
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociaal Jaarverslag 

2020 – 2021 

  



Sociaal Jaarverslag 2020-2021  2 

 

 

Inleiding 

 

Onze school is een mensen-organisatie, waarop mensen zich voor andere mensen 

inspannen; een organisatie voor mensen-mensen dus. 

Dit betekent dat het van groot belang is dat de omstandigheden voor de mensen op De 

Goudse Waarden, de medewerkers en leerlingen, optimaal zijn. Hierdoor kunnen 

leerlingen groeien en functioneren medewerkers goed, kunnen ze zich beide ontwikkelen 

en voelen ze zich gesteund als dat nodig is. 

 

In dit sociaal jaarverslag doen de medewerkers, die direct verantwoordelijk zijn voor 

verschillende aspecten van HRM, verslag van wat zij het afgelopen jaar voor De Goudse 

Waarden hebben gedaan om deze omstandigheden zo goed mogelijk te laten zijn. Denk 

hierbij aan bijvoorbeeld veiligheidsbeleid, arbeidsomstandigheden, mogelijkheden tot 

ontwikkeling, personeelsbeleid en hoe we omgaan met incidenten.   

 

Schooljaar 2020-2021 is een bijzonder jaar geweest. De pandemie, een reorganisatie, 

een krimp en de start van een sociaal plan maakten het enerzijds geen gemakkelijk jaar. 

Anderzijds wist De Goudse Waarden ook in deze tijd van grote lerarentekorten weer 

kundige en betrokken collega’s te werven, is er heel knap digitaal en fysiek ingespeeld op 

alle – soms onverwachte – ontwikkelingen vanwege Corona, hebben de collega’s zich 

razendsnel en intensief geschoold in digitale vaardigheden, zijn er zelfs in Coronatijd 

nieuwe onderwijsontwikkelingen ingezet (o.a. Future op De Gouwe en de Lyceumdag op 

Het Lyceum) en is het ons gelukt om wederom goed onderwijs met uitstekende 

resultaten voor ons leerlingen te realiseren. 

 

Peter van Dijk 

Voorzitter CvB De Goudse Waarden 
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Hoofdstuk 1: Arbobeleid 

 

Een goed en veilig werkklimaat betekent niet alleen dat de staat van de gebouwen en de 

materialen in orde is, maar ook dat iedere medewerker zich persoonlijk veilig voelt op 

onze school. Vanuit dit streven wordt ons arbobeleid DGW-breed vorm gegeven. Echter, 

het arbobeleid kan alleen dan succesvol zijn als ook de werknemer zijn 

verantwoordelijkheid neemt. 

 

Structuur en organisatie 

Het arbobeleid wordt centraal aangestuurd door de commissie Arbo-breed.  

Deze commissie bestaat uit: de directeur beheer en organisatie, de Arbo-coördinator en 

vertegenwoordigers van beide scholen, rekening houdend met de diverse werkvelden.  

De Arbo-commissie komt 2 keer per jaar bijeen, om aan de hand van het plan van 

aanpak, per school vast te stellen welke zaken aangepakt dienen te worden.  

 

Corona  

Evenals het jaar 2019-2020 hebben we ook het schooljaar 2020-2021 met Corona te 

maken gehad. De steeds weer veranderende regelgeving verhoogde de werkdruk. Deze 

telkens weer veranderende regelgeving vroeg veel creativiteit en een goede 

communicatie. De inmiddels gebruikelijke veiligheidsmaatregelen bleven een 

langereperiode in gebruik. Te denken valt aan toezichthouders, ontsmettingsmiddelen, 

éénrichting verkeer, schermen. Het goed ventileren van lokalen is een blijven 

aandachtspunt. In twintig lokalen staan co2-meters, deze meters geven een goed 

referentiekader over de ventilatie in de ruimtes. Een lange periode van dit schooljaar was 

het verplicht om in het gebouw een mondkapje te dragen. Voor de toezichthouders was 

het een zware opgave om handhavend op te treden. Het is goed om te merken dat een 

groot deel van de leerlingen zich in toenemende mate bewust is van de situatie. 

 

Onveilige situaties  

Het afgelopen jaar is er een aantal onveilige situaties opgelost.  

Machines worden jaarlijks gekeurd. De afvoerventilatie van diverse ruimtes laat te 

wensen over, dit komt voornamelijk door het verouderde gebouw. Een aantal malen is 

hierdoor zelfs een les komen te vervallen. Onveilige situaties worden indien mogelijk en 

noodzakelijk direct verholpen of opgenomen in het plan van aanpak. 

 

Incidentenregistratie 

Het afgelopen jaar heeft er een ongeval plaatsgevonden waarbij er naar alle 

waarschijnlijkheid blijvend oogletsel is. Dit incident gebeurde op de laatste lesdag voor 

de renovatie van het gebouw Heemskerkstraat. Leerlingen gooiden stuiterballen door de 

aula waarbij een leerling in haar oog geraakt werd. Het incident is bij de verzekering van 

de school gemeld en deze zullen de aansprakelijkheid verder afhandelen. 

Omdat de registratie van de incidenten wordt bijgehouden in Iris (Incidenten Registratie 

In Som), hebben we hier een duidelijk overzicht van.  

 

Het Lyceum 2019-2020 2020-2021 

bedreiging   

fysiek geweld  2 1 

vandalisme 1  

pesterijen 3  
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De Gouwe 2019-2020 2020-2021 

bedreiging 1  

fysiek geweld  1  

vernieling  1 

ongeval   1 

gezondheid 2  

Het Praktijkonderwijs   

bedreiging 1  

fysiek geweld  1 1 

vernieling 1 1 

ongeval  1  

 

Bij één ongeval op Het Lyceum is doorverwezen naar de hulpdiensten. 

Een leerling brak tijdens de gymles haar pols. De leerling is doorverwezen naar de eerste 

hulp in het ziekenhuis. De incidenten worden door de leerjaarcoördinator of de conciërge 

gemeld aan de ouders. 

 

Ontruiming 

Dit jaar heeft er i.v.m. Corona geen ontruiming plaatsgevonden. Wel is er controle 

uitgevoerd op alle looproutes en nooduitgangen. 

 

EHBO en BHV 

Jaarlijks krijgen de BHV’ers een interne opleiding. Dit jaar was er bijzondere aandacht 

voor het samenwerken van het BHV-team. Uiteraard werd er ook getraind met 

oefenbrandjes. Op alle vestigingen zijn er voldoende BHV’ers inzetbaar. Alle deelnemers 

doorlopen een E-Learning waarbij ze bij goed resultaat kunnen deelnemen aan de 

praktijkoefening. Jan Vonk Noordegraaf verzorgt deze praktijkopleiding, waarbij hij altijd 

ondersteund wordt door lotusslachtoffer Arie van Zwienen. Het oefenen van reanimeren 

en het gebruik van de AED is tijdens deze cursus een vast thema. 

Dit jaar zijn er op De Gouwe/Het Praktijkonderwijs 15 gediplomeerde BHV’ers en op  

Het Lyceum 16.  

Deze samenvatting geeft een beeld van de aandacht die er is voor de veiligheid van 

personeel en leerling. Dit vraagt én heeft dagelijks de aandacht. 

 

Jan Evengroen 

Directeur Beheer en Organisatie 
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Hoofdstuk 2: DGW Academie 

Doelen DGW Academie 

De doelen van DGW Academie zijn: 

▪ Het aanbieden en volgen van scholing vanuit de geformuleerde visie en 

speerpunten 

▪ Het samenbrengen van scholing verzorgd door interne trainers en dat effectief 

inzetten voor de gehele school 

▪ Het stimuleren en uitdagen van medewerkers ten behoeve van scholing 

▪ De beheersing van de Het Professionaliseringskosten 

▪ Een duidelijke structuur en samenhang binnen de Het Professionalisering binnen 

DGW ontwikkelen 

 

Terugblik schooljaar 2020-2021 

In onderstaand overzicht geven wij een verantwoording van onze activiteiten. 
Het eerste wat wij moeten melden is de constatering dat dit schooljaar heel sterk is 

beïnvloed door Corona. Fysieke scholingsactiviteiten hebben vrijwel niet plaatsgevonden. 

Gaandeweg het jaar zijn de scholingsinstituten naar digitaal overgegaan. Het aantal 

Webinars is sterk toegenomen. Door dit alles hebben minder collega’s scholing gevolgd. 

Daarnaast zijn de kosten van een digitale scholing lager dan van een fysieke scholing.  

 

A. De volgende interne scholingen zijn gepland/hebben plaatsgevonden 

- Mentortraining (Annette van der Laan en Paul van Soest) 

- Bijeenkomsten over de christelijke identiteit van DGW voor nieuwe docenten 

(Asia Nederveen en Mozes Soumokil). Deze is vanwege Corona niet doorgegaan 

- Training “De 5 rollen” voor stagiaires (Arie Oosterwijk en Marja Hoogendam) 

- ICT (Lars van Bokhorst) 

- Training “Omgaan met agressie” voor conciërges (Annette van der Laan) 

 

B. Intern traject van scholingsaanvraag en beoordeling 

Centraal in dit traject staat de gesprekscyclus. Een belangrijk agendapunt in het 

gesprek van medewerker en direct leidinggevende is “ontwikkeling en groei”. 

Hierbij worden afspraken over scholing gemaakt. 

Hoewel het primair de verantwoordelijkheid van de individuele medewerker is om te 

blijven investeren in zichzelf, speelt de direct leidinggevende hierbij een 

stimulerende rol. De scholing is per afdeling inzichtelijk. Positief is dat de aanvraag 

van scholing nu volledig digitaal verloopt 

 

C. Overzicht scholing per school 

Er werd vooral scholing gevolgd op de volgende gebieden: 

 

De Gouwe en Het Praktijkonderwijs 

waarbij 59% van de medewerkers een individuele scholing heeft gedaan: 

- Culturele diversiteit  

- Vakgerichte scholing 

- EHBO/BHV 

- Differentiëren 

- Scholing voor bevoegdheid 

- Individuele scholing, voortkomend uit de gesprekscyclus 

- Training verzuim aanpak leidinggevenden 

- Activerende werkvormen 

- ICT 

- Orde in de klas voor startende docenten (zomercursus) 

- Opleidingen voor coach 
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Het Lyceum 

waarbij 55% van de medewerkers een individuele scholing heeft gedaan: 

- Scholing voor bevoegdheid 

- EHBO/BHV 

- Vakgerichte scholing (didactisch/pedagogisch) 

- Scholing met betrekking tot leerlingen zorg 

- Personeelsbeleid 

- ICT/SOM 

- Differentiëren 

- Individuele scholing, voortkomend uit de gesprekscyclus 

- TTO training 

- Training verzuim aanpak leidinggevenden 

- Training schoolleiding 

- Orde in de klas voor startende docenten (zomercursus) 

 

Stichting 

- Personeelsbeleid 

- ICT 

- BHV 

 

D. Indeling in categorieën 

I. Scholing speerpunten onderwijs en zorg 

I    2017  2018  2019  2020 

Lyceum   45,78% 36,49% 59,85%     38,61% 

De Gouwe/ 

Het Praktijkonderwijs 15,44% 6,58%  5%  6,6% 

Stichting   82,23% 0%  0%  0% 

Hieronder valt de scholing die wordt gevolgd in het kader van de door de 

school geformuleerde speerpunten. 

 

II. Scholing voor bevoegdheid 

II    2017  2018  2019  2020 

Lyceum   0%  1,4%  3,33%       16,25% 

De Gouwe/ 

Het Praktijkonderwijs 1,07%  0%  4%         27,1% 

Stichting   0%  0%  0%  0% 

 

III. Scholing onderwijs specifiek.  

Hieronder valt de vakgerichte scholing 

III    2017  2018  2019  2020 

Lyceum   19,93% 15,37% 16,5%         4,15% 

De Gouwe/ 

Het Praktijkonderwijs 7,58%  17,96% 30%         40,3% 

Stichting   0%  0%  0%  2,4% 
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IV. Scholing speerpunten organisatie/management. 

Hieronder valt de scholing die wordt gevolgd in het kader van de door de 

school geformuleerde speerpunten 

IV    2017  2018  2019  2020 

Lyceum   24,7%  14,29% 11,24%     17,26% 

De Gouwe/ 

Het Praktijkonderwijs 26,68% 9,89%  22%  3,9% 

Stichting   0%  2,2%  61%         40,2% 

 

V. Scholing personeelsbeleid 

V    2017  2018  2019  2020 

Lyceum   9,59%  32,46% 9,08%       23,73% 

De Gouwe/ 

Het Praktijkonderwijs 49,23% 65,57% 39%         22,1% 

Stichting   17,77% 97,8%  39%         57,4% 

NB. Het is het percentage van de totale uitgaven voor scholing van de 

betreffende school of stichting 

 

E. De Lerarenbeurs zij-instroom en scholingsverloffaciliteiten 

Het beleid van de overheid om de Lerarenbeurs stevig in te zetten om het aantal 

onbevoegden in het onderwijs terug te brengen is ook merkbaar op onze school. 

Een aantal collega’s studeert behulp van de Lerarenbeurs. Het gaat om collega’s 

die bevoegd willen worden, die een bevoegdheid in een 2e vak willen halen en 

collega’s die een 2e graads-bevoegdheid om willen zetten in een 1e graads-

bevoegdheid. Het gaat om: 

Jaar   De Gouwe/Het Praktijkonderwijs Het Lyceum 

2017-2018   2     6 

2018-2019   1     6 

2019-2020   1     6 

2020-2021   0     3 

 

Aan het zij-instroom-traject hebben 2 docenten deelgenomen.  

Daarnaast faciliteert de school ook collega’s door middel van scholingsverlof.  

Het afgelopen jaar waren dat 5 docenten.  

Voorwaarde is dat zij geen gebruik kunnen maken van de Lerarenbeurs of zij-

instroom en dat zij een scholingsovereenkomst afsluiten. 

Onze school heeft als nadrukkelijk beleid dat onze lessen worden gegeven door 

bevoegde docenten. Met alle onbevoegde docenten worden scholingsafspraken 

gemaakt. Dit beleid wordt ondersteund door het overheidsbeleid. 

Met 19 docenten is een scholingsovereenkomst afgesloten voor het behalen van 

een lesbevoegdheid. 

Aan het einde van het schooljaar hebben wij van 1 docent afscheid moeten nemen 

vanwege het niet behalen van de lesbevoegdheid. 

Voor het vak PIE volgt 1 docent een bijscholing die betaald wordt uit een 

specifieke subsidieregeling. Een onderwijsassistent volgt een opleiding tot 

instructeur. 
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F. Opleidingsschool 

DGW Academie speelt ook een rol bij de organisatie van de Opleidingsschool 

binnen DGW. Wij hebben hierbij een samenwerking met de Hogeschool Utrecht. 

Onze school heeft 2 schoolopleiders: Marja Hoogendam en Arie Oosterwijk.  

De Opleidingsschool richt zich op het opleiden, begeleiden en beoordelen van 

studenten en docenten zonder bevoegdheid. Daarnaast worden startende en 

tweedejaars docenten begeleid. 

Wij hebben voor de Opleidingsschool gekozen om de volgende redenen: 

a. Het begeleiden en trainen van startende docenten versterken. Dit is een 

aparte tak van sport. We willen startende docenten optimaal begeleiden, 

zodat ze een goede start hebben en voor het onderwijs behouden blijven 

b. De stagiaires brengen de nieuwste ontwikkelingen binnen de school 

c. We willen goede stagiaires na hun scholing aan onze school binden. DGW-

breed hebben wij hiervan vele voorbeelden 

d. Er zijn in samenwerking met de HU mogelijkheden om bepaalde trainingen 

voor stagiaires en startende docenten op DGW locatie te organiseren. 

Hierdoor meer naamsbekendheid als DGW voor onderwijs en begeleiding in de 

regio. 

Het aantal studenten bedroeg: 23. 

 

G. Financiële verantwoording over 2020 
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H. Beleid 

Het Beleidsplan van DGW Academie is een belangrijke leidraad voor onze 

activiteiten. Ons beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. 

 

Slot 

Het blijft een uitdaging om de DGW-Academie goed op de DGW-kaart te houden.  

 

We blijven dan ook met volle energie werken aan:  

▪ een versterking van het integrale scholingsbeleid 

▪ een koppeling met het onderwijsbeleid 

▪ een verbinding met ons personeelsbeleid, waarin “ontwikkelen in 

professionalisering” de rode draad is 

▪ het kennis delen en borgen (het stimuleren dat elke scholing wordt geëvalueerd 

door sectie en/of afdelingsleider) 

 

Wat ons heel positief opvalt is dat meerdere collega’s de smaak van scholing te pakken 

hebben gekregen en zich telkens met enthousiasme op iets nieuws richten om verder te 

professionaliseren. 

 

Evert Vink en Dirk Roeleveld 

Coördinatoren DGW Academie 
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Hoofdstuk 3: Begeleiding nieuwe docenten op De Goudse Waarden 

 

Op de laatste dag van de zomervakantie worden de nieuwe docenten verwacht op school. 

Zij starten op De Goudse Waarden net iets eerder dan veel van hun collega’s.  

De kennismakingsbijeenkomst is een belangrijk moment. De nieuwe docenten leren 

elkaar kennen. Er wordt gesproken over ervaringen en keuzes voor het onderwijs. 

Daarnaast ontvangen ze veel praktische informatie over de gang van zaken op school. 

Ook een rondleiding door de school staat op het onderwijsprogramma. Elk jaar weer 

merken we dat de nieuwe docenten het op prijs stellen dat ze ruim op tijd worden 

ingelicht en zo de eerste week op school goed voorbereid kunnen beginnen.  

 

Aantallen nieuwe docenten 2020-2021 

 

De Gouwe-Het Praktijkonderwijs 

• 22 startende collega’s begeleid 

• 3 vertrokken wegens andere baan 

• 1 vertrokken wegens onbevoegdheid 

• 3 vertrokken wegens niet voldoende functioneren 

• 5 vertrokken wegens onvoldoende werkgelegenheid 

• 10 wel verlengd 

• 5 begeleiders/coaches 

 

Het Lyceum 

• 10 docenten gestart 

• 8 niet verlengd vanwege onvoldoende werkgelegenheid of baan elders 

• 2 docenten wel verlengd 

• 4 coaches  

 

Tijdens schooljaar 2020-2021 hebben we gewerkt met het begeleidingsonderwijs-

programma: een inductiearrangement.  

De doelen zijn als volgt omschreven: 

▪ de beste docenten van Nederland opleiden en vasthouden voor de school  

▪ de docenten zich thuis laten voelen 

▪ de potentie van talentvolle startende docenten volledig ontwikkelen tot krachtige, 

energieke en vernieuwende docenten 

 

DGW wil een goede werkgever zijn en wil de begeleiding voortdurend optimaliseren. De 

Professionalisering ingebed in de inductie past binnen het beleid van de DGW Academie, 

nl.  halen, brengen en delen om de werkdruk van startende docenten te verminderen. 

 

Elke nieuwe docent wordt ingewerkt door de collega’s uit de vakgroep/sectie en krijgt 

een coach. De coach bezoekt de lessen, geeft feedback en coacht de nieuwe collega om 

te komen tot persoonlijke groei en ontwikkeling als docent. Daarnaast zijn er 

intervisiemomenten gepland. Daarin wordt de lespraktijk en de dagelijkse gang van 

zaken op school besproken maar er is ook aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling 

van de docenten. Vanwege de lockdown hebben een aantal intervisiemomenten digitaal 

via Teams plaatsgevonden. Het was erg goed om elkaar toch te blijven zien en spreken 

ook al zat iedereen thuis.  

Een vast onderdeel is een bijeenkomst om de 5 rollen van de leraar nader te bespreken. 

De lessen van de nieuwe docenten worden gefilmd en besproken door onze 

gecertificeerde beeldcoaches. 

 

In juni 2021 is er onder de nieuwe collega’s een enquête gehouden over de begeleiding. 
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Hieruit bleek een grote tevredenheid over de geboden coaching. Ook de momenten 

waarbij ervaringen met collega’s gedeeld konden worden werden erg op prijs gesteld. Als 

tip werd meegegeven om de scholing/intervisie momenten te spreiden over de dagen van 

de week. 

De begeleiding heeft de nieuwe collega’s zeker geholpen om zich thuis te voelen op De 

Goudse Waarden. 

 

Marja Hoogendam en Arie Oosterwijk 

Coördinatoren begeleiding nieuwe collega’s  
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Hoofdstuk 4: Functiemix 

 

In 2019 constateerden de sociale partners (vakbonden en VO-raad) dat de 

functiemixstreefcijfers/maatwerkafspraken zijn behaald. Het is volgens hen sinds dat 

moment aan de scholen om over de functiemixpercentages in overleg te blijven, samen 

met de p(GMR). Dit betekent dat met respect voor de afgesproken streefpercentages  de 

afspraken in overleg tussen p(GMR) en de school gewijzigd kunnen worden. 

 

In onderstaande grafiek en tabel worden de ontwikkelingen van de functiemixwaarden en 

de verhoudingen tussen LB, LC en LD functies in de afgelopen jaren weergegeven. 

Vanwege de daling van de werkgelegenheid wordt er sinds een aantal jaren een 

terughoudend beleid gevoerd in het toekennen van promoties.  

Dit heeft er toe geleid dat we procentueel in balans zijn gebleven. Wij zitten nu midden in 

een reorganisatie. Wij hopen dat in 2024 de school financieel weer op orde is. Op dat 

moment zullen wij een nieuw ontwikkeld functiemixbeleid hanteren, passend bij de 

situatie op dat moment. 
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Hoofdstuk 5: Verzuimbeleid 

 

Het verzuimbeleid van de CSG De Goudse Waarden stimuleert de medewerker om actief 

bezig te zijn met zijn herstel. Het beleid is er tevens op gericht om de frequentie van het 

ziekteverzuim terug te dringen en omvat bovendien preventieve maatregelen om ziekte 

en ongevallen te voorkomen.  

Het verzuim wordt dagelijks gemonitord en wekelijks in het AMT besproken. Daar waar 

nodig worden er maatregelen getroffen. Elk kwartaal wordt er een duurzaam 

inzetbaarheidsoverleg (DIO) gehouden met onze arbodienst (Zorg van de Zaak), 

leidinggevenden, directie, College van Bestuur en P&O. Tijdens dit overleg worden de 

langdurig zieken besproken alsmede de medewerkers waar zorgen over bestaan. Ook is 

er aandacht voor frequent verzuim. 

Indien nodig worden er aparte trajecten (waaronder coaching en begeleiding) ingezet bij 

externe partijen (zoals Margolin, Skils, Gimd). 

 

Het Corona-verzuim wordt wekelijks in het AMT besproken en er is nauw contact met het 

GGD. 

Als we het gemiddelde verzuimpercentage vergelijken met de branchegegevens van 

Voion kunnen we constateren dat het percentage verzuim binnen CSG De Goudse 

Waarden in 2020 lager is dan het landelijk gemiddelde.  

 

Ziekteverzuimpercentage in 2020 

 

DGW - 14SF   

 3,95%  (landelijk 5,7%) 

 

Het Praktijkonderwijs - 30FF 

2,51%   (landelijk 6,95%) 

 

In het schooljaar 2020-2021 kende CSG De Goudse Waarden in totaal 9,4fte aan 

langdurig zieken. Hiervan is 4,2fte aan te merken als werk gerelateerd (wordt 

vastgesteld door de bedrijfsarts). 
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Hoofdstuk 6: Personele mobiliteit 

Gegevens worden aangeleverd door Sophia Sels (P&O)/zijn ontleend aan de voorgaande 

sociaal jaarverslagen 

Vertrek en benoemingen 20-21 19-20 18-19 17-18 

Instroom start schooljaar 7 7 24 39 

Instroom lopende het schooljaar 7  32 14 20 

Aantal benoemde medewerkers 14 39 38 59 

Aantal vertrokken medewerkers 55 54 51 63 

Mobiliteit in schooljaar -41 -15 -13 -4 

     

Redenen van vertrek 20-21 19-20 18-19 17-18 

Pensioen 9 10 6 8 

Op eigen verzoek 24 21 23 16 

Einde tijdelijk dv 17 17 20 38 

Wederzijds goedvinden 5 5 1 1 

Op staande voet - 1   

Overlijden - - 1 - 

 55 54 51 63 

     

Inhuur externen 20-21 19-20 18-19 17-18 

De Gouwe - 1 11 7 

Het Lyceum - - 2 2 

 

Sinds 2019 is ons beleid om, gezien de hoge kosten, geen externe medewerkers in te 

huren. 
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Hoofdstuk 7: Werkgelegenheid en Sociaal Plan 

 

De verwachte daling van het aantal leerlingen heeft zich in 2020-2021 doorgezet. Dit 

betekende dat het reorganisatieplan (goedgekeurd door de GMR op 7 juli 2020) verder 

uitgevoerd moest worden en dat de voorbereidingen voor een Sociaal Plan opgestart 

moesten worden.  

 

Hieruit werd duidelijk dat een update van het reorganisatieplan noodzakelijk was. In deze 

update werd de werkgelegenheidsontwikkeling richting 2023-2024 binnen het AMT, OP 

en OOP nader uitgewerkt. 

Dit betekende voor: 

▪ Het AMT een teruggang van 6 naar 3 fte 

▪ Het OOP een teruggang van 42 naar 32 fte, te bereiken door natuurlijk verloop en 

het herschikken van taken binnen de vier zogenoemde functiegroepen. Met als doel 

om het OOP buiten het Sociaal Plan te houden 

▪ Het OP: het opstellen van een was-wordt lijst, waaruit bleek dat gedwongen 

ontslagen onvermijdelijk zijn 

 

Op 17 februari 2021 is het Bestuur het overleg (DGO) met de vakbonden gestart om te 

komen tot een Sociaal Plan voor OP. Op het DGO van 30 juni 2021 werd besloten om de 

onderhandelingen over de zomervakantie heen te tillen en de situatie opnieuw goed te 

bekijken. Mede omdat zich inmiddels een aantal nieuwe ontwikkelingen hadden 

voorgedaan, zoals: 

▪ Verschillende collega’s hebben gebruik gemaakt van de mobiliteitsbevorderende 

maatregelen fase 0. Hierdoor zijn onze vaste verplichtingen afgenomen 

▪ De geplande fte-daling binnen het AMT is gehaald 

▪ De overheid heeft forse subsidiebedragen toegekend, waaruit de komende twee 

jaar inhaal- en ondersteuningsactiviteiten worden gefinancierd, waarvoor juist extra 

medewerkers nodig zijn 

 

Van al deze bewegingen willen wij de gevolgen helder in beeld hebben voordat wij een 

beslissing nemen met betrekking tot een Sociaal Plan. Voor het komende jaar hanteert 

DGW nog de lijn van een vacaturestop. Dit betekent dat in principe geen nieuwe 

medewerkers worden benoemd en dat tijdelijke aanstellingen niet worden omgezet in 

vaste aanstellingen als op hun vakgebied/werk in 2023-2024 boventalligheid wordt 

verwacht. 

 

Dirk Roeleveld 

Hoofd P&O 
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Hoofdstuk 8: Verslag Functionaris Gegevensbescherming betreffende AVG 

 

Algemeen beleid 

Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving en onze medewerkers een veilige 

werkplek. Een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens binnen onze school 

is hierbij cruciaal. De AVG is hierbij onze wettelijke richtlijn. 

 

Werkgroep AVG en de FG 

Het CvB heeft de werkgroep AVG ingesteld met de opdracht om de gevolgen van de AVG 

voor onze school in beeld te brengen, met voorstellen te komen en de bewustwording te 

bevorderen.  

Deze werkgroep bestaat uit: 

▪ Jan Evengroen (Directeur Beheer) – voorzitter 

▪ Dirk Roeleveld (Functionaris Gegevensbescherming) 

▪ Paul van Eijk (ICT) 

▪ Petra Heijkoop (Leerlingenadministratie) 

▪ Sophia Sels (P&O) 

Daarnaast is door het CvB Dirk Roeleveld aangewezen als Functionaris 

Gegevensbescherming (FG). 

 

Speerpunten 

Aan de ene kant ervoor zorgen dat de regelingen en protocollen op orde zijn en aan de 

andere kant werken aan bewustwording bij onze medewerkers. 

 

Uitvoering 

Op het gebied van regelingen en protocollen: 

▪ Met alle bedrijven en instellingen die persoonsgegevens van onze leerlingen en/of 

medewerkers zijn, zgn. “verwerkersovereenkomsten” afgesloten. Deze worden in 

ProActive opgeslagen en bijgehouden. De FG toetst alle overeenkomsten. 

▪ De rechtenmatrix van wie toegang heeft tot welke persoonsgegevens in onze 

systemen wordt jaarlijks door de schoolleiding vastgesteld. 

Op het gebied van bewustwording: 

▪ Regelmatig publiceert de werkgroep informatie in de Mededelingen 

▪ Er verschijnen periodiek “Vuistregels”. Deze worden in de personeelskamers 

opgehangen en in Mijn DGW geplaatst 

▪ In Mijn DGW staat een button AVG met daarin AVG-informatie 

▪ In de week van de mediawijsheid is uitgebreid aandacht besteed aan de privacy bij 

het gebruik van digitale middelen. 

 

Praktische voorbeelden uit de AVG werkgroep 

Om een beeld te krijgen van wat voor zaken aan de orde komen staat hieronder een 

overzicht. 

▪ gebruik van WhatsApp 

▪ invoering en gebruik van Office 365 en SharePoint 

▪ rollenmatrix AFAS 

▪ welke gegevens in Somtoday 

▪ online lessen 

▪ beveiligd mailen 

▪ waar worden NAW gegevens geplaatst 

▪ Corona en privacy 
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Ervaringen FG 

Er is 1 (vorig jaar: 4) klacht van ouders en medewerkers bij de FG ingediend. Deze is 

met de directeur Beheer en Organisatie, als manager IBP besproken en er zijn 

maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.  

Er is dit jaar geen melding van een datalek bij de Autoriteit ingediend.(vorig jaar 1). 

Er waren dit jaar 19 (vorig jaar: 20) officiële verzoeken om informatie. Hoe men moet 

handelen in een bepaalde situatie? Daarnaast heeft de FG regelmatig vragen in de 

wandelgangen gekregen uit alle geledingen van de school.  

 

Scholing 

De ICT-medewerkers en de FG volgen regelmatig scholingen op AVG-gebied. 

 

Slot 

Ook dit jaar heeft de Coronacrisis ons AVG-beleid op de proef gesteld. Vele activiteiten, 

zoals overleg, communicatie, lessen, bijeenkomsten en schoolexamens/toetsen werden 

digitaal. Gelukkig hebben bij ons geen ernstige zaken gespeeld, waarbij de privacy van 

leerlingen en/of medewerkers werd geschaad. 

 

Dirk Roeleveld 

Functionaris Gegevensbescherming 
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Hoofdstuk 9: Organigram 
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10. Richting nieuw beleid 

 

1. Zomer 2021 zijn het nieuw ontwikkelde en in de GMR vastgestelde schoolplan, de 

kernwaarden, de herijkte christelijke identiteit en onze nieuwe organisatiestructuur 

aan alle collega’s gepresenteerd. Eén van de uitgangspunten hierin is dat we als De 

Goudse Waarden één school zijn, met drie locaties. Concreet betekent dit dat we 

ons als zodanig presenteren naar buiten toe en dit specifiek ook inzetten als 

merkwaarde in onze PR (“Iedereen is welkom op De Goudse Waarden” en 

“Iedereen telt, iedereen hoort erbij en iedereen mag zichzelf zijn op DGW”).  

Maar dit betekent ook dat we binnen het OOP zoveel mogelijk gezamenlijk 

organiseren wat gezamenlijk georganiseerd kan worden. Denk hierbij aan 

bijvoorbeeld een gezamenlijke roosterkamer, een gezamenlijke  

leerlingenadministratie, een gezamenlijk examenbureau, een gezamenlijke 

formatiebeheerder. Hiermee benutten we enerzijds de inzet van onze collega’s zo 

efficiënt mogelijk, maar maken we ons ook minder kwetsbaar doordat een 

gezamenlijk bureau er veelal toe leidt dat daar collega’s werken die in geval van 

nood elkaars werk kunnen overnemen. 

De komende jaren zullen we hierin verder ontwikkelen, door ook te onderzoeken 

hoe we in ons onderwijs vaker gezamenlijk kunnen optrekken. 

 

2. De Goudse Waarden heeft met de DGW-academie een degelijke structuur voor 

formeel leren. Hiermee zorgen we voor bevoegde leraren, die de juiste 

nascholingscertificaten behalen. 

Juist als kleinere school is het voor DGW enorm belangrijk om continu op de hoogte 

te blijven en aan te haken bij ontwikkelingen om ons heen. Hiervoor is het 

informele leren essentieel. Onze collega’s zijn in het najaar van 2021 gestart met 

het opzetten van school overstijgende ontwikkelingsnetwerken en in het bezoeken 

van collega’s op andere scholen om van elkaars ervaringen te leren.  

Een belangrijk onderdeel hierin is het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijs vanuit 

PO en VO. Hiervoor zijn inmiddels trajecten op het grensvlak van groep 8 en klas 1 

opgezet voor groep-8-leerlingen die extra uitdaging behoeven, voor groep-8-

leerlingen die baat hebben bij een goede kennismaking met Het Praktijkonderwijs, 

voor groep-8-leerlingen met taalachterstand en voor groep-8-leerlingen die extra 

begeleiding nodig hebben bij de overstap van PO naar VO. In al deze trajecten 

werken leraren uit PO en VO samen en leren van elkaars expertise.  

Tenslotte is gestart met enkele groepen Lesson Study, waarin groepen van 

docenten gezamenlijk goed onderwijs ontwikkelen, door vanuit een ontwikkelvraag 

een goede les op te zetten, samen in de klas te staan en vanuit de feedback van de 

leerlingen verder te verbeteren. 

Al deze vormen van informeel leren dragen bij aan de ‘lerende cultuur’ en het 

eigenaarschap hierin die de uitgangspunten vormen van het DGW-schoolplan 2021-

2024. 

 

3. In het najaar van 2021 zijn diverse onderzoeksgroepen gestart die in kaart brengen 

wat de mogelijkheden zijn  van een krachtenbundeling tussen De Goudse Waarden 

en de scholen van PO-bestuur De Vier Windstreken. Daarmee zijn we een 

intensivering van de reeds bestaande samenwerking  in gegaan, waarvan de 

uitkomst nog niet helder is. Mogelijk kan dit tot een fusie leiden, welke gevolgen zal 

hebben voor de organisatiestructuur, personeelsbeleid en dergelijke. In deze 

onderzoeksgroepen zijn  veel collega’s van beide besturen ingezet, zodat het ook 

echt een gezamenlijke krachtenbundeling van medewerkers wordt. In de loop van 

schooljaar 2021-2022 wordt duidelijk wat de uitkomst van dit onderzoek zal zijn en 

tot wel voorstel van de CvB’s van beide besturen dit zal leiden.  


