine zetten we ook stappen 
om het aanbod gezonder te maken. Voor 
medewerkers hebben we ingezet op vitalogie. Na 
een startbijeenkomst hebben zes collega’s zich als 
ambassadeurs opgeworpen. Zij gaan gezondheid 
en fitheid op school promoten. Te beginnen bij 
de collega’s, maar ook als voorbeeld naar de 
leerlingen. Daarnaast trekt ons ventilatiesysteem 
meerdere keren keer per uur verse lucht van 
buiten aan, zodat het binnenklimaat prettig en 
gezond blijft.   

Voor onze energie profiteren we al jaren van de 
geavanceerde WKO-installatie (Warmte Koude 
Opslag) in ons gebouw. Een zuinige en duurzame 
oplossing waarmee we het milieu heel weinig 
belasten. Op het dak van onze school en van de 
Kleine Dame - ons tweede gebouw - hebben we 
zonnepanelen aangebracht waarmee we deels 
aansluiten bij een buurtinitiatief. 
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5.  Thema’s voor de 
toekomst

Ons huidige schoolplan loopt af in 2022. 
Terugkijkend hebben we veel gerealiseerd van wat 
we  ons vier jaar geleden hadden voorgenomen. 
Niet alles natuurlijk. Het ontwikkelen van een 
nieuw schoolconcept heeft nu eenmaal zijn 
eigen dynamiek en ook corona heeft ons voor 
onvoorziene uitdagingen gesteld. De volgende 
thema’s zullen de komende jaren op de agenda 
staan:

•  De positionering van Notre Dame in het 
bestuurlijk krachtenveld van Nijmegen en 
omgeving.

•  Een goede invulling van de leiding, met 
een nieuwe directeur-bestuurder en nieuwe 
schoolleiders.

•  Continuïteit van instroom van leerlingen met 
speciale aandacht voor de werving.

•  Eigenwijs Leren verder doorontwikkelen en 
borgen. Met aandacht voor aanbod op vwo-
niveau en onderzoek naar de mogelijkheden 
van een grotere praktijkcomponent voor de 
havo, wellicht in samenwerking met het mbo.

•  Aandacht voor sfeer en werkplezier 
voor iedereen, vanuit gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

•  De versterking van de leerlingenparticipatie 
naast de al bestaande 
leerlingenvertegenwoordiging in de MR en de 
leerlingenraad en de inbreng van leerlingen 
bij alle sollicitatieprocedures voor de aanname 
van nieuwe collega’s. 

•  De invoering van digitale geletterdheid en 
burgerschapsvorming als aparte vakgebieden. 

 

Marlies Schoonen, 
docent scheikunde en 
NLT en beeldcoach

“Het was een jaar van 
heel veel omschakelen. 
Plannen maken, uitstellen 
en weer aanpassen. Toch 

zijn we er met zijn allen redelijk goed uitgekomen. 
Als beeldcoach train ik mijn collega-docenten in 
het didactisch coachen. Dat is essentieel binnen 
ons onderwijsconcept. Een gemiddelde docent is 
zeker vier uur per week bezig met coaching. We 
houden gezamenlijke trainingen, maar ik maak 
bijvoorbeeld ook filmopnames in de klas om later 
te bespreken. Ook daarin hebben we afgelopen 
jaar veel wisselingen moeten maken. Het ene 
moment dacht je trainingen gepland te hebben, 
maar dan ineens kon dat weer niet doorgaan. 
Toch denk ik dat we in de doorontwikkeling van 
Eigenwijs Leren stappen hebben gemaakt. Juist 
omdat we door corona soms pas op de plaats 
moesten maken, hadden we de tijd om weer eens 
goed te kijken naar ons proces. Welke route waren 
we eigenlijk ingeslagen en waarom? Klopt het nog 
steeds wat we aan het doen zijn? Zo’n reflectie is 
altijd goed. Maar het was heel fijn om weer terug 
te kunnen naar de gewone situatie. Docenten 
willen gewoon les kunnen geven, het lokaal 
inlopen en in de nabijheid zijn van de leerlingen. 
Dat is ons vak.”
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6. Resultaten 2021
Doorstroomcijfers: percentage bevorderden en geslaagden

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Leerjaar 1 99 99 100 100 100

Leerjaar 2 97 97 98 99 100

Leerjaar 3 91 93 95 96 98

Leerjaar 4 88 87 87 85 65

Leerjaar 5 90 88 89 98 85

Geerte Nijman, docent biologie 
en coach

“De leerlingen hebben het echt 
heel goed gedaan. Het mooie 
aan onze manier van onderwijs 
is dat leerlingen zelfstandig 
aan hun doelen kunnen werken 
en de intrinsieke motivatie 

hebben om deze doelen te bereiken. Ook tijdens 
de coronapandemie. Online onderwijs vraagt 
veel van docenten en leerlingen. Op de meeste 
andere scholen zijn leerlingen in veel mindere 
mate gewend zelfstandig te werken; de leerlingen 
van Notre Dame zijn dat wel. Het was niet 
altijd makkelijk, maar ze bleven aan hun doelen 
werken. Dat was mooi om te zien. Op school 
gebeurt dat zelfstandig leren op het leerplein, als 
onderdeel van onze nieuwe onderwijsmethode. 
Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het 
verbeteren van het leerplein. Door de ruimtes 
kleiner en sfeervoller te maken, willen we een 

prettigere leeromgeving creëren. Zelfstandig 
werken is echter slechts een onderdeel van de 
formule, want bij gepersonaliseerd onderwijs, 
hoort ook interactie. De coronapandemie heeft 
nogmaals bevestigd dat ik het goede vak heb 
gekozen. Ik miste de leerlingen. De leerlingen 
misten school. Van interactie krijgen we allemaal 
energie.”
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Bestuurlijke vertegenwoordiging
Als kleine zelfstandige organisatie is Notre Dame 
vertegenwoordigd in alle relevante bestuurlijke 
overleggen en netwerken. Vanuit Notre Dame was 
de directeur-bestuurder in 2021 als bestuurder 
lid van de volgende bestuurlijke overleggen en 
netwerken:

•  BeVO (Bestuurlijk Overleg Voortgezet 
Onderwijs Nijmegen e.o.)

•  BOVO (Bestuurlijk Overleg Voortgezet 
Onderwijs- gemeente Nijmegen) 

•  POVO (Bestuurlijk Overleg Primair Onderwijs – 
Voortgezet onderwijs)

•  SWV VO-VSO Nijmegen e.o. 
(Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen en 
omstreken)

   Het SWV VO-VSO is verantwoordelijk voor 
het creëren van een dekkend netwerk van 
voorzieningen en een passende onderwijsplek 
en zo passend mogelijke ondersteuning voor 
alle leerlingen in de regio Nijmegen die vallen 
onder het SWV. 

•  tevens lid van de remuneratiecommissie van het 
bestuur van het SWV VO-VSO

•  Bestuurlijk overleg Morene
  Morene bestaat uit een kerngroep van 

bestuurders van de Coöperatie VO, het 
Coöperatief  Werkgeversverband van de 
compacte scholen (de zogenaamde eenpitters)

• Kunskapsskolan Nederland bestuurlijk overleg

•  Stuurgroep RAP (Regionale Aanpak 
Personeelstekort)

•  Stuurgroep van de Opleidingsschool Wijzer 
in Onderwijs (voorheen Alliantie VO en Notre 
Dame), voorzitter

Horizontale verantwoording 
Notre Dame heeft een medezeggenschapsraad 
(MR) met een ruime vertegenwoordiging van 
personeel, leerlingen en ouders (minimaal 
12 leden, op dit moment ongeveer 16). De 
schoolleiding informeert de MR vroegtijdig 
over alle relevante ontwikkelingen en 
beleidsvoornemens. Ook onderwerpen die 
geen besluiten vergen, maar belangrijk zijn voor 
de organisatie, worden in de MR constructief 
en positief met elkaar besproken. In 2021 
hebben we deze overleggen online gevoerd. 
Leerlingen worden voor iedere bijeenkomst 
apart geïnformeerd en in de gelegenheid 
gesteld vragen te stellen, zodat zij goed 
geïnformeerd kunnen deelnemen aan het overleg. 
Voorafgaand aan vergaderingen van de gehele 
medezeggenschapsraad worden relevante 
voorgenomen besluiten en thema’s besproken 
met de PMR (personeelsgeleding van de MR), 
zodat medewerkers in een vroeg stadium mee 
kunnen denken en inbreng hebben. 

Daarnaast heeft de school ongeveer zes keer 
per jaar overleg met de ouderraad. Ook deze 
overleggen hebben we in 2021 online gevoerd. 
De ouderraad bestaat uit een relatief grote groep 
ouders uit alle jaarlagen (ongeveer zestien leden). 
Zij bespreken alle zaken die zij relevant achten, 
geven gevraagd en ongevraagd advies en denken 
mee met de school in belangrijke ontwikkelingen. 

Via de site van Vensters voor Verantwoording 
kunnen alle geïnteresseerden (ouders, leerlingen, 
collega’s, maar ook bijvoorbeeld aanstaande 
ouders, andere onderwijsinstellingen en 
overheden) onder andere cijfermatige gegevens 
over de school inzien. 

OP (Onderwijzend Personeel), OOP
(Onderwijsondersteunend Personeel) en directie
De schoolorganisatie is opgebouwd uit diverse 
teams met weinig hiërarchische gelaagdheid. 
Dit is een bewuste keuze met de bedoeling dat 
eigenaarschap steeds meer bij de teams en bij 
iedereen in de organisatie komt te liggen. Per 
leerjaar is een team van coaches verantwoordelijk 
voor onderwijs en begeleiding. Daarnaast vormt 
het OOP een team met diverse subteams, 
namelijk de technisch onderwijsassistenten 
(TOA’s), degenen die verantwoordelijk zijn voor 
Planning en ICT, de leerpleincoördinatoren 
en de conciërges. Verder behoren tot het 
onderwijsondersteunend personeel de (beleids)
medewerkers administratie, dataverwerking en 
HRM en facilitaire zaken. 

Functie-inhouden van OP en OOP lopen vaker 
door elkaar heen en leiden tot meer gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en meer flexibiliteit in de 
organisatie. Er ontstaan mixfuncties als het ware.

De directie bestond in 2021 uit de directeur-
bestuurder mevr. Marij van Deutekom en 
de adjunct-directeur Ed van Loon. Zij zijn 
gezamenlijk integraal eindverantwoordelijk. 
Samen met de schoolleider mevr. Juliet 
Wijngaards, verantwoordelijk voor de dagelijkse 
gang van zaken in de leerjaren, vormden zij het 
Managementteam.

Bestuur en toezicht
Notre Dame handelt volgens de Code Goed 
Onderwijsbestuur VO. Bestuur en intern toezicht 
zijn altijd gescheiden geweest, maar waren 
voorheen in één orgaan verenigd: het bestuur. 
De directeur functioneerde in de praktijk als 

gevolmachtigd uitvoerend bestuurder. In 2020 
is besloten om de scheiding tussen bestuur en 
toezicht te verduidelijken door een organieke 
scheiding te realiseren in een raad van toezicht 
en een bestuur. Per 8 december 2020 is die 
transitie formeel bekrachtigd. Het bestuur werd 
raad van toezicht en de directeur werd directeur-
bestuurder. De raad van toezicht keurt het beleid 
goed en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. 
Daarmee is een duidelijke en transparante 
scheiding aangebracht tussen bestuur en toezicht. 

De raad van toezicht heeft drie rollen: 
werkgever van de bestuurder, toezichthouder en 
sparringpartner. In 2021 zijn een reglement voor 
de raad van toezicht en een bestuursreglement 
besproken en vastgesteld. Daarnaast is besloten 
tot formering van twee commissies die een 
voorbereidende en adviserende rol hebben 
naar de raad: een auditcommissie en een 
remuneratiecommissie. Ook voor deze commissies 
zijn in de loop van 2021 de reglementen 
ontworpen. 

Begin 2021 bestond de raad van toezicht van de 
Sint Augustinusstichting uit vijf personen: 
•  Mevr. F.P. (Femke) Geijsel (voorzitter) 
•   Mevr. S.M.E. (Sylvie) Deenen (voorzitter 

auditcommissie)
•   Mevr. J.A. (Jetske) Goudsmit (lid 

remuneratiecommissie)
•   Dhr. J.L.W. (Hansko) Broeksteeg (voorzitter 

remuneratiecommissie)
•  Dhr. H.C. (Harmen) Neidig (lid auditcommissie)

De raad van toezicht werkte onbezoldigd.

7. Onze organisatie
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In bijeenkomsten en webinars vragen we 
ouders, leerlingen en eigen medewerkers om 
feedback op nieuwe voornemens en beleid. 
Ook houden we specifieke bijeenkomsten om 
hun mening te horen. Deze bijeenkomsten en 
webinars geven telkens waardevolle informatie 
over de voornaamste zorgpunten van ouders 

en leerlingen, maar ook tips op grond van hun 
ervaring in de praktijk. Zo horen we soms dat we 
op bepaalde gebieden beter moeten uitleggen 
en verantwoorden wat we gedaan hebben en 
waarom. 

In 2021 is er in september weer een live 
bijeenkomst geweest voor buurtgenoten. Daarin 
werden zij geïnformeerd over ontwikkelingen 
op Notre Dame en is hen gevraagd naar de 
ervaringen met de school en met leerlingen. Het 
was een waardevolle bijeenkomst die door alle 
aanwezigen als zeer positief werd ervaren. Het 
is de bedoeling om deze bijeenkomsten in de 
toekomst te continueren en buurtgenoten steeds 
actief te informeren en te betrekken bij alles wat 
er speelt.
Zo is er bijvoorbeeld veel gezamenlijke aandacht 
voor een veilige verkeersroute over de N325 voor 
leerlingen en buurtgenoten. 

Klachten 
Klachten van ouders of leerlingen worden 
zorgvuldig behandeld. We streven ernaar om 
eventuele klachten snel te bespreken en in goed 
overleg tot een oplossing te komen. Notre Dame 
had in 2021 twee interne vertrouwenspersonen 
en een externe vertrouwenspersoon. 
Daarnaast is de school aangesloten bij een 
bovenschoolse regionale klachtencommissie en 
de Beroepscommissie voor Examens. In 2021 is 
geen enkele officiële klacht binnengekomen bij de 
vertrouwenspersonen of de klachtencommissie. 

Strategisch HRM 
Vanuit de visie op Eigenwijs Leren gaan we 
uit van een parallel proces bij leerlingen en bij 
medewerkers. Net als bij leerlingen streven 
we bij medewerkers naar het ontwikkelen van 
meer eigenaarschap en autonomie. Dat zij 
meer zeggenschap krijgen over hun directe 
verantwoordelijkheden en dat ze meer eigen 

Mischa Wieland, 
ouder en lid van ouderraad

“Als ouderraad komen we een 
keer of vijf, zes per jaar samen 
en altijd is een afvaardiging van 
de school daarbij aanwezig. 
Van elk leerjaar hebben we een 

vertegenwoordiging van minimaal twee ouders 
in de raad en zo praten we mee over allerlei 
lopende zaken. Het afgelopen jaar was natuurlijk 
een vreemde periode met corona en met alle 
problemen van dien. Vanuit de ouderraad zijn 
wij best wel eens kritisch geweest op het online 
lesgeven op Notre Dame. Maar wat ik in ieder 
geval heel goed vind, is dat er vanuit de school 
altijd heel open en eerlijk gecommuniceerd wordt, 
ook met de ouderraad. Men geeft het ook gewoon 
toe wanneer iets niet helemaal goed gaat en dan 
komt er een eerlijke toelichting waarom het loopt 
zoals het loopt. Toegeven dus, en vervolgens ook 
meteen daarnaar handelen. Flexibel aanpassingen 
doen om te verbeteren. Dat vind ik sterk. Mijn 
eigen zoon had bijvoorbeeld in leerjaar 4 best wel 
moeite met de toetsweken, de harde cijfers en 
de strakke eisen die nu gesteld werden, terwijl in 
de eerste drie leerjaren dat allemaal geleidelijker 
ging. Ik heb in de ouderraad voorgesteld om die 
overgang te versoepelen en de leerlingen in het 
derde leerjaar al wat meer voor te bereiden op 
toetsmomenten die keihard vastliggen en in één 
week geconcentreerd zijn. Dat idee is meteen 
opgepakt.”  
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Personele formatie in fte jaarlijks per 1 augustus

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2022-2023 2022-2023

SL vast 2,0 2,0 2,0 3,8 3,0 3,0 3,0

OP vast 29,9 28,1 29,3 30,0 29,6 27,5 27,5

OOP vast 11,2 10,2 8,2 10,4 10,2 9,1 9,1

OP tijdelijk 1,4 3,4 4,3 1,6 1,4 2,8 2,8

OOP tijdelijk 0,5 0,6 2,0 1,2 0,6 1,1 1,1

totaal 45,0 44,3 45,8 47,0 44,8 43,5 43,5

Functiemix per 01-08-2021  
(OP formatie exclusief aanstellingen schoolleider)

OP  8,0 15,1 8,1 31,2

formatie in fte 25,6 48,4 26,0 100

formatie in %                 38,2 23,5 38,3 100

streefcijfers in % 38,2 23,5 38,3 100

keuzes kunnen maken, passend bij hun talenten 
en mogelijkheden. Daarnaast gaan we uit van de 
meerwaarde van gedeeld leiderschap. Via gerichte 
sturing vanuit de leiding (hetgeen niet hetzelfde 
is als topdown), gecombineerd met vertrouwen in 
de ontwikkelkracht van leraren en medewerkers, 
ontstaat geleidelijk een steeds professionelere 
organisatie. 

Binnen Notre Dame vindt ontwikkeling plaats 
op alle niveaus. Individueel, in de teams en 
in de gehele organisatie. Jaren geleden is de 
koers ingezet naar een organisatie waarin teams 
in toenemende mate zelf organiserend tot 
zelfsturend worden. Daarbij is professionalisering 
noodzakelijk, met een lerende en onderzoekende 
houding als uitgangspunt. De schoolleiding geeft 
richting en zorgt voor afstemming tussen teams en 
over teams heen. Zodanig dat de uitgangspunten 
van de visie op leren steeds als een soort rode 
draad worden gebruikt om te kijken of de koers 
nog klopt en we niet te ver afdrijven.

De laatste jaren hebben teams grote stappen 
gemaakt in het nemen van verantwoordelijkheid 
en het zich ook echt verantwoordelijk voelen 
voor hun leerjaar en de afstemming tussen de 
verschillende teams. Er is verschil in de fasen 
waarin de diverse teams zich bevinden, maar de 
ontwikkeling is helder. Waar vroeger gekeken 
werd naar de schoolleiding of het MT wanneer iets 
niet goed ging, gebeurt dat nu beduidend minder. 
Teams constateren knelpunten, zoeken naar 
oplossingen en komen met voorstellen. Ze geven 
bijvoorbeeld aan wanneer ze behoefte hebben 
dat een lid van het MT aansluit bij hun overleg. 
Waar voorheen de dagelijkse organisatie van een 
leerjaar veelal bij de leiding lag, ligt die nu vaak 
bij het team dat zelf bekijkt hoe bijvoorbeeld 
geschoven kan worden om iets op te vangen. De 
coaches hebben in veel gevallen zelf de contacten 
met de leerling en de ouders. Webinars worden 
geleid door iemand van het MT samen met een of 

meer coaches van het leerjaar. Soms doen coaches 
dat al helemaal zelf.

Expertrollen
In het begin van het schooljaar 2021-2022 zijn 
expertrollen beschreven en hebben mensen 
gesolliciteerd op die rollen. Degenen die deze 
rollen (gaan leren te) vervullen worden in hun 
ontwikkeling als groep begeleid door een 
externe coach. Sommigen zijn daarin al in een 
verdere fase van expertise dan anderen. Ieder 
ontwikkelt zichzelf al doende, net als de teams en 
tegelijkertijd vergroten ze zo het zelf ontwikkelend 
vermogen van de organisatie. 

In een zichzelf steeds versterkend team wordt 
de sturing minder afhankelijk van de leiding. Er 
ontstaat een wisselwerking, waarbij de rollen 
elkaar versterken vanuit een ander perspectief. 
Door de onderwijskundige visie als leidend te 
nemen en daar steeds op terug te komen, wordt 
de professionele ontwikkeling voortdurend 
gekoppeld aan de onderwijskundige ontwikkeling. 
Dat vraagt van de leiding een voortdurende 
onderzoekende houding in combinatie met 
het doen van de juiste interventies op de juiste 
momenten. 

Momenteel hebben we door omstandigheden 
nog geen goede opvolging voor de expertrollen 
voor teamontwikkeling en voor coaching. We 
verwachten dat wel op korte termijn geschikte 
externe experts beschikbaar zijn. De gesprekken 
daarover lopen nog.

Het is in alle drukte van corona, werving, 
onderwijs enzovoorts heel mooi om te merken 
dat de afhankelijkheid van de leiding begint af te 
nemen. Tegelijkertijd ontstaan er soms initiatieven 
waarbij op een andere manier leiding nodig is, 
namelijk om te zorgen dat niet ieder team straks 
zijn eigen gang gaat. Dus om de grote lijn van 
ontwikkeling te monitoren en waar nodig bij te 
sturen.

Personele bezetting in de toekomst
Hoewel er landelijk en ook regionaal sprake is van 
een toenemend tekort aan leraren, merken we dat 
op vacatures op Notre Dame veel en kwalitatief 
hoogwaardige reacties komen. Als reden 
daarvoor benoemen sollicitanten het innovatieve 
onderwijsconcept van Eigenwijs Leren, de 
kleinschaligheid en mooie natuurlijke omgeving en 

het warme klimaat van de school met korte lijnen. 
Indien het onderscheidend karakter van onze 
school op deze wijze behouden blijft, voorzien we 
geen problemen met het vinden van geschikte 
personeelsleden voor de komende jaren.
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8.  Verslag van raad van 
toezicht

In meerdere opzichten was 2021 een bijzonder 
jaar voor Notre Dame. Voor het tweede jaar op 
rij werden schoolleiding, docenten, medewerkers 
en leerlingen voor uitdagingen gesteld door 
het aanhouden van corona en de wisselende 
maatregelen van de overheid. Daarnaast maakten 
we organisatorisch de transitie door van bestuur 
naar raad van toezicht, inclusief een paar personele 
wisselingen. Voor het eerste jaar functioneerde 
de nieuwe raad van toezicht met nieuwe taken en 
rollen. 

We hebben een aantal extra bijeenkomsten 
gehouden om de nieuwe leden mee te 
nemen in een stukje geschiedenis en in de 
huidige ontwikkelingen van Notre Dame. In 
die bijeenkomsten hebben we elkaar ook 
beter leren kennen en routines ontwikkeld 
voor onze werkwijze. Zo hebben we twee 
commissies ingesteld: een auditcommissie en 
een remuneratiecommissie die deeltaken van 
de raad behartigen en de raad adviseren voor 
besluitvorming. Er is geen onderwijscommissie 
ingesteld; we hebben besloten in elke vergadering 
met de voltallige raad systematisch aandacht te 
besteden aan onderwijskwaliteit. 

De statuten en reglementen waren eind 2020 
vastgesteld, maar werkenderwijs zijn we aan het 
zoeken naar de manier waarop wij als raad het 
beste invulling kunnen geven aan onze taken en 
onze verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het niet 
alleen om wet- en regelgeving op het gebied van 
toezicht, maar we willen met onze werkwijze ook 
aansluiten bij Notre Dame als school, bij de mensen 

en bij de bestaande cultuur. De betrokkenheid 
die het bestuur altijd met de school gehad heeft, 
willen we dan ook graag continueren als raad van 
toezicht. 

Veranderende omgeving
Door de fusie van de twee grote schoolbesturen 
veranderen de verhoudingen in de regio 
Nijmegen. Daarom is het zaak om extra kritisch 
de eigen positie te bekijken en te beoordelen. 
Voor de komende jaren zien wij dit als een 
belangrijk aandachtspunt voor de organisatie en 
dus ook voor de raad van toezicht. Daar komt 
bij dat de bestuurder en de adjunct-directeur 
binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. Onze 
remuneratiecommissie is al gestart met de 
voorbereiding van het zoeken naar opvolging. 

Financiën
In 2021 heeft de bestuurder de raad stelselmatig 
geïnformeerd over de steeds wisselende situatie 
rondom corona, over de ontwikkelingen in de 
school op dit vlak en over de consequenties 
daarvan voor onderwijskundige zaken zoals 
de examens. Met het Nationaal Programma 
Onderwijs heeft de overheid in relatie tot corona 
extra middelen ter beschikking gesteld. Als 
sparringpartner hebben wij met de bestuurder 
gesproken over de inzet van die middelen en over 
het in beeld houden van die middelen met het oog 
op latere verantwoording. De raad heeft een keuze 
gemaakt voor een nieuwe accountant voor Notre 
Dame. Gedurende het afgelopen jaar hebben we 
wederzijds kennisgemaakt en de accountant heeft 
als voorbereiding op zijn taak een scan gemaakt 

van de huidige situatie. Onze auditcommissie 
is daarover met hem in gesprek; ook dat is een 
mooie aanleiding om met frisse blik te kijken naar 
de eigen situatie. 

Passie en inzet
Als raad ervaren we van nabij dat er op Notre 
Dame met heel veel passie en inzet wordt gewerkt 
aan de vele uitdagingen die zich op een school 
voordoen. Tegelijkertijd zien we dat er ook in 
de grootste urgentie toch goed gereflecteerd 
wordt of de dingen goed gebeuren. Steeds wordt 
overwogen of te nemen stappen wel in lijn zijn met 
hoe we willen werken, met het onderwijsconcept 
en met de Notre Dame-manier.  

Opmerkelijk is daarbij dat het ziekteverzuim in deze 
periode onder de medewerkers relatief beperkt 
is gebleven. We hebben veel waardering voor de 
manier waarop het hele team is omgegaan met 
lastige omstandigheden en steeds de kwaliteit van 
het onderwijs voorop is blijven stellen. We zien veel 
betrokkenheid bij de leerlingen en betrokkenheid 
bij het onderwijs. En dat niet alleen in relatie tot 
corona. Het team werkt hard. In de ontwikkeling 
van het nieuwe onderwijsconcept doen zich 
altijd weer nieuwe uitdagingen voor. Het is een 
compliment waard hoe het team medewerkers 
samen met de directie daar creatief en zorgvuldig 
mee omgaat, oplossingen vindt en nieuwe wegen 
durft in te slaan. 

Met waardering voor alle inzet proberen wij in 
alle omstandigheden en voor alle onderwerpen 
klankbord te zijn voor de directie en het bestuur. 

De raad van toezicht,
Femke Geijsel, voorzitter

Danny van Leth en Rick Rombouts, 
conciërges

“Praktisch gezien was het voor 
ons een jaar van veel verhuizingen 
en verbouwingen. Toen wij 
op een gegeven moment die 
anderhalve meter moesten 
aanhouden, hebben wij de 
helft van het meubilair uit de 
lokalen gehaald, want anders 
gaan leerlingen toch weer bij 
elkaar zitten. En we hebben in 
alle lokalen plexiglasschermen 
geplaatst, looprichtingen in de 
school aangegeven en zelfs tenten 
geplaatst omdat de school te 
klein werd. Het lastigste was dat 

het steeds veranderde. Dan konden we alles weer 
opruimen en even later moest het weer terug. 
Maar al met al is het goed gegaan. Voor ons is 
het soms heerlijk als de school leeg is, want dan 
kunnen we doorwerken. Maar nu duurde dat 
toch te lang. Dat is niet leuk. We waren blij toen 
iedereen weer naar school kwam. Ik vind dat 
de leerlingen zich ook goed gehouden hebben. 
Al moesten de leerlingen van leerjaar 1 en 2 
wel wennen. Je merkte gewoon dat zij na de 
basisschool eigenlijk al die tijd nog niet ervaren 
hadden hoe het normale schoolverloop hier is. Ze 
moesten als het ware opnieuw helemaal wennen 
aan school. Maar dat loopt nu ook weer goed.”
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9.1 Staat van baten en lasten 

Het totale resultaat in de jaarrekening is  
€ 319.023 positief. Hierin zit resultaat uit nog 
niet bestede middelen ten behoeve van het 
Nationaal Programma Onderwijs van € 360.931. 
Dit nog te besteden bedrag is opgenomen in een 
aparte bestemmingsreserve. Het resultaat uit de 
‘normale’ bedrijfsvoering - zonder de gelden en 
inzet vanuit het NPO - bedraagt € 41.908 negatief 
ten opzichte van € 74.075 negatief begroot.

De belangrijkste verschillen tussen begroting en 
realisatie per categorie zijn:

3.1  (Rijks) Bijdragen OCW ca € 635.000  
meer ontvangen dan begroot

3.1.0   Bijdragen Samenwerkingsverband  
ca € 14.000 meer ontvangen dan begroot

Er zijn meer groepsarrangementen gefinancierd 
vanuit het Samenwerkingsverband.

3.1.1  Rijksbijdrage ca € 259.000 meer ontvangen 
dan begroot

Meer bekostiging ontvangen door wijziging in 
bekostigingsbedragen als gevolg van loon- en 
prijsontwikkelingen 2021 vanuit de overheid. De 
prijsbijstelling materiële bekostiging is 1,96% ten 
opzichte van 2020, de loonbijstelling komt uit op 2,47%. 
• Daarnaast is onder 3.1.2 de Prestatiebox komen 
te vervallen, deze zijn vrijwel volledig aan de 
lumpsum personeel toegevoegd.

3.1.2  Overige subsidies OWC ca € 362.000 meer 
ontvangen dan begroot

In 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs 
van start gegaan. Binnen het VO moet het 
ontvangen bedrag in het jaar van ontvangst 
worden opgenomen in de exploitatie. Hetgeen 
niet is uitgegeven aan NPO inzet, dient te worden 
opgenomen in een bestemmingsreserve.
• Ca € 486.000 is ontvangen en verantwoord in de 
exploitatie. Dit was niet begroot.

In 2021 zijn er extra doorbetalingen ontvangen 
vanuit het Regionaal Arbeidsmarkt Platform
• Ca € 69.000 is er ontvangen, dit was niet begroot.

Vervallen Prestatiebox middelen. 
• Ca € 204.000 minder ontvangen dan begroot.   

Overige bijdragen, waaronder lerarenbeurs, 
bekostiging voortijdig schoolverlaten, 
opleidingsschool en subsidie voor inhaal- en 
ondersteuningsmiddelen.
• Ca € 11.000 meer ontvangen dan begroot.      
                                                            
3.2/3.5  Overige overheidsbijdragen /Overige 

baten ca € 9.000 minder ontvangen dan 
begroot)

Totaal in de overige overheidsbijdragen en baten is 
er ca € 9.000 minder ontvangen dan begroot.

4.1  Personele lasten € 136.000 hoger dan  
begroot

Personele lasten hoger dan begroot ca € 136.000. 
Onder andere door meer salarislasten als gevolg 
van cao-verhoging en inzet medewerkers 
gefinancierd vanuit een drietal projecten waaronder 
Regionale aanpak personeelstekort, extra 
ondersteuningsgelden en NPO. 

9. Financieel jaarverslag
4.2 Afschrijvingen € 18.000 hoger dan begroot
Afschrijvingen zijn afgerond € 18.000 hoger dan 
begroot. Er is met name meer geïnvesteerd in  
ICT-middelen zoals laptops voor medewerkers  
en het vernieuwen van de IT-omgeving. 

4.3  Huisvestingslasten € 5.000 hoger dan  
begroot

Huisvestingslasten hoger dan begroot 
ca € 5.000, onder andere door extra 
onderhoudswerkzaamheden en meer kosten  
voor elektra. 

4.4  Overige instellingslasten € 74.000 hoger  
dan begroot

Overige instellingslasten hoger door met name:
a. Hogere inzet PR & marketing ca € 14.000 
b. Leermiddelen ca € 15.000
c. ICT software ca € 11.000
d. Werkzaamheden AK+ ca € 10.000
e.  Abonnementen en contributies en overige  

ca € 24.000.

Mignon Schoffelmeer, 
facilitair 
beleidsmedewerker

“Om beleid te maken, 
moet je de waan van de 
dag loslaten. Samen met 
mijn collega’s zet ik mij 

in voor het creëren van een fijne leeromgeving. 
Van praktische zaken, zoals onderhoud en 
schoonmaak, tot en met beleidsthema’s zoals 
afvalscheiding. In 2021 had het coronaprotocol 
echter opnieuw de overhand. Er werden steeds 
maatregelen opgelegd waar je dan maar op 
moest reageren. Dat kost veel tijd en energie. Die 
maatregelen gingen veelal over hygiëne. Maar 
ouders hadden ook steeds meer vragen over het 
klimaat. Gepersonaliseerd leren heeft invloed op 
het gebruik van een gebouw. Het klimaatsysteem 
moet daarom opnieuw worden ingesteld. Niet 
alleen voor grote groepen, maar ook voor 
kleinschalige workshops en voor het leerplein. 
Dat is een hele puzzel. Gelukkig ontstaat voor het 
oplossen van deze puzzel steeds meer ruimte. Het 
afgelopen jaar hebben we daar veel aandacht aan 
besteed. Met zijn allen. We hebben elkaar, ieder 
vanuit zijn eigen vakgebied, door corona geloodst. 
Daar ben ik trots op. Nu is het tijd om weer vooruit 
te denken.”
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Staat van baten en lasten

Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Jaarrekening 2021

Baten € € €

3.1 (Rijks)bijdragen OCW      4.911.734 4.848.808 5.483.795

3.2 Overige overheidsbijdragen           14.489 11.232 13.909

3.5 Overige baten         135.830 112.500 100.979

Totaal baten 5.062.053 4.972.631 5.598.683

Lasten

4.1 Personele lasten      4.086.602 4.066.952 4.202.756

4.2  Afschrijvingen         120.777 107.454 125.572

4.3  Huisvestingslasten         278.963 279.000 284.329

4.4  Overige  instellingslasten 647.158 591.300 664.583

lasten 5.133.500 5.044.706 5.277.240

saldo baten en lasten  -71.447 -72.075 321.443

Financiële baten en lasten 
5.1 Rente baten

21  - -

Financiële baten en lasten 
5.5 Rente lasten

 1.644 2.000 2.420

Financiële baten en lasten  -1.623 -2.000 -2.420

Resultaat  -73.070  -74.075 319.023

Overige toelichting (per categorie)

3.1 (Rijks)bijdragen OCW
• Inhaal en ondersteuning 
Vanuit de overheid zijn er gelden beschikbaar 
gesteld om extra ondersteuning te bieden 
vanwege leer- en ontwikkelingsachterstanden of 
studievertraging veroorzaakt door de coronacrisis. 
Notre Dame heeft deze subsidie aangevraagd 
en ontvangen. Het betreft € 54.900 aan extra 
middelen. Deze gelden zijn ontvangen in 2020 en 
deels in 2020 al ingezet (€35.000). In 2021 is het 
resterende deel € 19.900 ingezet ten behoeve van 
het herstelprogramma.

•  Middelen vanuit regionaal arbeidsmarktplatform 
(RAP)

Het Regionaal platform is geregeld vanuit de 
aanvragen en penvoerder @VOCampus. Notre 
Dame ontvangt daarmee een tegemoetkoming in 
de extra kosten voor extra tijdelijk personeel. 

• Prestatiebox 
In 2021 is een belangrijk deel van de 
prestatieboxmiddelen aan de lumpsum 
personeel toegevoegd. Daarnaast is een ander 
(beperkt) gedeelte van de prestatiebox bestemd 
voor strategisch personeelsbeleid en het 
voorkomen van thuiszitten of het oplossen van 
thuiszittersproblematiek.

• Passend Onderwijs 
Binnen het Samenwerkingsverband VO-VSO 
Nijmegen zijn sinds enkele jaren een aantal 
zorgtaken overgeheveld naar het schoolbestuur. 

Voor de reguliere zorgtaken is er een bedrag 
ontvangen van € 65.490, inclusief vaste voet. 
Hiermee kan onder andere een zorgcoördinator 
worden bekostigd. Daarnaast is er de mogelijkheid 
om extra arrangementen aan te vragen voor 
leerlingspecifieke extra benodigde ondersteuning. 
Notre Dame heeft voor vier leerlingen een extra 
ondersteuningsarrangement aangevraagd. Er is 
voor € 27.670 aan arrangementen ontvangen. 
Deze is bedoeld om op passende wijze de juiste 
extra ondersteuning te verlenen. Notre Dame zet 
hiervoor onder andere coaches, studiebegeleiders 
en een orthopedagoog in. De totale bijdragen 
Samenwerkingsverband komen hiermee voor 2021 
op € 93.160.

4.1 Personele lasten
Bij einde dienstbetrekking is Notre Dame 
terughoudend wat betreft andere vergoedingen 
dan die welke op grond van wet- en regelgeving 
verplicht zijn. Notre Dame voert periodiek 
gesprekken met de medewerkers en streeft naar 
tevredenheid onder het personeel, dit moet 
bijdrage aan de voorkoming van geschillen en of 
uitzonderlijke vergoedingen uit conflicten.
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Begripsomschrijving

Solvabiliteit:   
eigen vermogen + voorzieningen/totaal vermogen
Liquiditeit:   
vlottende activa/kortlopende schulden
Weerstandsvermogen:  
eigen vermogen/totale baten

Rentabiliteit:   
saldo baten en lasten/totale baten 
Huisvestingsratio:
huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en 
terreinen/totale lasten
Netto werkkapitaal:
vlottende activa minus kortlopende schulden

Onderstaand staan de financiële kengetallen en 
een verkorte balans per 31 december 2021. De 

financiële positie op balansdatum is hieronder aan 
de hand van de financiële kengetallen toegelicht. 

Overzicht  
financiële  
kengetallen

2020 2021
Eigen 
norm

Signalering-
snorm

VO 
landelijk 

2020

Solvabiliteit 
(incl. voorzieningen)

76,0% 78,0% min. 30% 60,0%

Rentabiliteit -1,4% 5,7% -0,3%

Huisvestingsratio 
(% van de lasten)

6,3% 6,2% 5,4%

Liquiditeit (current ratio) 2,11 2,61 min. 1 1,90

Absolute omvang liqui-
de middelen (*€ 1.000)

 € 1.010  € 1.379  VO: € 100.000 

Weerstandsvermogen 22,7% 26,2% min. 5% 24,10%

Marge publiek eigen 
vermoegen

 € 371.316  € 128.001 

Netto werkkapitaal in % 12,35% 17,69% 14,10%

Netto Werkkapitaal  € 625.359  € 990.336  € 700.000 

Normatief publiek eigen 
vermogen (*€ 1.000)

 € 1.085  € 1.418  € 1.546 

In onderstaand overzicht van baten en lasten 
is een splitsing aangebracht tussen reguliere 
resultaten zonder NPO en resultaten van alleen 
het NPO-gedeelte. Notre Dame volgt deze 

twee stromen separaat, maar deze dienen 
wel gezamenlijk in de jaarcijfers te worden 
gepresenteerd.

Staat van baten en lasten

Regulier (excl.NPO) 2021 NPO 2021 Totaal 2021

Baten € € €

3.1 (Rijks)bijdragen OCW      4.998.063 485.732 5.483.795

3.2 Overige overheidsbijdragen           13.909 - 13.909

3.5 Overige baten         100.979 - 100.979

Totaal baten 5.112.951 485.732 5.598.683

Lasten

4.1 Personele lasten 4.089.906 112.850 4.202.756

4.2  Afschrijvingen 122.884 2.688 125.572

4.3  Huisvestingslasten 284.329 - 284.329

4.4  Overige  instellingslasten 655.320 9.263 664.583

lasten 5.152.439 124.801 5.277.240

saldo baten en lasten -39.488 360.931 321.443

Financiële baten en lasten 
5.1 Rente baten

-  - -

Financiële baten en lasten 
5.5 Rente lasten

 2.420 - 2.420

Financiële baten en lasten -2.420 - -2.420

Resultaat -41.908 360.931 319.023

9.2 Balanspositie per 31 december 2021
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Balans per 31 december 2021

Jaarrekening Jaarrekening 

31/12/2020 31/12/2021

Vaste activa € €

Gebouwen en terreinen  1.003.029  959.655 

Inventaris en apparatuur  163.541  239.624 

Financiële vaste activa - -

Vlottende activa

Vorderingen  180.627  228.200 

Liquide middelen  1.009.798  1.378.971 

Totaal Activa  2.356.995  2.806.450 

Passiva

Algemene reserve  1.084.910  1.057.009 

Bestemmingsreserve  63.218  410.142 

Voorzieningen  643.802  722.463 

Kortlopende schulden  565.065  616.836 

Totaal passiva  2.356.995  2.806.450 Toelichting:
a. Algemene reserve 
De algemene reserve is gedaald als gevolg van 
een regulier exploitatieverlies.

b.  Bestemmingsreserve (publiek) Nationaal 
Programma Onderwijs 

Bestemmingsreserve is opgevoerd door het 
verschil tussen ontvangen rijksbijdrage ten 
behoeve van inzet NPO en de daadwerkelijke 
inzet in het boekjaar 2021. 

Deze bestemmingsreserve kan besteed worden 
tot en met 2024.

c. Bestemmingsreserve (privaat) ouderbijdrage 
Door het jarenlang niet vervangen van de kluisjes 
is een reserve opgebouwd uit de opbrengsten 
ouderbijdrage aangaande de kluishuur. De 
nieuwbouw is afgerond en daarmee wordt de 
afschrijving van de vervangende kluisjes ten laste 
van deze gelden gebracht.

Eigen vermogen 
Het verloop van de reserves is als volgt:

Verloop van Eigen vermogen

Stand per  
01-01-2021

 Resultaat  
 Overige 
mutaties 

Stand per  
31-12-2021

€ € € €

Algemene reserve  1.084.910  -27.901  -    1.057.009 

Totaal algemene reserve  1.084.910  -27.901  -    1.057.009 

Bestemmingsreserve (publiek)

•  Bestemmingsreserve Nationaal 
Programma Onderwijs

 -    360.931  -    360.931 

Bestemmingsreserve (privaat)

 •  Bestemmingsreserve  
ouderbijdragen

 63.218  -14.007  -    49.211 

Totaal bestemmingsreserve  63.218  346.924  -    410.142 

Totaal eigen vermogen  1.148.128  319.023  -    1.467.151 
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Voorzieningen

Stand per  
01-01-2021 

 Dotaties  Onttrekkingen  Vrijval 
Stand per  

31-12-2021 

Personeelsvoorzieningen

Spaarverlof  € 69.611  € 19.873  € -    € -    € 89.484 

Gratificaties  € 42.394  € 7.704  € 4.519  € -    € 45.579 

LBP sparen 50 uur  € 181.616  € 67.991  € 24.636  € -    € 224.971 

ER deel WW  € 92.337  € 8.057  € 30.811  € -    € 69.583 

Voorziening  
groot onderhoud

 € 257.846  € 35.000  € -    € -    € 292.846 

Totaal voorzieningen  € 643.804  € 138.626  € 59.967  € -    € 722.463 

Overige toelichting op kengetallen en balans

Solvabiliteit (inclusief voorzieningen):
Deze geeft de verhouding weer tussen het eigen 
vermogen (reserves) en de voorzieningen enerzijds 
ten opzichte van het totaal vermogen. Met name 
als gevolg van een toename van de voorzieningen 
en het eigen vermogen, waarvan een groot 
deel een bestemmingsreserve NPO betreft, is 
de solvabiliteit toegenomen van 76% naar 78%. 
Dit is ruim boven de signaleringswaarde van de 
inspectie en duidelijk hoger dan het landelijk 
gemiddelde van de VO-besturen in 2020.  

Rentabiliteit
De rentabiliteit geeft aan hoe groot het 
gerealiseerde exploitatieresultaat is ten opzichte 
van de totale baten. In 2021 was deze 5,7% 
positief ten opzichte van 1,4% negatief in 2020. 
De signaleringsnorm vanuit de onderwijsinspectie 
is vervallen. 

Huisvestingsratio
Het kengetal huisvestingsratio geeft aan welk 
deel van de totale lasten wordt besteed aan 
huisvesting. Over 2021 bedraagt deze 6,2%, de 
signaleringsgrens van de inspectie is vervallen. Het 
landelijk gemiddelde zit op 5,4%.

Liquiditeitsratio
De liquiditeitsratio maakt duidelijk of Notre Dame 
aan al haar verplichtingen op korte termijn kan 
voldoen. De ratio per balansdatum (2,62) is hoger 
dan het landelijk gemiddelde ultimo 2020 VO 
(1,90). De stand van de liquide middelen bedraagt 
op 31 december 2021 afgerond € 1.379.000.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe het eigen 
vermogen zich verhoudt tot de totale jaarbaten 
van de organisatie. Daarmee ontstaat inzicht in de 

relatie tussen de hoogte van het eigen vermogen 
en de exploitatieomvang. Voor Notre Dame 
bedraagt deze op balansdatum 26,2%, ruim boven 
de signaleringsgrens van de inspectie. 

Netto werkkapitaal
Het netto werkkapitaal geeft de omvang van de 
buffer aan die op de balansdatum beschikbaar is 
om onvoorziene financiële tegenvallers te kunnen 
opvangen. Per balansdatum bedraagt deze 
afgrond € 990.000 ten opzichte van € 625.000 een 
jaar eerder. Nadat in 2019 door de investeringen 
in de Kleine Dame het netto werkkapitaal fors was 
gedaald, is vanaf 2020 sprake van een stijging. De 
interne norm van € 700.000 is, mede als gevolg 
van de NPO-gelden, in 2021 behaald. Besteding 
van NPO-gelden zal leiden tot daling van het 
werkkapitaal.

Normatief publiek eigen vermogen
Om houvast te bieden in een gesprek over 
de (maximale) hoogte van de reservepositie 
is in 2020 door de onderwijsinspectie een 
signaleringswaarde geïntroduceerd: het normatief 
publiek eigen vermogen. Komt de stichting 
hierboven, dan volgt een onderzoek van de 
inspectie. Het eigen vermogen per 31 december 
2021 is € 1.467.151 waarvan € 49.211 privaat 
eigen vermogen.

Voorzieningen 
Notre Dame heeft voor een aantal toekomstige 
personele en onderhoudslasten voorzieningen 
opgebouwd. Het verloop van deze voorzieningen 
is als volgt:
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9.3 Continuïteitsparagraaf  

De informatie in deze continuïteitsparagraaf sluit 
aan bij de in december 2021 door het bestuur 
vastgestelde begroting voor 2022, inclusief het 
meerjarenperspectief voor 2022-2026.

Meerjarenexploitatie
Hiernaast is de begroting 2022 inclusief het 
meerjarenperspectief weergegeven. Vertrekpunt 
van dit meerjarenperspectief is de strategische 
meerjarenontwikkeling, waarin zoveel mogelijk 
al rekening is gehouden met voorziene 
ontwikkelingen en waarin de continuïteit niet 
uit het oog wordt verloren. In 2022 treedt de 
Vereenvoudiging bekostiging rijksbijdrage in 
werking. De effecten van deze nieuwe methodiek 
zijn meegenomen in de meerjarenbegroting.

Voor 2022 is er nog een verlies begroot van 
afgerond € 80.000; de jaren daarna wordt 
er jaarlijks een positief resultaat begroot. De 
coronamaatregelen leiden in het schooljaar 2021-
2022 en 2022-2023 tot extra baten en lasten. Deze 
zijn, omgerekend naar kalenderjaren en volledig 
integraal, in de begroting opgenomen. Vanaf 
augustus 2023 stoppen deze extra baten; de inzet 
van formatie zal dan afgestemd moeten zijn met de 
reguliere baten. De effecten zijn taakstellend in de 
begroting opgenomen.

In de begroting is rekening gehouden met een 
toename van het aantal leerlingen per 1 oktober 
2022, vanwege een verwachte lagere uitstroom 
dan andere jaren. Er is rekening gehouden met 
593 leerlingen voor 2022 en 2023 ten opzichte 
van 582 leerlingen welke per 1 oktober 2021 zijn 
geregistreerd. De jaren daarna is weer uitgegaan 
van 582 leerlingen.

Staat van baten en lasten meerjarenperspectief 2022 -2026

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

Baten € € € € €

3.1
(Rijks)bijdragen 
OCW

5.250.500 5.114.510 4.909.069 4.884.533 4.899.122

3.2
Overige 
overheidsbijdragen

15.823 15.823 15.823 15.823 15.823

3.5 Overige baten 124.350 112.100 112.100 112.100 112.100

Baten  5.390.673 5.242.433 5.036.992 5.012.456 5.027.045

Lasten

4.1 Personele lasten 4.385.895 4.118.734 4.003.468 4.015.466 4.021.125

4.2 Afschrijvingen 114.946 113.687 92.405 84.207 77.068

4.3 Huisvestingslasten 286.000 286.000 286.000 286.000 286.000

4.4
Overige 
instellingslasten

682.302 659.480 623.900 623.900 623.900

Lasten  5.469.143 5.177.901 5.005.773 5.009.573 5.008.093

Saldo  baten en lasten   -78.470 64.532 31.219 2.883 18.952

Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten  -   -

5.5 Rentelasten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Financiële baten en lasten  -2.000  -2.000  -2.000  -2.000  -2.000 

Resultaat -80.470 62.532 29.219 883 16.952
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Ontwikkeling balanspositie in meerjarenperspectief 2022-2026

31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026

€ € € € €

Vaste activa

Gebouwen en terreinen  916.262  872.869  829.476  786.083  742.690 

Inventaris en apparatuur  308.072  242.778  198.766  162.952  134.277 

Financiële vaste activa  -  -  -  -  - 

Vlottende activa

Vorderingen  228.200  228.200  228.200  228.200  228.200 

Liquide middelen  1.301.878  1.469.418  1.647.542  1.789.132  1.939.652 

Totaal activa  2.754.412  2.813.265  2.903.984  2.966.367  3.044.819 

Passiva

Algemene reserve  990.544  1.067.083  1.110.309  1.111.192  1.128.144 

Bestemmingsreserve  396.135  382.128  368.121  368.121  368.121 

Voorzieningen  750.896  747.217  808.717  870.217  931.717 

Kortlopende schulden  616.836  616.836  616.836  616.836  616.836 

Totaal passiva  2.754.412  2.813.265  2.903.984  2.966.367  3.044.819 

In 2022 zal nog sprake zijn van een afname van 
de reserves; in de jaren daarna zullen deze naar 
verwachting gaan stijgen. Voor 2022 zijn er 
investeringen opgenomen van omvangrijke aard, 
zoals het aanschaffen van digiborden, hiervoor is € 
125.000 opgenomen.

Voor 2022 is een personele bezetting van 
afgerond 47 fte begroot. Er is rekening gehouden 
met tijdelijke ondersteuning directie en inzet 
vanuit het NPO. Na het wegvallen van de NPO-
middelen zal het aantal in te zetten fte geleidelijk 
aflopen zodat deze in overeenstemming is met de 
reguliere baten. Op het gebied van huisvesting 
zijn geen ontwikkelingen te verwachten.

De balanspositie ontwikkelt zich naar verwachting 
als volgt:
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Overzicht financiële kengetallen 2022 2023 2024 2025 2026
Eigen        
norm

Signalering-
snorm

VO landelijk 
2020

Solvabiliteit (incl. voorzieningen) 77,6% 78,1% 78,8% 79,2% 79,7% min. 30% 60,0%

Rentabiliteit -1,49% 1,19% 0,58% 0,02% 0,34% -0,3%

Huisvestingsratio (% van de lasten) 6,0% 6,4% 6,6% 6,6% 6,6% 5,4%

Liquiditeit (current ratio) 2,48 2,75 3,04 3,27 3,51 min. 1 1,90

Absolute omvang liquide middelen (*€ 1.000)  € 1.302  € 1.469  € 1.648  € 1.789  € 1.940  VO: € 100.000 

Weerstandsvermogen 25,7% 27,6% 29,4% 29,5% 29,8% min. 5% 24,10%

Marge publiek eigen vermoegen  € 242.997  € 102.126  € 10.816  € -28.040  € -72.384 

Netto werkkapitaal in % 16,94% 20,62% 24,99% 27,94% 30,85% 14,10%

Netto Werkkapitaal  € 913.243  € 1.080.783  € 1.258.907  € 1.400.497  € 1.551.017  € 700.000 

Normatief publiek eigen vermogen (*€ 1.000)  € 1.387  € 1.449  € 1.478  € 1.479  € 1.496  € 1.546 

Kengetallen in meerjarenperspectief
De kengetallen ontwikkelen zich naar  
verwachting als volgt:

Toelichting 
Bij ongewijzigd beleid zal het netto werkkapitaal 
de komende jaren sterk groeien. Mogelijk zal dit 
leiden tot heroverweging van de inzet van midde-
len. 

Bewaking continuïteit
In het kader van de planning- en controlcyclus is 
de financiële positie eenmaal per twee maanden 
besproken tussen de externe controller en de 
directie. Inclusief een analyse en bespreking van 
de belangrijkste verschillen (onder- en overschrij-
dingen). Daarnaast wordt per tertiaal een prog-
nose gemaakt van het te verwachten exploitatie-
resultaat over het gehele jaar (forecast). Op drie 
momenten zijn deze cijfers door het bestuur met 
de RvT besproken.
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9.4 Treasury management 

Uitgangspunt bij het beheer van de middelen 
is een optimalisering van zekerheid en renteop-
brengsten. De stichting heeft gehandeld conform 
het treasurystatuut en conform de regeling ‘Beleg-
gen, lenen en derivaten 2016’. Onderdeel daarvan 

is dat derivaten niet zijn toegestaan. In 2021 is niet 
in effecten belegd; alle middelen waren liquide 
beschikbaar. Het verloop van de liquiditeit en de 
kasstromen zier er voor de jaren 2022-2026 naar 
verwachting als volgt uit:

Overzicht verloop liquide middelen

2022 2023 2024 2025 2025

€ € € € €

Stand 1-1  € 1.366.238  € 1.301.878  € 1.469.418  € 1.647.542  € 1.789.132 

Bij: Resultaat  € -80.470  € 62.532  € 29.219  € 883  € 16.952 

Bij: Afschrijvingen  € 114.315  € 113.687  € 92.405  € 84.207  € 77.068 

Af: Investeringen  € 140.000  € 5.000  € 5.000  € 5.000  € 5.000 

Mutatie vorderingen

Mutatie schulden

Bij: Toename  
voorzieningen

 € 41.796  € -3.679  € 61.500  € 61.500  € 61.500 

Overige

Stand 31-12  € 1.301.878  € 1.469.418  € 1.647.542  € 1.789.132  € 1.939.652 



52 53

met pensioen gaat. In de begroting is voor 
dergelijke uitgaven een post onvoorzien 
opgenomen. 

3.  Hoger dan begrote lasten voor 
ziekteverzuim

  Het risico bestaat dat de kosten van 
vervanging wegens ziekteverzuim in enig 
jaar hoger uitvallen dan begroot. Het 
ziekteverzuim is goed in beeld, er kunnen 
echter altijd onverwachte dingen gebeuren. 

4.  Instabiliteit van bekostiging; algemeen 
  Vermogensbeslag als gevolg van instabiliteit 

in bekostiging ontstaat als gevolg van door 
het ministerie van OCW doorgevoerde 
veranderingen in de systematiek van 
bekostiging en/of daarbij gehanteerde 
parameters.

  Mogelijke oorzaken van de risico 
gebeurtenissen zijn:

•  Bezuinigingen van de overheid (niet tijdig 
aangekondigd).

•  Aangepaste regelgeving van het ministerie 
van OCW (Passend onderwijs). 

  Individuele onderwijsstichtingen kunnen in 
de preventieve sfeer weinig tot geen invloed 
uitoefenen op het risico op instabiliteit in de 
bekostiging. Als gevolg van instabiliteit in 
bekostiging zal er altijd een algemeen risico 
zijn voor alle scholen. In de praktijk blijkt dat 
bij grotere effecten (gedeeltelijke) tijdelijke 
compensaties en/of geleidelijke invoering 
plaatsvindt.

5. Instabiliteit van bekostiging; doelsubsidies 
  Doelsubsidies kennen, in tegenstelling tot de 

reguliere lumpsum (personeel en materieel) 
een tijdelijk karakter. Dat leidt tot een 
financieel risico wanneer sprake is van:

a. Financiering van de loonlasten van 
personeelsleden met baten uit doelsubsidies, 
waarbij de personeelslasten niet een-op-een 
verminderd kunnen worden in geval van niet tijdig 
aangekondigde reductie of wegvallen van de 
doelsubsidie.

b. Financiering van de reguliere exploitatie 
met doelsubsidies, dus wanneer er geen sprake 
is van financiering van extra activiteiten met de 
(tijdelijk) extra middelen. In geval van niet tijdig 
aangekondigde reductie of wegvallen van de 
financiering ontstaat vermogensbeslag omdat 
tijd nodig is om baten en lasten in evenwicht te 
brengen.

Voor Notre Dame speelt in 2021 het volgende.  
Enerzijds zijn de voormalige prestatiebox-
middelen voor een belangrijk deel aan de 
personele bekostiging toegevoegd. Dit 
vermindert dit risico. Aan de andere kant is 
sprake van een toename van tijdelijke middelen, 
met name als gevolg van corona (inhaal en 
ondersteuning, NPO-middelen) waardoor 
het risico weer toeneemt. Het verloop van 
de (tijdelijke) baten en lasten wordt dan ook 
periodiek gevolgd.  

6.  Onvolledige indexatie van de bekostiging 
  Onderdeel van het Herfstakkoord is dat 

het Rijk met ingang van 2016 gestegen 
loonkosten weer (volledig) gaat compenseren 
conform de hiervoor in het verleden 
afgesproken referentiesystematiek. Uit een 
analyse blijkt dat zij hier regelmatig niet aan 
voldoet. Vrijwel jaarlijks wordt een nieuwe 
cao afgesloten. De ontwikkelingen worden 
steeds op de voet gevolgd. Als enkelvoudige 
onderwijsorganisatie kan Notre Dame hierop 
in de preventieve sfeer nauwelijks invloed 
uitoefenen.

9.5 Risicoparagraaf  

Notre Dame hanteert een vaste cyclus voor de 
beheersing van de risico’s binnen de organisatie 
en gebruikt daarvoor onder andere de volgende 
instrumenten:

•  Meerjarig strategisch beleidsplan met een 
vertaling naar een concreet werkprogramma.

• Governance structuur:
 •  Behandeling van de belangrijkste 

onderwerpen op het gebied van 
personeel, huisvesting en onderwijs met 
de schoolleiding, Medezeggenschapsraad, 
Auditcommissie en raad van toezicht.

• Planning & Control cyclus:
 • Meerjaren leerlingprognose vanuit KBA
 • Meerjarenbegroting 
 • Formatieperspectief
 •  Maandelijkse controle op salariskosten 

en formatie inzet ten opzichte van de 
begroting

 •  Tweemaandelijks worden cijfers in 
de realisatie getoetst en eventuele  
aandachtspunten worden besproken.

 • Viermaandelijkse rapportage
 •  Toetsing eindejaarsverwachting 

door volgen van interne en externe 
ontwikkelingen

 • Het jaarverslag
• Periodiek wordt er aanvullend gekeken naar:
 • Ontwikkelingen omtrent leerlingaantallen
 • Strategische personeelsplanning
 •  Risico-inventarisatie

In het kader van systematisch beheer is sinds 
2016 eenmaal per twee maanden een financiële 
rapportage besproken waarbij ook eventuele 
onvoorziene financiële risico’s aan bod komen. 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de 
belangrijkste onvoorzienbare financiële risico’s per 
balansdatum: 

1.  Onvoorziene en onbeheersbare fluctuatie in 
leerlingenaantal 
Het gaat hierbij om een plotselinge, 
onvoorzienbare en onbeheersbare 
leerlingfluctuatie. Dat kan zowel een daling 
of juist een stijging van leerlingaantallen 
zijn. Een leerlingendaling leidt tot een 
lagere Rijksbekostiging, waarbij een 
situatie van gedwongen formatiebeperking 
ontstaat en lagere dekking voor bestaande 
materiële lasten. Omdat aanpassingen in 
de kosten tijd vergen zal een situatie van 
kostenremanentie optreden: de baten dalen 
in een harder tempo dan de lasten en er 
is tijd nodig om baten en lasten weer in 
evenwicht te brengen. Bij een plotselinge 
leerlingenstijging ontstaat daarentegen 
een tijdelijk financieringsprobleem, omdat 
pas een jaar later (personele lumpsum) 
geld wordt ontvangen voor het gestegen 
leerlingenaantal, terwijl wel al een schooljaar 
lessen moeten worden verzorgd voor het 
gestegen leerlingenaantal (voorfinanciering). 
Als eenpitter is Notre Dame gevoelig voor 
wijzigingen in de leerlingenaantallen. Om 
die reden wordt voor een deel met tijdelijke 
contracten gewerkt. Eind 2021 gaat het in 
totaal om 7,3 FTE. De aanpak van de werving 
is voor Notre Dame van cruciaal belang. 

2.  Financiële gevolgen beëindiging 
arbeidsrelatie met of ter voorkoming  
van een geschil 

  De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ook 
van toepassing op onderwijsinstellingen. 
Bij beëindiging van een dienstverband is 
Notre Dame gehouden om, afhankelijk 
van de lengte van de arbeidsduur, een 
transitievergoeding te betalen. Dit tenzij de 
medewerker op eigen verzoek vertrekt of 
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7.  Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)

  Per mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG, een Europese 
privacy verordening), ingevoerd. Melding van 
een datalek moet binnen 72 uur en daarbij 
telt het weekend mee. Dat betekent dat 
incidenten waarbij (mogelijk) persoons- 
gegevens zijn betrokken snel beoordeeld 
moeten worden op de noodzaak van melding 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is 
daarom belangrijk dat elke medewerker zich 
hiervan bewust is en snel handelt als het 
nodig is. Er is sprake van een datalek indien 
er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of 
blootgesteld (kunnen) zijn geweest aan 
onbevoegde verwerking. Hierbij wordt 
verwerking als een breed begrip gezien. 
Raadplegen, inzien of alleen maar opslaan is 
ook een bewerking. Notre Dame heeft haar 
privacybeleid hierop aangepast. Verder is, 
samen met enkele andere schoolbesturen, 
een functioneel gegevensbeheerder in dienst 
getreden (aandeel Notre Dame 0,1 fte). 
Omdat dit risico gedragsgerelateerd is, blijft 
voortdurende alertheid noodzakelijk.

8.  Financiële gevolgen van kwetsbaarheid ICT- 
beveiliging (cyberrisico’s)

  De toenemende inzet en afhankelijkheid 
van ICT maakt duidelijk dat (publieke) 
organisaties steeds gevoeliger worden 
voor cyberaanvallen. Gebeurtenissen in het 
recente verleden (Hof van Twente, 2020 en 
Universiteit van Maastricht, 2019) maken 
duidelijk dat dit kan leiden tot forse schade. 
Hierbij valt te denken aan ‘losgeld’, maar 
ook aan de kosten die samenhangen met 
analyse en herstel van systemen en kosten 
die samenhangen met het stagneren van de 
bedrijfsprocessen. Ondanks aandacht voor 
beveiliging van systemen is een hack niet 

altijd te voorkomen. Notre Dame heeft haar 
ICT-infrastructuur nagenoeg volledig in de 
cloud georganiseerd, wat een mitigerende 
factor is voor dit risico. 

9. Arbeidsmarktschaarste
  In Nederland is sprake van een lerarentekort 

dat voor de regio Rijk van Nijmegen naar 
verwachting in 2023 oploopt tot 41 fte. Met 
name in de taal- en bètavakken. Via een 
Strategische Personeelsplanning (SPP) zijn 
deze voor de regio Rijk van Nijmegen nog 
onlangs in kaart gebracht.

10. COVID-19-crisis 
  Sinds maart 2020 hebben we in Nederland 

te maken met het coronavirus. Als gevolg 
daarvan is een onzekere situatie ontstaan. 
Deze onzekerheid wordt mede veroorzaakt 
door maatregelen welke door de overheid 
worden ingesteld om de verspreiding van 
het COVID-19-virus te beperken. OCW 
heeft steunmaatregelen verleend en verdere 
ondersteuning voor 2021, 2022 en 2023 is 
aangekondigd. De onzekerheid is naar onze 
inschatting niet van materieel belang en leidt 
naar verwachting niet tot continuïteitsissues.

11. Risico’s in de bedrijfsvoering  
  De bedrijfsvoering kent altijd een 

aantal risico-elementen. Vandaar dat de 
beheersmaatregelen jaarlijks door de 
accountant worden gemonitord. De hieruit 
voortvloeiende aanbevelingen uit 2020 zijn 
opgevolgd en hebben tot een verbetering 
van de interne beheersing geleid. Periodiek 
(2022) vindt een risico-inventarisatie 
plaats waarbij de beheersmaatregelen 
op hun aanwezigheid en werking worden 
beoordeeld.
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10.1  Hoofd- en nevenfuncties 
raad van toezicht en  
directeur-bestuurder

Mevr. F.P. (Femke) Geijsel (voorzitter)
Hoofdfunctie:
•  Associate professor, TIAS School for Business 

and Society (Tilburg University)
Nevenfuncties:
•  Projectmedewerker NPO Schoolscan bij  

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) (in 
dienst)

• Bestuurslid stichting Technasium
• Bestuurslid divisie beleid en organisatie,  
• Vereniging van Onderwijs Research
•  Lid wetenschappelijke raad  

Schoolleidersregister PO
•  Lid wetenschappelijke raad Master Educational 

Leadership Marnix Academie/Penta Nova
• Voorzitter Academische Raad stichting OOK

Raad van Toezicht
Mw. S.M.E. (Sylvie) Deenen
Hoofdfunctie:
•  Directeur sector Economie & Handel,  

ROC Aventus
Nevenfuncties:
•  Lid raad van commissarissen Woningcorporatie 

Talis
• Lid raad van toezicht Ondernemershuis Deventer
• Bestuurslid Stichting Praktijk Leren
• Voorzitter Stichting Maatwerk Praktijkleren

Mw. J.A. (Jetske) Goudsmit
Hoofdfunctie:
• Partner bij PublicSpirit
Nevenfuncties:
• Geen nevenfuncties

Dhr. H.C. (Harmen) Neidig
Hoofdfunctie:
•  Academiedirecteur bij de HAN University of 

Applied Sciences
Nevenfuncties:
• Bestuurslid van het Domein Applied Science
• Bestuurslid de Koorsprong, Oosterbeek
• Bestuurslid AV De Metropole

Dhr. J.L.W. (Hansko) Broeksteeg
Hoofdfunctie:
• Hoogleraar staatsrecht, Radboud Universiteit
Nevenfuncties:
•  Rechter-plaatsvervanger, rechtbank Midden-

Nederland
•  Voorzitter commissie rechtsbescherming, 

provincie Gelderland
•  Vicevoorzitter raad van toezicht, Alberdingk 

Thijmscholen Hilversum
• Voorzitter Stichting de Katholieke School
• Lid referendumcommissie, provincie Limburg
• Voorzitter GMR, stichting Invitare, Grave

Directeur-bestuurder
Mevr. M.J.F. (Marij) van Deutekom
Nevenfuncties:
•  Lid raad van toezicht NSO/ CNA 

Leiderschapsacademie Amsterdam
•  Lid raad van toezicht ROC De Leijgraaf Oss, 

Uden en Veghel (tot 1 april 2021) 

10. Bijlage




