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De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van het onderwijs om burgerschap en 
sociale cohesie te bevorderen. Het onderwijsaanbod dient bij te dragen aan de basiswaarden van de 

democratische rechtsstaat. Persoonsvorming en socialisatie zijn doelen van het onderwijs. De 
aanvraag bevat daarom een beschrijving van de wijze waarop het burgerschapsonderwijs 
vormgegeven zal gaan worden (conform art. 17 WVO). 

Art 17: Het onderwijs: 
a. gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving, 
b. is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en 
c. is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende 
achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. 

Burgerschapsonderwijs op het Greijdanus Hardenberg 

Uit de visie van het Greijdanus College: 

Je leert wat ons onderwijs betekent in de maatschappij 

Jongeren leven o.a. in de context van maatschappij, gezin en kerk . Wij willen dat ons onderwijs er 

toe leidt dat jongeren leren daarin een plek in te nemen. 

Dit betekent dat we aan de jongeren de maatschappelijke relevantie van ons onderwijs (wat betreft 

inhoud en vaardigheden) duidelijk maken. Deze maatschappelijke relevantie van onderwijs wordt bij 

bepaalde vakken binnen de lessen vormgegeven. Bij vakken als Maatschappijleer, Aardrijkskunde en 
Mens en Maatschappij is dit geïntegreerd in de lesstof. Daarnaast doen we dit door in elk leerjaar 

jaar tenminste één moment te organiseren voor onderwijs in een maatschappelijke/buitenschoolse 

context, door de maatschappij in de school halen en andersom. 
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Je leert 'samen leven' 

Als burgers van Zijn Koninkrijk dragen we ons geloof over aan volgende generaties en dragen we bij 
aan de ontplooiing van Gods werk in deze wereld. Dit is onze diepste drijfveer in het onderwijs. 
Dit betekent dat we de jongere leren 'samen leven'. Om dat te bewerkstelligen organiseren we veel 
ontmoetingen met andere mensen, visies en andere culturen en doe/gerichte activiteiten in kerkelijke 
en maatschappelijke context buiten de school. 

Uit het jaarplan van Greijdanus Hardenberg: 

Identiteit en vorming 

Jongeren reflecteren in hun portfolio op vormende ervaringen. Vormende ervaringen ontwikkelen 
we gericht in lessen en activiteiten, zowel binnen als buiten de school. Zo'n vormende ervaring kan 
bijvoorbeeld zijn taalmaatje worden, van een leerling van de Taalschool. Ze spreken dan wekelijks af 
om de ander te helpen met het leren van de Nederlandse taal, maar net zoveel om zelf te leren van 
hun maatje over diens herkomstland en cultuur. En daarmee ook over vooroordelen, 
cultuurverschillen en -overeenkomsten en dus ook over zichzelf. 

De vormende activiteiten worden geëvalueerd, gereflecteerd en gebonden in een vormingsportfolio. 

Dat wordt gekoppeld aan het leerlingvolgsysteem Learnbeat, zodat er nóg meer inzicht en verbinding 

is op leerdoelen, persoonlijke vorming, LOB en het lesmateriaal. 

Maatschappelijke inbedding 

In het kader van betekenisvol leren, als ook in het opdoen van vormende ervaringen, heeft 
Greijdanus Hardenberg een ambitie om buitenschools te leren en tegelijkertijd de maatschappij in de 
school toe te laten. Buitenschoolse ervaringen dragen bij aan vorming, mits de leerlingen hier goed 
op reflecteren. Het geeft ook inhoud aan leren. Greijdanus Hardenberg gaat hier een ambitiekaart op 
schrijven, die per afdeling naar een kwaliteitskaart wordt vertaald. 

Burgerschap in vaklessen 

Naast de hierboven beschreven persoonsvorming en socialisatie, is ook kennis van de democratische 
rechtsstaat en haar basiswaarden, onderdeel van burgerschap. Onze leerlingen leren o.a. bij de 
vakken geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer over staatsinrichting, 
besluitvormingsprocessen en de invloed die zij daarop kunnen uitoefenen. Dat gebeurt niet alleen 
binnen de klaslokalen, maar ook door activiteiten als een democratiespel in het gemeentehuis van 
Hardenberg, of op excursie naar het Binnenhof, of tijdens uiteenlopende excursieonderdelen van de 
buitenlandse excursies naar bijvoorbeeld Praag of Londen. 

Ook bij andere vakken proberen we leerlingen uit de dagen om verbanden te leggen tussen hun 
eigen leefwereld en de grote maatschappelijke opgaven. Het gaat om globalisering (bijv. 
aardrijkskunde), duurzaamheid en technologie (aardrijkskunde, STEAM en MVI). Leerlingen leren 
kritisch na te denken en te reflecteren op complexe problematiek. Mede door externe experts 
gastlessen te laten verzorgen binnen bepaalde thema's. Hierbij valt te denken aan gastlessen van 
schrijvers tot gastlessen over alcohol en drugs tot gastlessen van een goed doel als 'De Verre 
Naasten' die de leerlingen meenemen in de moeilijkheden van ontwikkelingswerk. 

Door hen mogelijkheden te bieden om zelf iets te doen aan deze vraagstukken, kunnen zij een 
actieve houding ontwikkelen. Zij leren in gesprek te gaan met anderen en elkaars standpunten te 
bevragen. Dat kan vervolgens resulteren in vormende ervaringen die leerlingen in hun portfolio 
kunnen opnemen. 
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02 Passend onderwijs op Greijdanus Hardenberg 

Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor. 
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Passend Onderwijs op Greijdanus Hardenberg 

Ouderrapport 

2019-2020 

Alle kinderen verdienii'n een passende plek ln het oridet"'Nljs. BlMen passend onderwijs 
wtrken scholen samen om dit voor elk kind z:o goed mogelijk te bieden. Dît overzicht geeft 
een beknopt beeld 11an de ondersteuning dle onze :school kinderen kao bledeo. Vooral als het 
om ~ifieke onder.;teunf~ehoefteo gaat 

01 een school voor eeo kJnd de juiste plek Is zal altfjd ult een lndMdueel gesprek over de 
behoefte van het kind blijk.en, Olt overzicht Is een samenvaftlng van het 
Schoolûndersteunlngs-Proflel (SOP) en biedt een eerste richtlng. 

Ondersteuning die onze school biedt In de ontwi'kkeling van uw kind 

De taak om ouders te betrekken bij ondersteunJne ligt bfj: 
Leraar/ mentor 
Leerlingbegeleider 
Intern begeleider/ zorgCOO(dlnator 

'_'/ 
Deze spedallsten zijn voor ome teerlingen be-schlkbaar: 

Op school 
Autis.mM,pedallst 
Bel!ldco.ich ètl/ of video-Interactie• begeleider 
Begelelder passend oodt-rwîjs 
Oyscakullespecialist 

Dysle>:lespecialist 
F aala ngstreduct!l!tralner 

fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 
Gedrag/ sociale vaardigheden specialist 

/\JeN· en hoogbegaafdheid specialist 
Reken• /wls.kunde-specl-aHst 
Taal· /leesspedalist 
Leerllngbeg;elelder 

Via samen~rklngsverband, bestuur of derden 
Beeldcoach en/of vldoo-lnteractie-begele[de-r 
Dyscakullespeciallst 
D'(Sle:dMpedalist 

Faa!angstreductletrainer 

Gedrag/ sociale vaardigheden specialist 

l..'.lagbegaafdenspecla~st 
NT2-speóatlst 

Onderstét.m!ngs.adviseur / gedragswetenschapper 
Orthopedagoog 

Psycholoog 

Op school 

Tlme,-oot voorzienîng (met begeleiding) 
Steunp-unt 

Vla samenwerkingsverband, bestuur of derden 
NTI•klas 
Tus~nYOOrz!enfng {OPDC of rebound) 

Dit onderwijs.aanbod Is bij ons gelntegre.erd aanwedg 

OpS<hool 
Aanbod dyscalo.ille 
Aanbod dyslexie 
Aanbod exe<:utieve functies 
Aanbod meer• en hoogth?gaafdcn 
Aanbod motori.Sche/fysieke ontwikkeling 
Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 

Preventieve signalering van leer-. opgroei-, 
opvoedprnblemen 
Preventleve signalerlng van let-s))(ohleme:n 

Vla samenweridngsverband, bestuur of derden 
Aanbod dyscalculle 
A.nbod dyslexie 

Aanbod meet• en hoogbegaafden 
Aanbod NT2 

Aanbod rociaal emotionele ontwikkeling 
Prev-entleve sigfla-lerlns van leer-, opgroei•, 
opvoedp--oblemen 
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Schoolrapport 
Greijdanus Hardenberg (17VS03) 
november 2019 

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Zij hebben recht 
op onderwijs dat hen uitdaagt en rekening houdt met hun behoeften. 
\Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Soms is er speciaal 
onderwijs nodig voor leerlingen die dáár het best op hun plek zijn. Zo 
worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een 
plek in de samenleving. 
Voor leerlingen die dat nodig hebben, werkt de school samen met 
organisaties die in en rond de thuissituatie jeugdhulp bieden. 

Deze rapportage beschrijft de visie op ondersteuning van de school, de 

ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te 
verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt. Daarmee heeft 
dit document ook een functie voor het samenwerkingsverband, en voor 
ouders. 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben 
scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze 
samenwerkingsverbanden werken het regulier en het speciaal onderwijs 
samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over 
onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio 
kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het 
speciaal onderwijs. 

Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de 
regio over de inzet en afstemming met jeugdhulpverlening. 
Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school kijkt 
welke ondersteuning het kind nodig heeft en wat de mogelijkheden van de 
school zijn. 
Deze rapportage kan ouders een handvat bieden in de keuze van een school 
doordat het een beeld geeft van de ondersteuning die de school aan hun 
kind zou kunnen bieden. Of de school voor hun kind de juiste plek is zal altijd 
uit een individueel gesprek over de behoeften van het kind blijken. 
Dit hangt namelijk niet alleen af van de aanwezige ondersteuning, maar ook 
van de specifieke capaciteiten en de ondersteuningsbehoeften van het kind. 
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Dit document is tot stand gekomen op basis van een online vragenlijst. De 
school heeft geformuleerd welke ondersteuning mogelijk is, vanuit welke 
visie en met welke doelen. 

2,1 gegevens 

lnvuldatum: november 2019 

Naam van onze school: Greijdanus Hardenberg 

Onderwijstype: Voortgezet onderwijs (VO) 

Naam van ons schoolbestuur: Stg. Ger. Voortgez. Onderwijs Oost-Nederland 

Naam samenwerkingsverband : Samenwerkingsverband Klasse 

Aantal toegekende toelaatbaarheidsverklaringen 

Onderwijsniveaus : 

VMBO BL 
VMBO KL 
VMBO TL 
HAVO 
HAVO/VWO 
vwo 
VWO - Gymnasium 
Leerjaren: 

Onderbouw/ Bovenbouw 

Ons 

Traditioneel/regulier onderwijs 

op 

Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs en wil de 
ontvangen talenten en mogelijkheden van de jongeren ontwikkelen. 
Daardoor kunnen zij Christus volgen en zich dienstbaar inzetten in en voor de 
wereld om te schitteren in Zijn licht. Om jongeren te laten schitteren in Zijn 
licht geven we persoonlijk onderwijs, dat we samen als christenen 
vormgeven. Hierbij leggen we het accent op verantwoordelijkheid, verschil, 
samenhang en (christelijke) vorming. Daardoor kunnen jongeren en 
groeien als verantwoordelijke christenen. 
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Onze visie op 

We werken vanuit de grondhouding 'Ik zie en ik hoor je'. Hierin volgen we 
het voorbeeld van Christus, wat zich uit in dienstbaarheid, open staan voor 
de ander, geduld en betrouwbaarheid. Dit betekent dat we werken aan een 
kwalitatief goed mentoraat. We verwachten van elk personeelslid de rol van 
vertrouwenspersoon in te vullen. Je wordt geholpen wanneer dat nodig is. 
We willen 98% van de jongeren in de leeftijdscategorie onderwijs bieden. Dit 
betekent dat de docenten vaardigheden ontwikkelen, ontwikkelingen van 
jongeren bespreken en duidelijke afspraken maken om jongeren met 
een specifieke behoefte te ondersteunen. Ook betekent het dat we een 
goede organisatie en zorgstructuur hebben, waardoor jongeren passende 
ondersteuning krijgen. 

2,] 

De zorgstructuur is efficiënt en effectief ingericht. Leerlingen worden op 
verschillende manieren ondersteund. We kijken daarbij graag naar wat de 
leerling wel kan. In de lessen doet allereerst de docent dat maar er wordt 
ook extra begeleiding geboden door de mentor, de leerlingebegeleider en in 
ons 
steunpunt. Het zorgadviesteam stemt de interne en externe zorg goed op 
elkaar af en bestaat uit interne en externe deskundigen. 
Om leerlingen te ondersteunen werken we met verschillende specialisten. 
We werken onder andere met specialisten voor: 
dyslexie; dyscalculie; hoogbegaafdheid; het autismespectrum; sociaal 
emotionele ontwikkeling; gedrag; faalangst en sociale vaardigheden. 
Binnen de school hebben we een speciale voorziening voor leerlingen met 
een extra ondersteuningsbehoefte. Deze voorziening noemen we 'Het 
Steunpunt'. 

Voorwaarden om op onze school het onderwijs te kunnen volgen zijn: een 
leerling moet leerbaar zijn en kunnen reflecteren op eigen handelen. Een 
leerling mag geen bedreiging vormen voor de veiligheid (in de meest brede 
zin) van medeleerlingen. De ondersteuning buiten het klaslokaal is er op 
gericht dat leerlingen binnen het klaslokaal, samen met medeleerlingen en 
docent, het onderwijs kunnen volgen. 
Als reguliere school verlenen wij geen individueel onderwijs. 

Onze arnbitles en ontwikkeidoden voor' de 

We willen het eigene en de verantwoordelijkheid van de leerling verder 
versterken. We willen vaardigheden leren die nu en in de toekomst meer van 
belang zijn. Denk hierbij aan plannen, organiseren ,eigen 
verantwoordelijkheid en regie. 

10 



We willen leerlingen nog meer betrekken bij het ontdekken van de eigen 
hulpvragen en ondersteuningsbehoeften. Begeleiding binnen en buiten de 
klas wordt zo meer coachend en afgestemd op de individuele leerling. 
Samen met de gemeente en het samenwerkingsverband starten we de pilot 
"angst en depressie". Door extra expertise in de school aanwezig te laten 
zijn, willen we ontdekken of we leerlingen met deze problematiek eerder en 
meer preventief kunnen helpen. 

24 

De Inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteitszorg en 
het financieel beheer primair op het niveau van de standaard. Deze 
kwaliteitsbeoordeling leidt tot een oordeel over de school als geheel. De 
beoordeling "voldoende" betekent dat de school voldoet aan de 
deugdelijkheidseisen en daarmee basiskwaliteit aan de leerlingen biedt. Als 
de school daarnaast ook eigen aspecten van kwaliteit op overtuigende wijze 
laat zien, dan kan de school de beoordeling "goed" ontvangen. 
Eigen aspecten van kwaliteit hebben betrekking op de ambities en doelen die 
een school zelf stelt en die verder reiken dan basiskwaliteit. 
Op 2-11-2017 vond het laatste kwaliteitsonderzoek van de inspectie plaats. 

De inspectie was zeer te spreken over het welkom zijn op school. Er heerst in 
hun beleving een open en toegankelijke sfeer. Dit geldt zowel leerlingen, 
docenten als het ondersteunend personeel. Door de inspectie is 
eenduidigheid geconstateerd in de manier van lesgeven. Lesdoelen staan 
vermeld op het bord evenals het lesverloop. Er is een grote mate van 
betrokkenheid bij de collega's op de leerlingen en de leerlingen. 
Er heerst in de klassen een prettig sfeer en er is een rustige werksfeer. Er zijn 
korte lijnen wanneer het de begeleiding van leerlingen betreft. Mede door 
het gegeven lesgeversoverleg. De zorgstructuur is absoluut op orde! Het 
Steunpunt voorziet absoluut in de behoefte. 

Onze school heeft diverse ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar voor 
onze leerlingen. In paragraaf 3.1 tot en met 3.3 zijn overzichten 
weergegeven van de aanwezige ondersteuning. 

Op de school aanwezig 
Centraal beschikbaar voor de school via het bestuur 
Centraal beschikbaar voor de school via samenwerkingsverband of derden 

3,1 
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Binnen ons schoolteam zijn voor verschillende functies (taak)uren 
oegewezen om ondersteuning aan onze leerlingen te bieden en tegemoet te 
komen aan hun specifieke onderwijsbehoeften. Deze zijn hieronder 
weergegeven. 
De onderstaande lijst toont de deskundigheden die ingezet kunnen worden 
voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. 

Autisme-specialist 
Beeldcoach en/of video-interactie-begeleider 
Begeleider passend onderwijs 
Dyscalculiespecia list 
Dyslexiespecia list 
Faalangstreductietrainer 
Fysiek specialist (zoals motorisch remedial teacher) 
Gedrag/ sociale vaardigheden specialist 
Laagbegaafdenspecialist 
Meer- en hoogbegaafdheid specialist 
NT2-specialist 
Ondersteuningsadviseur/ gedragswetenschapper 
Orthopedagoog 

Psycholoog 
Reken-/wiskunde-specialist 
Taal-/leesspecialist 

Leerlingbegeleider 
Vertrouwenspersoon 
Leerlingondersteuner planning en organisatie 
Specialist angst en depressie 

De onderstaande lijst toont de voorzieningen die beschikbaar zijn voor 
leerlingen die hier behoefte aan hebben. Deze voorzieningen zijn veelal 
gericht op groepen leerlingen met een vergelijkbare 
ondersteuningsbehoefte. 

NT2-klas 
Time-out voorziening (met begeleiding) 
Tussenvoorziening (OPDC of rebound) 

Op het Greijdanus kunnen we leerlingen met een structurele 
ondersteuningsbehoefte meer één op één begeleiden in het Steunpunt 
buiten de klas. Bij het Steunpunt werken professionals samen met de mentor 
en de leerling aan de hand van het Ondersteuningsformulier Steunpunt of 
een 
Ontwikkelingsperspectief (OPP). Via de leerlingbegeleider kan een leerling 
worden aangemeld bij het Steunpunt. 

3.3 
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De onderstaande lijst toont het onderwijsaanbod dat beschikbaar is voor 
leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het onderwijsaanbod betreft hier 
een methodiek en/of aanpak die is geïntegreerd in het onderwijsprogramma 
en de leerlijnen van de school, of geïntegreerd kan worden na constatering 
van een ondersteuningsbehoefte van een leerling. 

Aanbod dyscalculie 
Aanbod dyslexie 
Aanbod executieve functies 
Aanbod meer- en hoogbegaafd en 
Aanbod motorische/fysieke ontwikkeling 
Aanbod NT2 
Aanbod sociaal emotionele ontwikkeling 
Preventieve signalering van leer-, opgroei-, opvoedproblemen 
Preventieve signalering van leesproblemen 

De onderstaande lijst toont de methoden die naast het onderwijsprogramma 
ingezet kunnen worden voor leerlingen die hier behoefte aan hebben. Het 
betreft een training en/of aanpak die onze school de mogelijkheid geeft om 
specifieke leerlingen extra te ondersteunen in hun ontwikkelingsbehoefte. 

Aanpak emotionele ontwikkeling (bijv. faalangst) 
Aanpak gedrag(sproblemen) 
Aanpak sociale veiligheid 
Compenserende dyslexiesoftware 
Examentraining 
Faalangstreductietraining 
Huiswerkbegeleiding 
Rekentraining 
Rouwverwerking 
Time-out aanpak 
Training sociale vaardigheden 
Training studievaardigheden 

?,5 P(otocoilen 

De onderstaande lijst toont de protocollen die we binnen onze school 
gebruiken. Het betreft handelingsrichtlijnen waarmee onze school 
voorbereid is om snel te kunnen handelen in voorkomende gevallen. 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Actief toegepast 
Protocol anti-pesten Actief toegepast 
Protocol dyscalculie Actief toegepast 
Protocol dyslexie Actief toegepast 
Protocol gedrag/ sociale veiligheid Actief toegepast 
Protocol medisch handelen Actief toegepast 
Protocol meer- en hoogbegaafdheid Actief toegepast 
Protocol onderwijsondersteuning zieke leerlingen Actief toegepast 
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Protocol rouw en overlijden Actief toegepast 
Protocol schorsen en verwijderen Actief toegepast 
Protocol voorkomen schoolverzuim en thuiszitters Actief toegepast 

Leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig Ja 
Personeel zorgt voor respectvolle omgang Ja 
School heeft inzicht in veiligheidsbeleving Ja 
School heeft veiligheidsbeleid Ja 

3,6 

De onderstaande lijst toont de leerkrachtvaardigheden op onze school, Het 
betreft een zelfoordeel van de school op de indicatoren voor 
handelingsgericht werken (HGW), Handelingsgericht werken is een 
methodische aanpak voor het bepalen en organiseren van de ondersteuning 
die een leerling nodig heeft 
De mate waarin een school handelingsgericht werken realiseert, bepaalt 
mede in hoeverre de school passend onderwijs aan een leerling kan bieden. 
De percentages in de eerste tabel zijn een optelling van de scores op de 
individuele indicatoren. In de tweede tabel zijn de scores per indicator 
weergegeven. 

# Aantal indicatoren 
Z Zeer zwak 
0 Onvoldoende 
V Voldoende 
G Goed 

Leerkrachtvaardigheden # 

Handelingsgericht werken 13 
z 
0% 

0 V G 

0% 69% 31 % 

Onze leraren verkennen en benoemen concreet de onderwijsbehoeften van 
leerlingen (o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen). 
Voldoende 

Onze leraren reflecteren op de samenhang tussen leerling, leraar, 
groep en stof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af 
te stemmen. 

Goed 

Onze leraren reflecteren op het eigen handelen en het effect 
daarvan op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's, 

Voldoende 

Onze leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de 
ontwikkeling van hun leerlingen hebben, 
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Goed 

Onze leraren maken (eigen) keuzes in aanbod en aanpak om 
passend te arrangeren op onderwijsbehoeften. 

Voldoende 

Onze leraren gaan in hun houding en gedrag nadrukkelijk uit van 
wat wel kan (ondanks belemmeringen). 

Voldoende 

Onze leraren creëren eigenaarschap van het leerproces bij hun 
leerlingen. 

Voldoende 

Onze leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als 
ervaringsdeskundige en partner bij de analyse en het bedenken en 
uitvoeren van de aanpak. 

Goed 

Onze leraren geven vorm aan het onderwijs op basis van SMARTdoelen 
op korte en langere termijn (in plaats van een vastgestelde 
methodiek). 

Voldoende 

Onze leraren werken planmatig en cyclisch aan de leer- en 
ontwikkeldoelen voor de groep, subgroepjes en mogelijk 
individuele leerlingen. 
Voldoende 

Onze leraren evalueren systematisch en periodiek hun leer- en 
ontwikkeldoelen en stellen deze indien nodig bij. 

Voldoende 

Onze onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor iedereen duidelijk. 
Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en 
wanneer. 

Goed 

Onze leraren doen actief aan collectieve reflectie op de keuzes en 
het eigen handelen en dat van collega's. 

Voldoende 

Onze leraren kunnen reflecties inzichtelijk maken met een door de 
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school gekozen instrumentarium. 
Niet te beoordelen 

Om de gewenste ondersteuning te bieden aan onze leerlingen kennen we 
een ondersteuningsroute binnen onze school en werken we samen met 
externe organisaties. 

4,1 te binn,zn de school 

Samenwerking met ouders bij de ondersteuning Onze school werkt samen 
met ouders. 
De taak om ouders te betrekken bij de ondersteuning ligt bij de: 
- Leraar/ mentor 
- Leerlingbegeleider 
- Intern begeleider/ zorgcoördinator 

Onze school werkt met een ondersteuningsteam. Een ondersteuningsteam is 
een deskundig team dat bij elkaar komt om leerlingen te bespreken die extra 
ondersteuning nodig hebben. 

Ons ondersteuningsteam bestaat in ieder geval uit de: 

- Leerlingbegeleider 

- Intern begeleider/ zorgcoördinator 

- Gedragsspecialist/ orthopedagoog 

- Deskundige van het samenwerkingsverband 

- Schoolmaatschappelijk werker 

- Jeugdhulpprofessional 

Ons ondersteuningsteam komt minimaal 5 keer per jaar bij elkaar. 

Wanneer een leerling wordt aangemeld bij onze school wordt niet altijd 
onderzocht wat zijn/haar extra onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften 
zijn voordat de leerling ingeschreven wordt op school. Wanneer de school 
niet kan voldoen aan de onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte van een 
leerling 
wordt er gezocht naar een passende plek. 
Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt warme overdracht 
plaats met de voorschoolse voorziening of de vorige school. 
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De verantwoordelijkheid voor het aanmeldproces ligt bij: 
- Intern begeleider/ zorgcoördinator 
- Directie 
- Anders, namelijk 
Coördinator aanmeldingen 

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school 
samenwerkt. 

Regulier basisonderwijs (bao) 
Regulier voortgezet onderwijs (vo) 
Voortgezet speciaal onderwijs (vso) 

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. 
Deze partnerorganisaties bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in 
en rond de thuissituatie, voor opvoeding, gezondheid of_veiligheid. Deze 
samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is 
om ondersteuning af te stemmen met overige hulp. 

GGZ / Jeugd-GGZ 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

Leerplichtambtenaar 

Schoolmaatschappelijk werk 

Gezinswerker 

Jeugdagent 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe we binnen onze school de ondersteuning 
borgen door cyclisch 
werken in een PDCA-cyclus. 

5, 1 (OPP/ 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt onze school een 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Hierin staan de onderwijsdoelen en 
ondersteuning beschreven. De OPP's van onze leerlingen worden jaarlijks 
geëvalueerd en geactualiseerd. De Leerlingbegeleider is verantwoordelijk 
voor de actualisatie. 
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D3 In richting van het onderwijs : Zicht op de ontwikkeling van leerlingen. 

D3. Inrichting von het onderwijs: Zicht op ontwikkeling van de leerlingen 
In de aanvraag voor een school voor voortgezet onderwijs beschrijft de initiatiefnemer op welke wijze 
de school vanaf binnenkomst systematisch informatie aver de kennis en vaardigheden van haar 
leerlingen gaat verzamelen. De initiatiefnemer maakt tevens duidelijk op welke wijze deze 
informatie gebruikt gaat warden om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van 
zowel groepen als individuele leerlingen. Dit heeft als doel dat de leerlingen een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen doorlopen (conform art. 2, tweede lid, WVO). 

Zicht op ontwikkeling bij aanmelding van de leerling 

Van elke aangemelde leerling wordt een dossier aangelegd. Het leerling dossier bevat in ieder geval: 
Ondertekend aanmeldingsformulier, BSN, LVS CITO. Indien van toepassing: onderzoeksverslag 
dyslexie en/of dyscalculie, diagnostisch onderzoeksverslag betreffende persoonlijkheidsstoornis, 
onderzoeksverslag orthopedagoog vanuit het samenwerkingsverband. 

Zodra een aanmelding bij onze school binnenkomt wordt deze aanmelding eerst gescreend op 
volledigheid. Bij onvolledigheid of missende dossierstukken wordt contact opgenomen met de 
toeleverende basisschool met het verzoek om de ontbrekende gegevens binnen een bepaald 
tijdsbestek aan te leveren. Bij de screening wordt een selectie gemaakt van ouders die in aanmerking 
komen voor een identiteitsgesprek. Daarnaast wordt er geselecteerd op zorgleerlingen en wordt er 
gekeken naar leerlingen waarvoor nog een (extra) gesprek geregeld moet worden met betrokkenen 
(ouders, toelatingscommissie, leerkrachten, orthopedagoog) en wordt er geselecteerd op eventuele 
wel of niet toelaatbaarheid. 

Greijdanus Hardenberg hecht veel waarde aan een warme overdracht, vooral bij leerlingen die 
binnen de school behoefte hebben aan extra ondersteuning. Die warme overdracht vindt vaak plaats 
op de basisschool met de leerkracht en/of ib-er bao en contactpersoon Greijdanus. Gegevens van die 
warme overdracht, waarbij vragen gesteld worden over cognitie, plaatsingsadvies, werkhouding, 
sociaal emotioneel, medisch, organiseren/plannen huiswerk en thuissituatie, worden verwerkt in een 
schema. Die gegevens worden samen met de gegevens van het aanmeldingsformulier gescreend en 
verwerkt in een klassenstaat. In de klassenstaat worden bij de onderdelen cognitie, leergedrag, 
plaatsingsadvies, sociaal emotioneel, medisch, bijzondere gezinsomstandigheden, diagnosestelling 
onderwijsbehoefte en structurele specifieke onderwijsbehoefte interventies weggeschreven waar 
elke docent rekening mee dient te houden en dient toe te passen. Voor vmbo onderbouw wordt de 
klassenstaat door de mentor gebruikt om het groepshandelingsplan voor zijn/haar klas te schrijven. 
In dit groepshandelingsplan wordt kort en bondig omschreven wat binnen het team als algemeen 
geldende regel voor alle klassen van toepassing is, wat op klasse niveau van toepassing is en wat op 
individueel niveau van toepassing is. 

Van aanmelding tot leerling 

Voordat de leerling start op Greijdanus in leerjaar 1 is er achter de schermen al veel werk gemaakt 
van het verzamelen van gegevens en zijn er stappen ondernomen waar de leerling in eerste instantie 
niet direct iets van zal merken. Waar de leerlingen wel mee te maken krijgt zijn voorzieningen als een 
dyslexiepas, gesprekken met leerlingbegeleider, gesprekken en hulp voor organiseren en plannen 
van huiswerk van een leerling ondersteuner Steunpunt, het volgen van een sociale 
vaardigheidstraining of faalangstreductietraining, individuele gesprekken met de mentor. Met al 
deze procedures en voorzieningen wordt getracht de leerling, binnen onze mogelijkheden, zo goed 
mogelijk te begeleiden. 
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04. Inrichting van het onderwijs: de onderwijstijd 

Voortgezet onderwijs Wettelijk is bepaald dat het onderwijs zodanig moet worden ingericht dat 

leerlingen een minimum aantal uren aan lestijd ontvangen. In de aanvraag maakt een nieuwe school 

duidelijk hoe de school de onderwijstijd gaat invullen. Het gaat daarbij om een beschrijving van hoe 

de wettelijk minimale onderwijstijd verdeeld gaat worden over verschillende jaren van de 

schoolsoort (vier, vijf of zes jaar in het voortgezet onderwijs). Ook bevat de aanvraag een beschrijving 

van de wijze waarop de onderwijstijd verdeeld is over de cursusduur. Met andere woorden: hoe 

wordt er omgegaan met wettelijke vakanties en vrije dagen. De initiatiefnemer toont hiermee aan 

dat de inrichting van de onderwijstijd aansluit bij het voorgestelde onderwijsconcept, bij de 

verwachte leerlingenpopulatie en bij de strategie om de kerndoelen en de referentieniveaus te halen 

(conform art. 6g en 10fvan de WVO). Advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, versie 1 

februari 2021 Pagina 10 van 30. 

Onderwijstijd: 

De wettelijke onderwijstijd (3700) wordt ols volgt verdeeld: 

- Leer jaar 1: 1000 uur 

- Leerjaar 2: 1000 uur 

- Leerjaar 3: 1000 uur 

- Leerjaar 4: 700 uur 

Curriculum: De Leerlingen MVI volgen in het 3' leerjaar de volgende profiel- en keuzevakken: 

- Module 1 Audiovisuele vormgeving en productie (1501) 

- Module 2 2D en 3D -vormgeving en -productie (1502) 

- Fotografie (1511) 

- Licht, geluid en decor (1512) 

In het 4' leerjaar worden de overige twee profielvakken (Module 3 ICT (1503} en Module 4 

Interactieve vormgeving en -productie (1504) aangeboden. Daarnaast wordt aan de leerlingen binnen 

het 4' jaar een keuze geboden uit tal van vmbo-keuzevakken binnen het profiel D&P, BWl1 en PIE. 

Avo-vakken: 

De leerlingen MVI volgen volgens de huidige lessentabel en gehanteerde curriculumverdeling bij de 

profiel D&P. 

Lessentabel: invoegen 

Onderwijstijd en vakantie: 

1 De profiel- en keuzevakken BWI en P!E worden in samenwerking met het Vechtdalcollege aangeboden. (het 

Vechtdal is onderdeel van de Landstedegroep) 
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D 5. Inhoud van het onderwijs: Kerndoelen en referentieniveaus 

Beschrijf voor het voortgezet onderwijs welke schoolsoorten u aanbiedt. Hoe gaat u aan de 

exameneisen, kerndoelen en referentieniveaus voor taal en rekenen voldoen? 

Het Greijdanus committeert zich aan de checklist 1 examenreglement van de VO raad.(Zie bijlage) 

Het Greijdanus is een school voor vmbo Basis, Kader en Tl en Havo en Vwo klas 1 t/m 6 

Voor taalonderwijs geld dat: 

Er in klas 1 en 2 vmbo instaptoetsen afgenomen worden m.b.v. Diataal n.a.v. de resultaten van die 

instaptoets wordt er een traject van remediëring in gang gezet waarbij gebruik gemaakt wordt van 

Numo. Ditzelfde traject wordt ook in het hv en vwo klas 1 t/m 4 ingezet. 

Voor klas 1 t/m 3 vmbo geldt dat er op taal gebied ook aan Ralfi lezen gedaan wordt. Verder zijn er 

binnen het vmbo 1 t/m E-uren die onder andere ingezet kunnen worden voor taalachterstanden 

(het gaat hierbij om 1 e-uur per week) 

Voor het rekenonderwijs geldt dat er in vmbo onderbouw dagelijks geoefend wordt met 

Bettermarks, 1 x per week bespreekt de rekendocent met de leerlingen de opdrachten. Het is een 

rekenprogramma waarin feilloos de ontwikkelpunten per leerling worden aangegeven. 

Verder is het zo dat de leerlingen in klas 4 vmbo die geen wiskunde in het pakket hebben alsnog in 

hun vierde jaar de rekentoets moeten maken. In de bovenbouw van het vmbo wordt overigens niet 

met Bettermarks gewerkt maar met een rekenmethode (boek). 

Ook hier kunnen leerlingen die het nodig hebben (i.o.m. docent leerling en mentor) gebruik maken 

van het E-uur. 

Voor de bovenbouw van vmbo en havo/vwo geldt dat de docenten zich houden aan de vakinhouden 

zoals die voor alle verschillende vakken in het curriculum staan beschreven. Dit wordt aan de leerling 

en de ouders bekend gemaakt door middel van een programma van toetsing en afsluiting (pta). 

Eventuele veranderingen in het curriculum tijdens het jaar (wat zelden voorkomt maar n.a.v. de 

corona perikelen zou het kunnen voor komen) wordt er met de leerling en de ouder gecommuniceerd 

en wordt tevens de inspectie hiervan op de hoogte gesteld. 

Deze veranderingen worden door de examensecretaris gecommuniceerd. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 

Examenreglement 2021-2022, blz.1 
Checklist 1 Examenreglement 
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Editie 2021-2022 

Inleiding 

Het Eindexamenbesluit VO bepaalt in artikel 31 dat het bevoegd gezag een eindexamenreglement 
opstelt en voor 1 oktober aan de kandidaten en tevens aan de inspectie toezendt. Het 
Eindexamenbesluit VO bepaalt wat in ieder geval in het examenreglement opgenomen moet 
worden. De verschillen tussen de examenreglementen van scholen zijn groot. In de onderstaande 
checklist zijn dfe zaken opgenomen die in ieder geval geregeld moeten worden, en zijn zaken 
opgenomen die in de praktijk door veel scholen als gewenst beschouwd worden. 
Het Eindexamenbesluit VO is met ingangsdatum 1 augustus 2021 op een aantal punten gewijzigd 
ter versterking van de kwaliteit en de kwaliteitsborging van schoolexaminering. De aanpassingen 
zijn verwerkt in deze editie van de checklist Examenreglement. Voor de gebruiker van de 
checklist zijn deze aanpassingen vermeld in een kader op bladzijde 2. Tevens zijn de relevante 
wijzigingen in het Eindexamenbesluit voor deze checklist opgenomen in een bijlage evenals de 
relevante passages uit de Nota van toelichting. 

Regelgeving 

Het Eindexamenbesluit VO bepaalt ten aanzien van het Examenreglement in artikel 31 en 35e 
het volgende (hier verkort weergegeven; zie voor de letterlijke tekst uit de regelgeving de bijlage): 

o Het bevoegd gezag stelt een examenreglement vast, dat in elk geval bevat: 
a. regels over de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het 
eindexamen; 
b. informatie over de toepassing van de maatregelen inzake onregelmatigheden (artikel 5); 
c. inhaal- en herkansingsmogelijkheden van het schoolexamen; 
d. de samenstelling en het adres van de commissie van beroep. 
o De examencommissie stelt een voorstel op voor een examenreglement. 
o Het bevoegd gezag wijkt bij de vaststelling van het examenreglement slechts af van het 
voorstel, nadat het bevoegd gezag: 
a. overleg heeft gepleegd met de examencommissie; en 
b. de afwijking schriftelijk heeft gemotiveerd. 
Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs zendt deze schriftelijke 
motivering zo spoedig mogelijk aan de examencommissie en de medezeggenschapsraad. 
o Het bevoegd gezag behoeft voor het vaststellen van het examenreglement de instemming 
van de medezeggenschapsraad. 
o Het bevoegd gezag zendt jaarlijks voor 1 oktober het vastgestelde examenreglement aan de 
kandidaten en de inspectie. 
Nieuw in deze checklist/aanpassingen m.b.t. versie 2020-2021 
In deze checklist, versie 2021-2022, zijn de volgende zaken aangepastoftoegevoegd ten opzichte van 
de checklist van 2020-2021: 

1 De inleidende tekst is volledig herschreven. 
2 In de bijlage zijn de voor het Examenreglement relevante passages uit het Eindexamenbesluit VO 
en de Nota van toelichting opgenomen. 
3 In de volgende items zijn aanpassingen doorgevoerd: 
o Bij item 7 wordt in de voetnoot aandacht besteed aan het handelingsdeel of handelingsopdracht 
dat als toetsvorm een schooleigen keus is. 
o Het examenreglement wordt op voorstel van de examencommissie vastgesteld (1) door het 
bevoegd gezag met instemming van de medezeggenschapsraad (8) en toegezonden (2) aan de 
kandidaten. 
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o Het examenreglement vermeldt de rol en taken op hoofdlijnen van de examensecretaris (9). 
o Het examenreglement vermeldt samenstelling en taken van de examencommissie (10, 11, 12). 
o Door toevoeging van de items over de examencommissie is de nummering aangepast vanaf item 
9. 
o De directeur mag geen deel uitmaken van de commissie van beroep (13). 
o Jaarlijks wordt een programma van toetsing en afsluiting voor het desbetreffende schooljaar 
opgesteld en aan de kandidaten toegezonden (20). 
o Het item over de rekentoets (26) is tekstueel geactualiseerd. 
o Bij item 29 is in een voetnoot een reeks voorbeelden van onregelmatigheden opgenomen. 
Daarmee zijn de voormalige items 30 en 32 vervallen, want deze zijn opgenomen in de reeks 
voorbeelden. 

o Item 53 gaat in op de mogelijkheid voor een kandidaat om een schoolexamen in te halen. 
o Item 51 gaat in op de nieuwe verplichte formele afronding van het schoolexamen. 
o Item 62 en 63 zijn vervallen. De examencommissie is opgenomen in de nummers 10-12. 
Aanpassingen Eindexamenbesluit VO per 1 augustus 2021 
Naar aanleiding van een examenincident in 2018 en de daarop volgende onderzoeken van de 
Commissie ten Dam (ingesteld door de VO-raad) en de Inspectie van het Onderwijs heeft de sector 
gewerkt aan de versterking van de kwaliteitsborging van schoolexaminering. De aanpassingen in het 
Eindexamenbesluit VO van 2021 vormen het formele sluitstuk. Zij betreffen de volgende zaken: 
1 een examencommissie wordt verplicht in het voortgezet onderwijs; 
2 de rol van de examensecretaris als ondersteuning van de directeur is verder geëxpliciteerd; 
3 de rol van de medezeggenschap in de totstandkoming van het examenreglement en het PTA is 
geëxpliciteerd, evenals de mogelijkheid en procedure om tot wijziging te komen; 
4 de relatie tussen PTA en het examenprogramma is aangescherpt; 

5 er wordt verschil gemaakt tussen het inhalen van een schoolexamentoets en het herkansen 
daarvan; 

6 er is een artikel opgenomen over de formele afronding van het schoolexamen. 

De aangepaste artikelen in het Eindexamenbesluit VO en de relevante passages uit de Nota van 
toelichting zijn opgenomen in een bijlage van deze checklist. 
VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 Examenreglement 2021-
2022, blz.3 

Checklist Examenreglement 
Nr. Noodzakelijk Gewenst 

Procedurele aspecten 
1 
Het examenreglement is op voorstel van de examencommissie vastgesteld door het bevoegd gezag 
en ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. 
2 
Het examenreglement is voor 1 oktober aan de kandidaten verstrekt of toegezonden. 
3 

Het examenreglement is voor 1 oktober aan de inspectie toegezonden. 

Reikwijdte 

4 

In het examenreglement is opgenomen voor welke kandidaten (afdeling, cohort, leerjaar) de tekst 
van toepassing is. 
5 

In het examenreglement is opgenomen voor welk schooljaar de tekst van toepassing is. 
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Algemene bepalingen 

6 Het examenreglement bevat een begrippenlijst. 

7 Het examenreglement vermeldt welke soorten (school)examens worden onderscheiden en 
hanteert consequent de juiste terminologie 1. 

8 Het examenreglement noemt de wettelijke grondslag en de verantwoordelijkheid voor de 

vaststelling, waaronder de instemming van de medezeggenschapsraad. 

1 Het begrip 'handelingsdeel' of 'handelingsopdracht' komt als voorgeschreven toetsvorm niet 

(meer) voor in de Examenprogramma's. In het verleden werd in veel examenprogramma's met een 

handelingsdeel een opdracht aangeduid die niet met een cijfer werd beoordeeld, maar waaraan 

'voldaan' moest worden. Het 'voldoen' aan de opdracht van het handelingsdeel was dan een vereiste 
om het schoolexamen te kunnen voltooien. Een beoordeling 'onvoldoende' was niet mogelijk. 

Als een school in het PTA een handelingsdeel opneemt als schooleigen invulling van een deel van het 
examenprogramma, zal de school helder moeten maken in de examenregeling (examenreglement en 

PTA) dat handelingsdelen per definitie 'voldaan' moeten zijn, omdat zonder afgesloten 

handelingsdeel er geen eindcijfer voor het schoolexamen kan worden vastgesteld. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering 

Checklist Examenreglement 

Nr. Noodzakelijk Gewenst 

9 Het examenreglement vermeldt de rol en taken op hoofdlijnen van de examensecretaris en 

vermeldt tevens dat deze uit het personeel door de directeur wordt aangewezen2. 

10 In het examenreglement is opgenomen dat het bevoegd gezag een examencommissie heeft 

ingesteld die bestaat uit een oneven aantal, en tenminste drie, leden. Leden van het bevoegd gezag, 

de directeur, leden van de MR, leerlingen en hun wettelijke vertegenwoordigers kunnen geen deel 
uitmaken van de examencommissie. 

11 Het examenreglement vermeldt de taken en bevoegdheden vanuit de regelgeving van de 

examencommissie. Daaronder valt in ieder geval: opstellen van een voorstel van een 

examenreglement, jaarlijks een voorstel voor het programma van toetsing en afsluiting, het borgen 
van het afsluitend karakter en de kwaliteit van het schoolexamen en het vaststellen van richtlijnen en 

aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het schoolexamen. 

12 
Naast taken en bevoegdheden vanuit de regelgeving, kan het bevoegd gezag de examencommissie 

andere taken en bevoegdheden hebben gegeven die van belang zijn voor de uitvoering van het 
exameriproces. In dergelijke gevallen regelt het examenreglement de rol van de examencommissie. 

13 In het examenreglement is opgenomen de samenstelling en het adres van de commissie van 

beroep. Nota bene, de directeur mag geen deel uitmaken van de commissie van beroep. 

14 In het examenreglement is opgenomen wat de procedure is als een betrokkene (kandidaat) 

bezwaar wil maken tegen enige maatregel of handeling die hij strijdig acht met het 
examenreglement. 

2 Het Eindexamenbesluit VO noemt als expliciete taken van de examensecretaris de volgende: 

- Het ondersteunen van de directeur bij het organiseren en afnemen van het eindexamen; 

- Het ondersteunen van de directeur bij de uitvoering van het examenreglement en het PTA; 
- Het verstrekken van overzichten van de schoolexamenresultaten; 
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- Het (samen met de directeur) tekenen van de overzichten en de eindbeoordeling van het 
schoolexamen; 

- Het (samen met de directeur) vaststellen van de uitslag van het eindexamen; 
- Het (samen met de directeur) tekenen van de diploma's en cijferlijsten. 

VO-raacl instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminerlng 

Checklist Examenreglement 
Nr. Noodzakelijk Gewenst 

15 In het examenreglement is conform het Eindexamenbesluit VO (artikel 5) opgenomen wat de 
procedure is als een betrokkene (kandidaat) in beroep wil gaan tegen een beslissing van de directeur. 
16 In het examenreglement is een regeling "afwijkende wijze van examineren" opgenomen (artikel 
55 Eindexamenbesluit VO). 

17 In het examenreglement is een bepaling opgenomen die regelt dat de directeur beslist in alle 
gevallen waarin het reglement niet voorziet. 

18 In het examenreglement is in voorkomende gevallen opgenomen welke bevoegdheden m.b.t. de 
uitvoering van het examen zijn gemandateerd en aan wie. 
19 Het examenreglement regelt in welke vakken een kandidaat examen kan afleggen en of de 
kandidaat in meer vakken examen mag afleggen dan nodig is voor een volledig examen. 
20 Het examenreglement vermeldt dat jaarlijks een programma van toetsing en afsluiting voor het 
desbetreffende schooljaar wordt opgesteld en voor 1 oktober aan de kandidaten wordt verstrekt of 
toegezonden. 

21 Het examenreglement regelt de wijze waarop de kandidaat in kennis gesteld wordt van de 
toegestane hulpmiddelen. 

22 In het examenreglement is geregeld wat de 'houdbaarheid' van reeds afgelegde schoolexamens is 
in het geval een leerling doubleert; de school bepaalt de houdbaarheid. 
23 Het examenreglement regelt indien van toepassing - de toelating tot het centraal examen in 
een eerder leerjaar (en regelt daarmee ook de wijze waarop het voorafgaand schoolexamen wordt 
ingericht), en vermeldt de in artikel 37a van het Eindexamenbesluit VO bepaalde regelingen. 
24 Het examenreglement regelt de schoolspecifieke eisen m.b.t. de uitvoering van het 
profielwerkstuk en de vakken waarop het betrekking kan hebben. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminerîng 

Checklist Examenreglement 
Nr. Noodzakelijk Gewenst 

25 Het examenreglement regelt - indien van toepassing - het afleggen van een examen in een vak op 
een hoger niveau (en regelt daarmee ook de wijze waarop het voorafgaand schoolexamen wordt 
ingericht), en vermeldt de terugvaloptie op het oorspronkelijk niveau zoals bepaald in artikel Sla van 
het Eindexamenbesluit VO. 

26 Het examenreglement regelt de toelating tot en het afleggen van het schoolexamen rekenen voor 
de leerlingen die een eindexamen afleggen zonder wiskunde in het pakket.3 

Eindexamenbesluit, artikel 5, onregelmatigheden 

27 In het examenreglement is het bepaalde in artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO integraal 
overgenomen. 

26 



28 In het examenreglement zijn geen andere sanctiemogelijkheden bepaald dan die worden 
genoemd in artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO. 
29 In het examenreglement wordt (bijvoorbeeld via een voetnoot) een niet-limitatieve opsomming 
van voorbeelden van onregelmatigheden genoemd4. 
30 In het examenreglement is geregeld op welke wijze wordt vastgesteld dat er sprake is van 
ongeoorloofd verzuim; tevens is bepaald dat (alleen) de directeur maatregelen kan nemen (en wel 
alleen maatregelen als beschreven in artikel 5 van het Eindexamenbesluit VO). 
31 In het examenreglement is bepaald op welke wijze en in welke gevallen (binnen de wettelijke 
kaders) een kandidaat aanspraak kan maken op ontheffing. 

3 Per augustus 2019 is de rekentoets afgeschaft. Voor leerlingen met wiskunde in het pakket worden 
de rekenvaardigheden geïntegreerd in de eindtoetsing voor wiskunde. Leerlingen zonder wiskunde 
krijgen vanaf schooljaar 2020-2021 een apart schoolexamen rekenen. 
4 Een concrete en complete opsomming van onregelmatigheden is niet op te stellen. Veel scholen 
noemen de volgende zaken als voorbeelden van onregelmatigheden: zonder geldige reden niet 
deelnemen aan een zitting van een schoolexamentoets, het niet tijdig inleveren of afronden van een 
praktische opdracht of een handelingsdeel, fraude, gebruik maken van niet-toegestane 
hulpmiddelen, waaronder telefoons, niet-toegestane communicatie. 

VO-raad Instrumenten kwal\teitsborging schoolexarninering I Checklist 1 Examenreglement 2021-
2022, blz. 7 
Checklist Examenreglement 
Nr. Noodzakelijk Gewenst 
32 In het examenreglement is bepaald welke kandidaten in welke gevallen recht hebben op 
vrijstelling en op welke wijze in die gevallen de uitslag wordt bepaald. 
33 In het examenreglement is een procedure beschreven die wordt gevolgd indien vermoed dan wel 
vastgesteld wordt dat een kandidaat zich schuldig heeft gemaakt aan een onregelmatigheid. 

De organisatie van het eindexamen 

34 Het examenreglement vermeldt wanneer het schoolexamen aanvangt en wanneer het wordt 
afgesloten. 
35 Het examenreglement vermeldt: in het geval van schriftelijke examens als voorwaarde voor 
toelating voor het centraal examen dat het schoolexamen volledig is afgesloten voor aanvang van het 
eerste tijdvak; in het geval van flexibele digitale examens BB KB dat het schoolexamen in het 
betreffende vak is afgesloten voor het centraal examen. 

36 Het examenreglement vermeldt dat deelname aan de geplande schoolexamentoetsen verplicht 
is. 
37 Het examenreglement vermeldt dat het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht 
op of voor de deadline verplicht is. 
38 Het examenreglement regelt de bewaarprocedure en bewaartermijn voor het schoolexamenwerk 
en vermeldt dat het centraal-examenwerk tenminste zes maanden op school bewaard blijft. 
39 Het examenreglement vermeldt, conform het Eindexamenbesluit VO (art.32.2), dat de vakken 
waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld uiterlijk moeten zijn afgesloten op een datum die ligt uiterlijk 
10 dagen voor aanvang van het eerste tijdvak. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 Examenreglement 2021-
2022, blz.8 
Checklist Examenreglement 
Nr. Noodzakelijk Gewenst 
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De gang van zaken tijdens het schoolexamen 
40 Het examenreglement regelt de wijze waarop de school (i.c.de directeur) in kennis gesteld wordt 
van verhindering van de kandidaat om aanwezig te zijn bij een schoolexamen dan wel om het werk 
tijdig in te leveren. 
41 Het examenreglement regelt hoe te handelen in het geval een kandidaat te laat is voor deelname 
aan een schoolexamen dan wel te laat is bij het inleveren van het praktisch werk. Het 
examenreglement bepaalt dat eventuele maatregelen door de directeur genomen worden. 
42 Het examenreglement beschrijft de gang van zaken tijdens de zittingen van school- en centrale 
examens, waarbij (met het oog op maximale garantie van de authenticiteit van het werk van de 
kandidaat) in ieder geval de volgende zaken worden bepaald: 

- met welk schrijfgerei de kandidaten het werk wel en niet mogen maken (waaronder ook digitale 
middelen); 

- welke hulpmiddelen per vak zijn toegestaan of waar deze informatie te vinden is; 
- welke regels voor het inleveren van het gemaakte werk gelden (waaronder ook digitale inlevering); 
- hoe het toezicht bij de schoolexamentoetsen en schoolexamenzittingen is geregeld e_n hoe deze 
worden afgesloten; 
- alle verdere schooleigen bijzonderheden. 
Indien een kandidaat (al dan niet in strijd met de bepalingen in het examenreglement van de school) 
het examenwerk met potlood heeft gemaakt, wordt de handelwijze aanbevolen: 
onmiddellijk na het beëindigen van de examenzitting wordt het werk gekopieerd; het origineel wordt 
bewaard in een kluis. De corrector ontvangt de kopie ter correctie. 

Het is ondoenlijk op deze plek een limitatieve opsomming te geven. Dikwijls bepaalt een school 
bijvoorbeeld dat het werk niet met potlood gemaakt mag worden (behalve tekeningen, grafische 
verbeeldingen e.d.). Veel scholen bepalen welk papier en kladpapier gebruikt mag of moet worden. 
Deze zaken zijn niet voorgeschreven door de wetgever, maar zijn in feite bedoeld om het werk van 
de leerling maximale authenticiteit te geven en zodoende maximaal te verhinderen dat na inleveren 
van het werk door anderen ongemerkt wijzigingen kunnen plaatsvinden. 

VO-raad insfrurnenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 Examenreglement 2021-
2022, blz.9 
Checklist Examenreglement 
Nr. Noodzakelijk Gewenst 
43 Het examenreglement vermeldt dat gemaakt examenwerk zijn geldigheid behoudt. 
44 Het examenreglement regelt hoe te handelen bij ziekte of onwel worden van een kandidaat 
tijdens afname van (school)examen. 
45 Het examenreglement regelt hoe te handelen indien examenwerk niet volgens de regels wordt 
ingeleverd (bijvoorbeeld nadat het buiten de examenzaal is gebracht). 
46 Het examenreglement regelt vanaf welk moment en tot welk moment de kandidaat de zitting van 
het schoolexamen mag verlaten. Het examenreglement regelt dit ook voor zittingen van het centraal 
examen. 
47 Het examenreglement regelt de werkwijze bij afstandstoetsing. 

Communicatie 
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48 Het examenreglement beschrijft de procedure waarmee de kandidaat inzage kan krijgen in de 
beoordeling en normering van het gemaakte werk. 
49 Het examenreglement beschrijft de procedure waarmee de kandidaat eventueel bezwaar kan 
aantekenen tegen de beoordeling van het gemaakte werk in het schoolexamen. 
50 Het examenreglement regelt de wijze waarop de kandidaten 
tussentijds worden geïnformeerd over hun resultaten en op welke wijze zij kunnen aangeven of deze 
correct zijn verwerkt in het administratiesysteem. 
51 Het examenreglement vermeldt dat de kandidaat als formele afronding van het schoolexamen 
een overzicht per vak ontvangt van de resultaten van alle onderdelen en de eindbeoordeling van het 
schoolexamen, getekend door de directeur en de examensecretaris. De kandidaat tekent voor 
ontvangst. 
6 Het nieuwe artikel 33 van het Eindexamenbesluit VO regelt deze nieuwe formele wijze van 
afronding van het schoolexamen. Zie de bijlage voor het desbetreffende artikel. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 Examenreglement 2021-
2022, blz.10 
Checklist Examenreglement 
Nr. Noodzakelijk Gewenst 
De herkansing van het schoolexamen (en van het centraal examen) 

52 Het examenreglement regelt in welke gevallen welke soort(en) schoolexamens herkanst kunnen 
worden. 

53 Het examenreglement regelt de wijze waarop wordt voorzien in een inhaalmogelijkheid voor de 
kandidaat die door ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil onafhankelijke 
omstandigheid niet in staat is geweest aan een of meer toetsen van het schoolexamen deel te 
nemen. 

54 Het examenreglement regelt in ieder geval voor het vak maatschappijleer en - indien gewenst - in 
overige gevallen dat de kandidaat gebruik kan maken van een herexamenregeling voor het 
schoolexamen vmbo (ter toelichting: het Eindexamenbesluit bepaalt in art.35bl in welke 
gevallen een herexamen moet en mag worden verleend. De termen herexamen en herkansing 
hebben overigens een verschillende betekenis). 
55 Het examenreglement vermeldt de in het Eindexamenbesluit VO bepaalde herkansingsregeling 
voor centrale examens. 

56 Het examenreglement regelt de procedure waarmee de kandidaat te kennen geeft deel te willen 
nemen aan een herkansing van het schoolexamen. 

57 Het examenreglement regelt de procedure waarmee de kandidaat te kennen geeft deel te willen 
nemen aan een herkansing van het centraal examen. 

De uitslag 

58 Het examenreglement vermeldt de bandbreedte van de cijfers (1-10) en de gevallen waarin een 
cijfer wordt vastgesteld met één decimaal. 
7 Het nieuwe artikel 31.1.c van het Eindexamenbesluit VO bepaalt dat de school in ieder geval moet 
voorzien in de genoemde inhaalmogelijkheid. 
8 Een herkansing van een toets/schoolexamenonderdeel betreft altijd die specifieke toets of dat 
specifieke schoolexamenonderdeel. Een herexamen is meer omvattend dan een herkansing van een 
specifieke toets en "omvat door het bevoegd gezag aangegeven onderdelen van het 
examenprogramma". Zie artikel 35bl van het Eindexamenbesluit. 
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VO·raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 Examenreglement 2021· 
2022, blz.11 
Checklist Examenreglement 

Nr. Noodzakelijk Gewenst 

59 Het examenreglement vermeldt de wijze waarop de cijfers voor het schoolexamen (indien nodig) 
worden afgerond. Het examenreglement vermeldt tevens de wijze waarop de cijfers voor het 
centraal examen worden afgerond conform het Eindexamenbesluit VO. 
60 Het examenreglement vermeldt de samenstelling van het combinatiecijfer. 
61 Het examenreglement vermeldt de slaag-zakregeling. 
62 Het examenreglement vermeldt de cum laude-regeling (Eindexamenbesluit VO, artikel 52.a). 

Maatwerk 

63 Het examenreglement regelt de wijze waarop leerlingen die tussentijds instromen of tussentijds 
van schoolsoort veranderen alsnog voldoen aan de exameneisen van het PTA dat behoort bij de 
toepasselijke schoolsoort. 

64 Het examenreglement regelt de wijze waarop leerlingen die na een bepaald leerjaar van 
schoolsoort veranderen alsnog voldoen aan de exameneisen die de school in het PTA dat 
behoort bij de toepasselijke schoolsoort heeft gesteld. Het eenvoudigweg omrekenen van behaalde 
schoolexamenresultaten is niet toegestaan, omdat leerlingen beoordeeld moeten worden volgens de 
exameneisen die voor de betreffende schoolsoort gelden. 
65 Het examenreglement regelt de wijze waarop voor leerlingen die versnellen via een maatwerk· 
PTA eisen worden gesteld om te voldoen aan het examenprogramma dat de school voor de 
toepasselijke schoolsoort heeft gesteld. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexarninering I Checklist 1 Examenreglernent 2021-
2022, blz.12 

Bijlage Aanpassingen Eindexamenbesluit VO 2021 
In deze bijlage zijn de belangrijkste gewijzigde artikelen uit het Eindexamenbesluit opgenomen met 
aansluitend voor deze checklist in verkorte weergave de relevante passages uit de Nota van 
toelichting. 

Artikel 3a. De examensecretaris 

1. De directeur van een school voor voortgezet onderwijs wijst een of meer van de personeelsleden 
van de school aan tot examensecretaris van het eindexamen. Een examensecretaris is tevens 
examensecretaris van de deeleindexamens. 
2. De directeur en de examensecretaris van een school voor voortgezet onderwijs verrichten 
gezamenlijk de taken bedoeld in de artikelen 33, tweede lid, 48, eerste en derde lid, 52, zesde lid, en 
59, vierde lid. 
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3. De examensecretaris heeft de taak om de directeur te ondersteunen bij: 
a. het organiseren en afnemen van het eindexamen of het deeleindexamen bedoeld in het eerste lid; 
b. de uitvoering van het examenreglement bedoeld in artikel 31, eerste lid; 
c. de uitvoering van het programma van toetsing en afsluiting bedoeld in artikel 31a, eerste lid; en 
d. de verstrekking van een overzicht van de onderdelen en beoordeling van de schoolexamens 
bedoeld in artikel 33. 
4. De directeur stelt een taakomschrijving voor de examensecretaris vast waarin in ieder geval de 
taken bedoeld in het tweede en derde lid worden opgenomen. 
5. De directeur verstrekt de taakomschrijving aan het bevoegd gezag, aan de examensecretaris en 
aan de examencommissie. 
6. De directeur draagt er zorg voor dat het deskundig functioneren van de examensecretaris is 
gewaarborgd. 

Artikel 31. Examenreglement 

1. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs respectievelijk de examencommissie 
vavo stelt een examenreglement vast, dat in elk geval bevat: 
a. regels over de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen; 
b. informatie over de toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 5; 
c. inhaal- en herkansingsmogelijkheden van het schoolexamen, waarbij in ieder geval wordt voorzien 
in een inhaalmogelijkheid voor de kandidaat die door ziekte of ten gevolge van een bijzondere van 
zijn wil onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest aan een of meer toetsen van het 
schoolexamen deel te nemen; en 
d. in het geval van een school voor voortgezet onderwijs, de samenstelling en het adres van de in 
artikel 5, 
vierde en vijfde lid, bedoelde commissie van beroep. 
2. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs wijkt bij de vaststelling van het 
examenreglement slechts af van het voorstel, bedoeld in artikel 35e, eerste lid, onderdeel a, nadat 
het bevoegd gezag: 
a. overleg heeft gepleegd met de examencommissie; en 
b. de afwijking schriftelijk heeft gemotiveerd. 

3. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs zendt de schriftelijke motivering, 
bedoeld in het tweede lid, zo spoedig mogelijk aan de examencommissie en de 
medezeggenschapsraad. 
4. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs behoeft voor het vaststellen van het 
examenreglement de instemming van de medezeggenschapsraad van de school voor voortgezet 
onderwijs 
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wet medezeggenschap op scholen. 
5. De examencommissie vavo behoeft voor het vaststellen van het examenreglement de instemming 
van de studentenraad van de instelling voor educatie en beroepsonderwijs, bedoeld in artikel 8a.2.2, 
derde lid, onder e, van de Wet op het beroepsonderwijs. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering [ Checklist 1 Examenreglement 2021-
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6. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs respectievelijk de examencommissie 
vavo zendt jaarlijks voor 1 oktober het vastgestelde examenreglement aan de kandidaten en de 
inspectie. 
7. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op deeleindexamens. 
Artikel 31a. Programma van toetsing en afsluiting: de inhoud 
1. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs respectievelijk de examencommissie 
vavo stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting vast voor het 
desbetreffende schooljaar. 
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2. Het programma van toetsing en afsluiting vermeldt in ieder geval: 
a. welke examenstof van het examenprogramma in het schoolexamen wordt getoetst; 
b. welke door het bevoegd gezag vast te stellen examenstof in het schoolexamen wordt getoetst; 
c. de inhoud van de toetsen die onderdeel uitmaken van het schoolexamen; 
d. de wijze waarop en tijdvakken waarbinnen de toetsen en herkansingen van het schoolexamen 
plaatsvinden; 
e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een kandidaat tot stand 
komt. 

3. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs respectievelijk de examencommissie 
vavo 
draagt er zorg voor dat ten aanzien van de toetsen die deel uitmaken van het schoolexamen, in het 
programma van toetsing en afsluiting duidelijk en herleidbaar wordt aangegeven welke toetsen 
bijdragen 

aan de afsluiting van: 
a. de verplichte examenstof van het examenprogramma die behoort bij het schoolexamen; 
b. de examenstof van het examenprogramma die behoort tot de verplichte examenstof van het 
centraal examen, maar die ook in het schoolexamen zal worden getoetst; en 
c. examenstof die is gekozen door het bevoegd gezag. 
4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op deeleindexamens. 
Artikel 31b. Programma van toetsing en afsluiting: de vaststelling 
1. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs wijkt bij de vaststelling van het 

programma van toetsing en afsluiting als bedoeld in artikel 31a, eerste lid, slechts af van het voorstel 
van de examencommissie, bedoeld in artikel 35e, eerste lid, onderdeel b, nadat het bevoegd gezag: 
a. overleg heeft gepleegd met de examencommissie; en 
b. de afwijking schriftelijk heeft gemotiveerd. 

2. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs zendt de schriftelijke motivering 
bedoeld in het tweede lid, zo spoedig mogelijk aan de examencommissie en de 
m ed ezegge nsch a psraa d. 

3. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs behoeft voor het vaststellen van het 
programma van toetsing en afsluiting de instemming van de medezeggenschapsraad van de school, 
bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b, van de Wet medezeggenschap op scholen. 
4. De examencommissie vavo behoeft voor het vaststellen van het programma van toetsing en 
afsluiting de instemming van de studentenraad van de instelling voor educatie en beroepsonderwijs 
bedoeld in artikel 8a.2.2, derde lid, onder e, van de Wet op het beroepsonderwijs. 
5. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs respectievelijk de examencommissie 
vavo zendt jaarlijks voor 1 oktober het vastgestelde programma van toetsing en afsluiting voor het 
desbetreffende schooljaar aan de kandidaten en de inspectie. 
6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op deeleindexamens. 
Artikel 31c. Programma van toetsing en afsluiting: wijziging 

1. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs respectievelijk de examencommissie 
vavo kan het programma van toetsing en afsluiting na 1 oktober slechts wijzigen: 
a. in het geval van een bijzonder onvoorziene omstandigheid die leidt tot praktische 
onuitvoerbaarheid van het programma van toetsing en afsluiting; of 
VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 Examenreglement 2021-
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b. ter verbetering van een kennelijke onjuistheid of kennelijke onvolledigheid in het programma van 
toetsing en afsluiting. 

2. De examencommissie van de school voor voortgezet onderwijs wordt vooraf in de gelegenheid 
gesteld om te adviseren over een wijziging als bedoeld in het eerste lid. 
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3. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs wijkt bij de vaststelling van een 
wijziging van het programma van toetsing en afsluiting slechts af van het advies van de 
examencommissie nadat het bevoegd gezag: 
a. overleg heeft gepleegd met de examencommissie; en 
b. de afwijking schriftelijk heeft gemotiveerd. 
4. Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 31b zijn van overeenkomstige toepassing op de 
vaststelling van de wijziging van het programma van toetsing en afsluiting na 1 oktober. 
5. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op deeleindexamens. Artikel 33. Verstrekking 
overzicht onderdelen en beoordeling schoolexamen 
1. Voor de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen verstrekt de directeur 
respectievelijk de examencommissie vavo aan de kandidaat, voor zover van toepassing, het 
volgende: 

a. een overzicht van behaalde resultaten van alle onderdelen in het examendossier bedoeld in artikel 
35c, 
b. een overzicht van de cijfers die de kandidaat heeft behaald voor het schoolexamen; 
c. de beoordeling voor de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; en 
d. de beoordeling van het profielwerkstuk in het vmbo. 
2. De directeur, de examensecretaris dan wel de examencommissie vavo tekenen voor verstrekking 
van de in het eerste lid genoemde overzichten en beoordelingen aan de kandidaat. 
3. De kandidaat tekent voor ontvangst van de in het eerste lid genoemde overzichten en 
beoordelingen. 
Artikel 35d. De benoeming en samenstelling van de examencommissie 
1. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs: 
a. stelt een of meer examencommissies in ten behoeve van de borging van de kwaliteit van de 
schoolexam inering; 
b. benoemt de leden van de examencommissie; en 
c. draagt zorg voor het onafhankelijk en deskundig functioneren van de examencommissie. 
2. De examencommissie heeft een oneven aantal leden en ten minste drie leden. 
3. De volgende personen kunnen niet worden benoemd tot lid van de examencommissie: 
a. leden van het bevoegd gezag; 
b. de directeur van de school; 

c. leden van de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de 
school als bedoeld in de artikelen 3 en 4 van de Wet medezeggenschap op scholen; 
d. leerlingen van de school en hun wettelijk vertegenwoordigers. 
4. Bij de benoeming van de leden van de examencommissie draagt het bevoegd gezag er zorg voor 
dat de examencommissie deskundig is op het gebied van: 
a. de desbetreffende schoolsoort; 
b. de regelgeving over examinering in het voortgezet onderwijs; en 
c. de kwaliteit van examinering. 

5. Alvorens tot benoeming van een lid over te gaan, hoort het bevoegd gezag de overige leden van de 
examencommissie. 

Artikel 35e. De taken en bevoegdheden van de examencommissie 
1. De examencommissie heeft voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering de 
volgende 
taken en bevoegdheden: 
VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 Examenreglement 2021-
2022, blz.15 

a. het opstellen van een voorstel voor een examenreglement als bedoeld in artikel 31 voor het 
bevoegd gezag; 
b. het jaarlijks opstellen van een voorstel voor een programma van toetsing en afsluiting als bedoeld 
in artikel 31a voor het bevoegd gezag; 
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c. het borgen van het afsluitend karakter en de kwaliteit van het schoolexamen; 
d. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het 
schoolexamen; 
en 
e. overige door het bevoegd gezag aan de commissie opgedragen taken en bevoegdheden. 
2. De examencommissie stelt regels vast over haar werkwijze. 
3. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. 
4. De examencommissie evalueert jaarlijks de kwaliteit van de schoolexaminering en stelt een advies 
op aan het bevoegd gezag en de directeur over noodzakelijke en wenselijke verbeteringen. 
5. De examencommissie verstrekt de regels over haar werkwijze, het verslag, de evaluatie en het 
advies bedoeld in het tweede tot en met het vierde lid, aan het bevoegd gezag, aan de directeur en 
aan de examensecretaris van een school voor voortgezet onderwijs. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexarninering I Checklist 1 Examenreglement 2021· 
2022, blz.16 
Nota van toelichting bij het Eindexamenbesluit VO 2021 Eisen aan de inhoud van het 
examenreglement 
Met dit besluit wordt geregeld dat het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs een 
examenreglement moeten vaststellen. Dat reglement kan voor een aantal examen jaren gelden. 
Ten eerste dienen regels over de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het 
eindexamen in het examenreglement te worden opgenomen. Ten aanzien van regels over de 
organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen wordt bedoeld alle 
zowel procedurele als organisatorische regelingen die het bevoegd gezag moet treffen ter uitvoering 
van het eindexamen. 
Behalve de voorgeschreven regels kunnen ook andere regels worden voorgeschreven in het 
examenreglement. Denk hierbij bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, aan regels over: 
lll De instelling van een commissie van beroep; 
lîl Toegestane hulpmiddelen en faciliteiten; 
lîl De inzage en bewaartermijn van gemaakte werk en/of examendossier; 
lîl Generieke inhaal- en herkansingsmogelijkheden; 
lîl Zaken die te maken hebben met de afname van een (school)examenonderdeel - zoals te laat 
komen, toezicht op de afname e.d.; 
lîl Zaken die te maken hebben met de beoordeling van het schoolexamen, of 
schoolexamenonderdelen, inclusief wanneer de beoordeling uiterlijk bekend wordt gemaakt aan 
de kandidaat; en, 
lll De mogelijkheid van een leerling om aanspraak te doen op een vrijstelling met betrekking tot het 
examen. 
Ten tweede dient informatie over de toepassing van de maatregelen bedoeld in artikel 5 (over 
onregelmatigheden) in het examenreglement te worden opgenomen. In het examenreglement 
neemt het bevoegd gezag verder op wat zij verstaat onder enige onregelmatigheid. Het is niet 
mogelijk om andere maatregelen in het examenreglement op te nemen en toe te passen dan de 
maatregelen die genoemd staan in artikel 5. 
Ten derde dienen de inhaal- en herkansingsmogelijkheden van het schoolexamen te worden 
opgenomen. 
Hierin wordt aangegeven dat er een verschil is tussen herkansen en inhalen. Er moet hierbij voortaan 
in ieder geval worden voorzien in een inhaalmogelijkheid voor gevallen waarin de kandidaat door 
ziekte of ten gevolge van een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, niet in staat is 
geweest aan toetsen van het schoolexamen deel te nemen. Een inhaalmogelijkheid mag een andere 
toetsvorm hebben dan de oorspronkelijke toets. 
Onder toetsen van het schoolexamen worden overigens de verschillende toetsmomenten verstaan 
die samen het schoolexamen vormen. De inrichting van deze toets momenten kan per school 
verschillen. Er wordt hiermee niet gedoeld op de examenonderdelen, zoals beschreven in de regeling 
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examenprogramma's VO. 

Tot slot moet er voor scholen voor voortgezet onderwijs de samenstelling en het adres van de in 
artikel 5 

van het Eindexamenbesluit VO bedoelde commissie van beroep in het examenreglement worden 
opgenomen. 

De totstandkomingsprocedure van het examenreglement Ter versterking van de kwaliteit van de 
schoolexaminering zal bij de vaststelling door het bevoegd gezag van het examenreglement voor het 
voortgezet onderwijs voortaan ook een rol weggelegd zijn voor een examencommissie. Voorheen 
volstond de vaststelling van examenreglementen voor va-scholen door het bevoegd gezag. Dit 
besluit verandert dat. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 Examenreglement 2021-
2022, blz.17 

Voortaan is de procedure als volgt; 
- Eerst zal de examencommissie een voorstel voor een examenreglement opstellen. 

- Het bevoegd gezag mag van dit voorstel afwijken, maar moet dan wel eerst hierover overleggen 
met de examencommissie en de afwijking schriftelijk motiveren. 

- Deze schriftelijke motivering moet zowel aan de examencommissie als de medezeggenschapsraad 
worden gezonden. 

- Vervolgens dient de medezeggenschapsraad nog in te stemmen met het voorgestelde 
examenreglement. De medezeggenschapsraad kan op grond van de schriftelijke motivering een 
weloverwogen beslissing nemen of zij wel of niet instemt met de vaststelling van het 
examenreglement. 
- Tot slot kan het bevoegd gezag het examenreglement vaststellen. 

Verder dient het bevoegd gezag respectievelijk de examencommissie vavo jaarlijks voor 1 oktober 
het vastgestelde examenreglement aan de kandidaten en de inspectie te zenden. Dit mag ook via de 
digitale weg. Zo wordt in de praktijk het examenreglement toegevoegd aan het internetschooldossier 
van de inspectie, en kan het examenreglement via de e-mail aan kandidaten verstrekt worden. Het 
examenreglement alleen publiceren op de website van de school is niet voldoende. Een link in een e
mail mag wel. 

Voorheen lag de verplichting van het verstrekken bij de directeur. Deze wordt teruggelegd bij het 
bevoegd gezag, omdat het bevoegd gezag de verantwoordelijkheid heeft het examenreglement vast 
te stellen. Het ligt dan voor de hand dat het bevoegd gezag ook verantwoordelijk is voor de 
verzending aan de kandidaten en aan de inspectie. In de pràktijk kan dit wel aan de directeur van de 
school gemandateerd worden. Dit lid geldt zowel voor scholen voor voortgezet onderwijs als voor 
het vavo. Het uitreiken van de schoolexamenresultaten door de school ter afsluiting van het 
schoolexamen Het verstrekken van de schoolexamenresultaten moet een duidelijke afsluiting van 
het schoolexamen zijn. De directeur en de examensecretaris tekenen voor verstrekking van de 
overzichten en beoordelingen aan de examenkandidaat. De kandidaat tekent voor ontvangst van de 
overzichten en beoordelingen. [ ... ] 

De afronding van het schoolexamen moet worden gezien als een officieel moment en niet enkel een 
administratieve handeling. Deze maatregel introduceert een extra controle ten behoeve van de 
praktische organisatie en uitvoering van het examenproces. Daarnaast ziet het er op dat scholen 
bewust het schoolexamen afsluiten en erkennen als volledig en gelijkwaardig onderdeel van het 
eindexamen. Het schoolexamen is immers de helft van het eindexamen. Scholen en instellingen 
kunnen uiteraard zelf een invulling van dit moment inrichten, waarbij gedacht kan worden aan een 
feestelijk uitreiking met bijvoorbeeld de mentor van de examenkandidaten. De verstrekking 
Het verdient de voorkeur dat de directeur voor alle vakken tegelijk een overzicht verstrekt aan de 
kandidaat van alle onderdelen in het examendossier en de behaalde resultaten. 
In het vmbo, in het bijzonder bij de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte 
leerweg, wordt vaak gebruik gemaakt van de flexibel digitale examens waardoor het kan voorkomen 
dat het niet mogelijk is om alle schoolexamenresultaten voor alle vakken tegelijk te verstrekken. De 
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schoolexamen resultaten hoeven daarom niet verplicht allemaal tegelijk gecommuniceerd te worden 
aan de kandidaat, maar dit kan ook apart. Het is wel verplicht dat alle schoolexamen resultaten voor 
het begin van de centrale examens, zoals bedoeld in de artikelen 32 en 37 van het EBVO, aan de 
kandidaat verstrekt worden. 

9 Het schoolexamen wordt in beginsel afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, bedoeld in 
artikel 37 EBVO. Bij toepassing van artikel 37, zevende lid, EBVO wordt het schoolexamen in het vak 
waarop de toets betrekking heeft, afgesloten tien werkdagen voor de afname van die toets. Het 
College voor toetsen en examens kan namelijk ingevolge dit artikel voor een toets 
een afnameperiode instellen waarbinnen het bevoegd gezag zelf de afnametijdstippen bepaalt. Deze 
afnameperiode vangt niet eerder aan dan op 1 april van het desbetreffende examenjaar en omvat 
het eerste en tweede tijdvak van dat examenjaar. Dit is van belang voor de flexibele afname van 
centrale examens zoals het geval is bij de CSPE's en flexibele digitale examens. 

VO-raad instrumenten kwaliteitsborging schoolexaminering I Checklist 1 Examenreglen1ent 2021-
2022, blz.18 

Dit geldt ook voor leerlingen die gespreid examen doen of één of meerdere vakken in het 
(voor)laatste leerjaar afronden. In deze gevallen moeten in elk geval de schoolexamenresultaten aan 
de kandidaat worden verstrekt van de vakken waarin dát examenjaar het centraal examen wordt 
afgesloten. De schoolexamenresultaten van de overige vakken of onderdelen moeten aan de 
kandidaat worden verstrekt het opvolgend jaar of de opvolgende jaren wanneer deze vakken worden 
afgesloten, al dan niet met een centraal examen. 
Er is gekozen om de bekendmaking door de directeur te vervangen door: 'verstrekking door de 
directeur'. 

Door de keuze voor het woord 'verstrekking' wordt versterkt dat het moet gaan om meer dan een 
bekendmaking (per mail) van de uitkomsten van het schoolexamen. De stukken moeten persoonlijk 
en schriftelijk aan de kandidaat ter beschikking worden gesteld (waarbij uitreiking via de schoolmail 
wordt niet gezien als een persoonlijke uitreiking). Zo verbetert het zicht van betrokkenen op de 
volledigheid van het schoolexamen. En wordt de afronding van het schoolexamen het officiële 
moment dat het zou moeten zijn. 
Tekenen voor de verstrekking en ontvangst 

De directeur en de examensecretaris tekenen voor verstrekking en de juistheid van de overzichten en 
beoordelingen aan de examenkandidaat. De kandidaat tekent voor ontvangst van de overzichten en 
beoordelingen. 

Het tekenen voor de verstrekking en ontvangst van de overzichten en beoordelingen heeft geen 
extern rechtsgevolg. Het is een bevestiging van de bestaande rechtsverhouding tussen de directeur, 
de examensecretaris en de kandidaat. Ondertekening dient plaats te vinden op een fysiek document 
waarop alle drie de handtekeningen staan. De inzage in de gegevens voorafgaand aan de 
ondertekening door de examensecretaris en de directeur kan uiteraard wel digitaal geschieden. 
De directeur en de examensecretaris zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de overzichten en 
beoordelingen. Met het zetten van hun handtekening geven de directeur en de examensecretaris 
aan dat hetgeen zij ondertekenen juist is. Deze verantwoordelijkheid ligt niet bij de kandidaat en 
daarom tekent de kandidaat niet voor de juistheid, maar alleen voor ontvangst. Dit is in lijn met de 
huidige werkwijze rondom het verstrekken en tekenen van de diploma's in het voortgezet onderwijs 
(zie ook artikel 52 lid 6 Eindexamenbesluit VO). Het tekenen voor de verstrekking en ontvangst raakt 
zodoende de rechtspositie van de kandidaat niet en heeft geen invloed heeft op de toegang tot 
deelname aan het centraal eindexamen voor de kandidaat. 
Nalatigheid t.a.v. het verstrekken 

In de onverhoopte situatie dat de directeur en/of de examensecretaris de overzichten en 
beoordelingen 

niet verstrekken, niet tijdig verstrekken of niet tekenen kan de kandidaat zich wenden tot de 
klachtencommissie als bedoeld in artikel 24b, tweede lid, onder a, WVO en artikel 7.2.8.a, derde lid, 
WEB. 
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Het niet verstrekken dan wel niet tekenen voor de verstrekking van de overzichten en de 
beoordelingen heeft geen invloed op de studievoortgang van de kandidaat. De kandidaat mag ook 
zonder dat er getekend is voor de overzichten en beoordelingen deelnemen aan het centraal 
eindexamen. 
Artikel 32 
Eindexamenbesluit VO vormt geen zelfstandige rechtsgrond voor uitsluiting van examens. 
Onvolledig schoolexamen of onjuiste schoolexamenresultaten Het kan voorkomen dat bij de 
verstrekking van de schoolexamen resultaten blijkt dat het schoolexamen niet volledig is afgerond of 
dat een deel van de schoolexamenresultaten niet correct is. Wanneer het schoolexamen voor één of 
meerdere vakken niet volledig is afgerond door een onregelmatigheid aan de kant van de kandidaat 
kan de directeur maatregelen nemen zoals genoemd in artikel 5. Wanneer een kandidaat het 
schoolexamen voor één of meerder vakken niet volledig heeft kunnen afronden ten gevolge van 
ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, kan het bevoegd gezag toestaan dat 
de kandidaat het ontbrekende onderdeel toch afsluit voor het centraal examen in dat vak of die 
vakken, maar na de aanvang van het eerste tijdvak zoals aangegeven in artikel 32, derde lid, EBVO. 
Dit laatste is ook van toepassing wanneer een kandidaat het schoolexamen in één of meer 
vakken niet heeft kunnen afronden door fouten of nalatigheid van de school. Wanneer het door 
omstandigheden niet mogelijk is dat de kandidaat het schoolexamen voor een vak afrond voor de 
afname van het centraal examen van dat vak, kan de directeur eventueel toestaan om dit centraal 
examen door de kandidaat in het tweede tijdvak afte laten leggen (artikel 45, eerste lid, EBVO). 
Het is in deze gevallen van groot belang dat de bovengenoemde maatregelen worden genomen voor 
aanvang van het centraal examen van het betreffend vak of de betreffende vakken. Indien het 
schoolexamen niet voor het centraal examen is afgerond kan er immers geen uitslag worden bepaald 
voor het desbetreffende vak of de vakken. Daarom wordt er op aangedrongen om het overzicht van 
het cijfer of de cijfers die zijn behaald voor het schoolexamen, de beoordeling van de vakken 
waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld, en de beoordeling van het profielwerkstuk tijdig aan te 
leveren zodat er zo snel mogelijk zicht is voor alle betrokkenen op de volledigheid van het 
schoolexamen en dat er nog, voordat de examenkandidaat start aan het centraal examen, indien 
nodig maatregelen kunnen worden getroffen. Het verstrekken van de schoolexamenresultaten heeft 
geen rechtsgevolg. Het is derhalve geen besluit van de directeur en examensecretaris waartegen 
bezwaar en beroep open staat. De leerling kan zich wel tot de klachtencommissie bedoeld in artikel 
24b, tweede lid, onder a, WVO en artikel 7.2.8.a. derde lid WEB wenden. Kandidaten kunnen immers 
bij deze klachtencommissie een klacht indienen over gedragingen en beslissingen van het bevoegd 
gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel het nalaten van gedragingen en het niet 
nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het personeel. De kandidaat kan zich desgewenst 
ook tot de burgerlijk rechter wenden, ook in het openbaar onderwijs. Daarbij kan een kandidaat die 
het schoolexamenoverzicht niet (tijdig) heeft ondertekend voor ontvangst niet de deelname 
aan het centraal examen worden ontzegd. 
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Inhoud 1. 

1. Inleiding 

EXAMEN INFORMATIE 

(Classroom: 61zfqrm) 

VW0-6 

2020/2021 

Inleiding 

2. Belangrijke data en toelichting 

3. Locatie examens 

4. Examenroosters 

5. Aandachtspunten vóór het examen 

6. Lijst met hulpmiddelen 

7. Aandachtspunten tijdens het examen 

8. Aandachtspunten na het examen 

9. Zak- slaagregeling (wanneer ben je geslaagd?) 

10. Handige websites op een rijtje 

11. Ten slotte 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 3 

Pia nningformulieren 

Extra rooster examens 

Service document Overheid 

Je hebt je Schoolexamen (SE) nu bijna afgesloten. De laatste loodjes nog op school en dan, hup 

op naar je Eindexamen (CE). De informatie, die hierna volgt is heel belangrijk om op een goede 

manier je examen in te gaan. Daarom moet je deze informatie goed doorlezen en goed bewaren. 
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Als je nog vragen hebt, dan kun je altijd bij dhr. Breukelman terecht. 

In ieder geval veel sterkte bij de voorbereidingen op je examen. 

Een handige site hierbij is: www.miineindexamen.nl 

Let op! Je staat automatisch ingeschreven voor het 1' Wdvak. Als ie één of meerdere examens in 
het 2' tiidvak wil maken dan moet ie vóór 23 april het formulier hiervoor inleveren. 

' ' 

11\et 
,. 

8XOII\M/ 
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2. Belangrijke data en toelichting 

Do 16 april 

Ma 19 - Woe 21 april 

Ma 10 - Woe 12 mei 

Woe 21 april 

Do 22 april 

Vr 23 april t/m Zo 9 mei 

Ma 17 mei 

Examens maken (2) 

Examentraining 

Examentraining 

Cijfers voor 10.00 ingevoerd. Controleer goed! Als een cijfer niet 

klopt, moet je dat uiterlijk Vrijdag 23 april voor 10.00 uur laten 
weten via de mail reiidanus.nl 

LSD 

Meivakantie!! Ruim twee weken vakantie. In de week na de 

vakantie starten de examens! 

Tip: Gebruik de planningformulieren (bijlagel) om je in de vakantie 

goed voor te bereiden op je examens. 

Start examens; hieronder (bij punt 4A 

examenrooster) zie je het schema van de 

Ma 31 mei 

Woe 10 juni 

verschillende examenzittingen. Er zit ook nog een extra schema bij 

(bijlage2). Hang dit schema op een opvallende plek op, zodat jij (en 

anderen) goed op de hoogte bent van de je examendagen en -

tijden. 

Laatste examen 1' tijdvak. 

Uitslag examen: je wordt gebeld door je mentor. 
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Woe 10 juni 

Do 11 juni 

Ma 14 juni 

Vr 25 juni 

Vr 2 juli 

Di 6 t/m vr 9 juli 

Do 15 juli 

Do 8 juli 

15.00 uur: iedereen wordt op school 

verwacht; je ontmoet je geslaagde 

medeleerlingen en je haalt je voorlopige cijferlijst op. 

(tijd is onder voorbehoud) 

12.00 uur; voor deze tijd moet je je bij 

aanmelden voor het 2' tijdvak als je gaat herkansen 

of cijfer verbeteren. Je doet dat met het formulier of 

per mail: 

reïdanus.nl 

Start examens 2' tijdvak. Zie het rooster (4B). 

Op dit moment is nog niet duidelijk waar deze 

examens afgenomen worden (waarschijnlijk op 
school) 

Laatste examens 2' tijdvak 

Uitslag examens 2' tijdvak. Je wordt gebeld 

door je mentor. Met hem of haar maak je afspraken 

wanneer je je cijferlijst komt halen. 

Mocht je nog een herexamen willen doen 

dan geef je dat uiterlijk op dezelfde dag (2 juli) aan! 

Examens 3' tijdvak; zie het rooster onder 
punt 4C. 

Uitslag 3' tijdvak; direct als de resultaten 

bekend zijn, word je gebeld. 

Diploma-uitreiking; verdere informatie volgt 
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3. Examenlocatie 

De examens (behalve muziek!) worden gehouden in een zaal of in de hal van de Kandelaarkerk 

(Weidebuurt 9, 7771 CZ Heemse). 

In de kerk hangt ook een rooster, waarop je kan zien waar je op dat moment moet zijn. 

Zorg dat je ruim op tijd bij de kerk bent! 

15 minuten voor aanvang van het examen moet je in ieder geval aanwezig 
zijn. 
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4A. De examens van het 1' tijdvak (in de Kandelaarkerk) 

VWO 

Tijd Vak Lokaal 

Maandag 17 mei 

13.30-16.30 WIA/B Hal 

Dinsdag 18 mei 09.00-12.00 GS 7 

13.30-16.00 FA 7 

Woensdag 19 mei 09.00-12.00 LA 7 

13.30-16.30 BIO 7 

Donderdag 20 mei 09.00-12.00 

13.30-16.00 EN Hal 

Vrijdag 21 mei 09.00-11.30 

13.30-16.30 NE Hal 

Maandag 24 mei 

Dinsdag 25 mei 09.00-11.30 GR School 

13.30-16.00 EC Hal 

Woensdag 26 mei 09.00-11.30 MU School 

13.30-16.30 SK 7 

Donderdag 27 mei 09.00-11.30 DU 7 

13.30-16.00 TEHA Hal 

Vrijdag 28 mei 09.00-12.00 AK 7 

13.30-16.30 NA Hal 

Maandag 31 mei 

13.30-16.30 BECO Hal 

Let op: het examen Grieks en Muziek worden op school gehouden!! 
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(Dinsdag 25 mei en Woensdag 26 mei) 

4B. De examens van het 2• tijdvak. (waarschijnlijk op school) 

vwo 

Tijd Vak Lokaal 

Maandag 14 juni 09.00-11.30 MU 

13.30-16.30 NE 

Dinsdag 15 juni 09.00-12.00 GS 

13.30-16.30 SK 

Woensdag 16 juni 09.00-12.00 LA 

13.30-16.30 BIO 

Donderdag 17 juni 

13.30-16.00 EN 

Vrijdag 18 juni 

13.30-16.30 WIA/8 

Maandag 21 juni 

13.30-16.30 EC 

Dinsdag 22 juni 09.00-12.00 AK 

13.30-16.30 NAT 

Woensdag 23 juni 09.00-11.30 DU 

13.30-16.30 BECO 

Donderdag 24 juni 09.00-11.30 TEHA 

Vrijdag 25 juni 09.00-12.00 GR 

13.30-16.00 FR 
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4C. De examens van het 3' tijdvak (op school) 

Mocht je nog niet geslaagd zijn (daar gaan we natuurlijk niet vanuit) dan kun je een 

herkansing doen tijdens het 3' tijdvak. Een herkansing kan voor 2 vakken en je moet wel 
kunnen slagen natuurlijk. 

Ben je al wel geslaagd, dan kun je dit tijdvak gebruiken voor een cijferverbetering. 

Heb je examens gemist in het 1' of 2' tijdvak door ziekte of een andere vorm van overmacht, 
dan kan je hier ook nog examens maken. 

Het rooster staat hieronder: 

Dinsdag 6 juli 

Ochtendsessie (09.00): 

Nederlands 
Latijn 

Middagsessie (13.30) 

Scheikunde 
Natuurkunde 
Geschiedenis 

Woensdag 7 juli 

Ochtendsessie (09.00) 

Grieks 
Wiskunde B 

Middagsessie (13.30) 

Wiskunde A 
Biologie 
Bedrijfseconomie 

Donderdag 8 juli 

Ochtendsessie (09.00) 

Economie 
Muziek 

Middagsessie (13.30) 

Frans 
Engels 
Aardrijkskunde 
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Vrijdag 9 juli 

Ochtendsessie 

Te/HA 
Middagsessie (13.30) 

Duits 

Let op!! Bovenstaande examens worden op school gehouden!! 

5. Aandachtspunten vóór het examen 

Hier volgen enkele tips: 

• Zorg dat je uitgerust en fit bent; 
• Zorg dat je goed gegeten en gedronken hebt; 
• Zorg dat je voldoende eten en drinken bij je hebt; geen blikjes, maar flesjes of 

kartonnen pakjes en geen herriemakende verpakkingen!! 
• Zorg dat je voldoende (blauwschrijvende) pennen hebt; je mag het examen niet met 

potlood schrijven; tekeningen of grafieken mogen wel met potlood; 
• Zorg dat je (grafische) rekenmachine goed werkt; 
• Zorg dat je op tijd bij de Kandelaarkerk bent; je moet minimaal 

15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn!! 

6. Lijst met hulpmiddelen 

Hieronder zie je de lijst met hulpmiddelen; hier moet je goed naar kijken, zodat je de juiste 
dingen meeneemt! 

Algemeen: 

- voldoende blauwschrijvende pennen 

- liniaal met miffimeterverdeling 

- passer 

- geometrische driehoek 
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- vlakgum 

- gewone rekenmachine 

Alle schriftelijke examen: 

- woordenboek Nederlands 

Frans, Duits en Engels: 

- woordenboek naar en van de vreemde taal 

wiskunde A en B 

- grafische rekenmachine (en dus geen gewone rekenmachine) 

natuurkunde, scheikunde 

- gewone rekenmachine 

- BINAS 6' editie (wordt via school verzorgd) 

biologie 

• BINAS 6e editie (wordt via school verzorgd) 

aardrijkskunde 

- Grote Bosatlas 54e druk (wordt via school verzorgd) 

m&o 

-gewone rekenmachine 

economie 

- gewone rekenmachine 
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7. Aandachtspunten tijdens het examen 

Je wordt opgehaald door een surveillant en dan ga je zitten op de plek waar het 

examenkaartje ligt met jouw naam erop. Een surveillant leest vlak voor begin van het 

examen voor wat op de envelop staat (of laat dat door een leerling doen) en dan worden de 

examens uitgedeeld; kijk goed of je alles gekregen hebt!! (bijvoorbeeld de bijlage of het 

uitwerkblad). 

Dan ga je aan het werk; hier volgen nog wat tips: 

Schrijf met een blauwe pen en niet met een potlood! (Tekeningen of grafieken 
mogen wel met potlood) 
lees de opgaven goed door! Dan weet je wat er van je verwacht wordt en kun 
je ook een tijdindeling maken! 
Blijf niet te lang bezig met een opgave, die je niet snapt, maar maak dan eerst 
die opgaven, die je wel goed kan maken. 
lees de vragen goed! 
Geef volledige antwoorden. Als er om 2 adviezen gevraagd wordt, schrijf dan 
aak 2 adviezen op. (advies 1, enz.) 
Als er 1 advies gevraagd wordt, schrijf er dan ook 1 op. 
Schrijf netjes en zorg vaar duidelijke uitwerkingen als die gevraagd worden! 
Controleer alles goed als je klaar bent! 
Gebruik de examentijd zoveel als mogelijk is! 
lever alles in! 

Er gelden strenge wettelijke regels tijdens de examenzittingen. Hier volgen de belangrijkste: 

Door omstandigheden kun je te laat komen; je mag uiterlijk 30 minuten te laat 
komen; dan word je nog toegelaten! Meld je bij de eindverantwoordelijke van 
dat moment. Ben je later, dan mag je geen examen meer doen in dat vak en 
moet je het in het 2' of 3' tijdvak afronden; 

Wanneer je door ziekte of andere ernstige zaken niet op een examenzitting kan 
komen, dan moet dit vóór de examenzitting gemeld worden bij 
(telefoon) en als dat niet lukt bij de administratie; 

Deelname aan een zitting van het Centraal Examen betekent dat het gemaakte 
werk zijn geldigheid behoudt; 

Geen tassen of plastic tassen mee naar binnen, 
geen mobiele telefoons mee naar binnen; 
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In principe ga je niet naar het toilet; moet het echt, dan steek je je vinger op en 
meld je dat bij een surveillant; onder begeleiding kun je dan naar het toilet; 

Tijdens het eerste uur en tijdens het laatste kwartier mag je de examenzaal niet 
verlaten; 

Na het eerste uur mag je om de 15 minuten de examenzaal verlaten; 

Een surveillant geeft aan dat het laatste kwartier ingaat; 

Je levert alle examenwerk in bij de surveillant, die vooraan zit; dus ook opgaven, 
bijlagen en uitwerkbladen; 

Na afloop van de examenzitting (inclusief extra tijd soms!!) mag je de opgaven 
ophalen en meenemen. 

8. Aandachtspunten na het examen 

• Wil je snel weten of je een examen goed gemaakt hebt? Heel vaak staan de antwoorden van 
een examen snel (vaak binnen een uur na afloop) op Internet; bijvoorbeeld op de volgende 
site: www.cito.nl. 

• Alle examens worden nagekeken door de vakdocent en ook nog door een docent van een 
andere school. 

• Op donderdag 10 juni worden de normen voor het 1' tijdvak bekend gemaakt en kunnen de 
cijfers uitgerekend en vastgesteld worden. Dan wordt er gekeken of je aan alle voorwaarden 
voldoet om te slagen. Dit is een precies werk, dus daar gaat wel flink wat tijd in zitten. 

Als ie examens in het 1' tiidvak hebt gemaakt: 

• Je wordt donderdag 10 juni gebeld door je mentor als je geslaagd bent en ook ols je (nog) 
niet geslaagd bent. 

• Donderdag 10 juni kom je om 15.00 uur op school om je voorlopige cijferlijst op te halen en 
om al je geslaagde medeleerlingen te ontmoeten. Als je (nog) niet geslaagd bent, kom je ook 
op school en gaan we bespreken hoe het verder moet. 

• Als je al herexamens wilt maken voor het 2' tijdvak, moet je je aanmelden!! Dat moet 
vrijdag 11 juni vóór 12.00 uur bii•••• -met het formulier of via de mail; 

@greiidanus.nl ). 
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Als ie examens over twee tiidvakken hebt verdeeld: 

• Je wordt op vrijdag 2 juli gebeld door je mentor als je geslaagd bent en ook als je (nog) niet 
geslaagd bent. 

• Op die vrijdag kom je naar school om je voorlopige cijferlijst op te halen. Als je (nog) niet 
geslaagd bent kom je ook naar school en gaan we bespreken hoe het verder moet. 

• Als je herexamens wilt maken voor het 3' tijdvak moet je je aanmelden. Dit moet op dezelfde 
dag (2 juli) bij Breukelman met het formulier of per mail. 

9. · Zak- slaagregeling (voor extra "Corona"maatregelen, zie bijlage 3) 
Zo ben je geslaagd op vwo 

Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan: 

1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger 

2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt 
ten hoogste een 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger) 

3. Je eindcijfers (incl. je combinatiecijfer) voldoen aan de volgende eisen: 

o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is 
ten minste 6,0, of 

o je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het 
gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 

4. Lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed' 

LET OP 

Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4. 

Zo bereken je het gemiddelde cijfer 

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op (niet 

afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, 

met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. 

Cum laude geslaagd? 

Wil je cum laude slagen op het vwo? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen: 
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1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er 
geen sprake van cum laude. 

o de vakken in het gemeenschappelijke deel, én 

o de vakken in het profieldeel, én 

o het hoogste cijfer uit het vrije deel 

2. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 7. 

3. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 7, maar hier geldt dat de individuele cijfers voor de 
samenstellende vakken wel lager dan een 7 mogen zijn. Voorbeeld: Een 9 voor maatschappijleer, een 
5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Ondanks de 5 voor ANW 
krijg je toch de cum laude-vermelding. 

NB Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt dus 

geen probleem voor cum laude. 

9A. Wat staat er allemaal op je cijferlijst? 

• vakken van het gemeenschappelijk, profiel en vrije deel 

• je examencijfers 

• je eindcijfers 

• het vak en de titel van je profielwerkstuk 

• dat Je geslaagd bent of dat je bent afgewezen (gezakt) 

Examencijfers 
Op je cijferlijst staan al je cijfers voor de schoolexamens en voor de centrale examens apart vermeld. 

Die cijfers staan in een cijfer achter de komma. 

Eindcijfers 
Het eindcijfer voor een vak is altijd een heel cijfer. Dit bereken je door het cijfer voor het 

schoolexamen en voor het centraal examen op te tellen, door twee te delen en af te ronden. 

5,45 wordt een 5 

5,5 wordt een 6 
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Heb je voor een vak alleen een schoolexamen, dan is dat - afgeronde, hele - cijfer tegelijk je 

eindcijfer. 

Combinatiecijfer 

Alle vakken van het combinatiecijfer staan apart vermeld op je cijferlijst, met de bijbehorende - op 

een geheel geta I afgeronde - cijfers. 

De vakken van het combinatiecijfer zijn in elk geval: 

• maatschappijleer 

• profielwerkstuk 

• ckv 

• Godsdienst 

• anw 

Om het combinatiecijfer te berekenen, tel je de - afgeronde - cijfers op. Het totaal deel je door het 

aantal vakken die vallen in het combinatiecijfer. De uitkomst rond je weer af naar een heel getal. 

lichamelijke opvoeding 

Lichamelijke_ opvoeding staat vermeld op je cijferlijst bij het gemeenschappelijke deel. Voor dit vak 

krijg je geen cijfer, maar een beoordeling 'voldoende' of 'goed'. 

Extra vak 

Heb je een extra vak gedaan? Mocht je door een extra vak zakken, dan wordt dat vak bij de bepaling 

van de uitslag buiten beschouwing gelaten. Je mag dan zelf kiezen of het op je cijferlijst komt te 

staan. Als je niets zegt, komt het op je cijferlijst. 

Twee of meer profielen? 

Heb je examen gedaan in twee of meer profielen? Dan krijg je voor ieder profiel een aparte cijferlijst. 
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10. Handige websites op een rijtje 

Deze lijst is zeker niet compleet; er zijn nog genoeg andere websites te vinden die boordevol 

staan met tips en tricks. Echter, met behulp van deze sites kun je jezelf ontzettend goed 

voorbereiden op je eindexamen en kun je ook alle informatie vinden die je nodig kunt hebben 

tijdens je eindexamens. 

Informatie en oefenen: 

www.miineindexamen.nl (Hier vind je eigenlijk alles. Je kunt ook je examen schema invullen!) 

www.eindexamensite.nl (deze website is ook veel op school gebruikt!) 

www.cito.nl 

www.examenblad.nl (deze website wordt veel gebruikt door docenten en 

exa me nsecreta rissen) 

www.lerenvoorhetexamen.nl (soort startpagina) 

www.exarnenkompas.citolab.nl (vooruit, nog eentje dan) 

Klagen: 

www.laks.nl 

Open deur: 

www.youtube.com (voor alle instructie filmpjes!) 
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11. ten slotte 

Heb je nog vragen? is bereikbaar: 

via de telefoon: (thuis), (mobiel) of (school), 

of via de mail (i.a.breukelman@greiidanus.nl ). 

Maar natuurlijk kun je hem op school ook vragen stellen. 

\& $<,tl(t(& 
lp1..-e. èHOICG-e.~MEr-.t 
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Bijlage 1: planningformulier 

Huiswerkplanner Week 
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Bijlage 2. De examens van het 1' tijdvak (in de Kandelaarkerk) 

HAVO 

Tijd Vak Lokaal 

Maandag 17 mei 

13.30-16.30 BECO Hal 

Dinsdag 18 mei 09.00-12.00 GES Hal 

13.30-16.00 EN Hal+G 

Woensdag 19 mei 

13.30-16.30 NE Hal+G 

Donderdag 20 mei 09.00-12.00 AK Hal 

13.30-16.30 NA Hal 

Vrijdag 21 mei 09.00-11.30 DU Hal 

13.30-16.30 TEHA Hal 

Maandag 24 mei 

Dinsdag 25 mei 09.00-11.30 MU School! 

13.30-16.00 FA Hal 

Woensdag 26 mei 

13.30-16.30 WIA/B Hal+G 

Donderdag 27 mei 

13.30-16.30 BIO Hal 

Vrijdag 28 mei 

13.30-16.30 EC Hal 

Maandag 31 mei 

13.30-16.30 SK Hal 
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Let op: het examen muziek wordt op school gehouden!! 

(Dinsdag 25 mei 9.00-11.30) 

Bijlage 3: 

Servicedocument examens 2021 

Versie maart 2021 

Inleiding 

Met dit servicedocument ontvangen scholen informatie over het eindexamen in schooljaar 2020· 

2021. In dit document worden de in de Kamerbrief van 12 februari 2021 aangekondigde extra 

maatregelen toegelicht samen met de eerder aangekondigde maatregelen uit de Kamerbrief van 16 

december 2020. Ook wordt er aanvullende informatie gegeven over een aantal zaken waar mogelijk 

vragen over leven. Onderstaande informatie is van toepassing op alle leerlingen (regulier voortgezet 

onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vavo en staatsexamen) die dit schooljaar het eindexamen 

in één of meerdere of alle vakken afleggen. Dit document is een toelichting op de maatregelen en 

sluit aan op het Besluit eindexamens 2021 dat op 16 maart 2021 wordt gepubliceerd. In dit besluit 

worden de aangekondigde maatregelen juridisch geborgd. Het besluit treedt op 16 april 2021 in 
werking. 

Samenvatting maatregelen eindexamen 2020-2021 

· Het schoolexamen (of het college-examen, in het geval van het staatsexamen) en het centraal 

examen gaan dit schooljaar beiden door met uitzondering van het centraal examen in de 

beroepsgerichte profielvakken op het vmbo (het cspe). Net als in ieder regulier jaar behalen 

leerlingen op basis van de resultaten van het centraal examen en het schoolexamen (of het college

examen voor staatsexamenkandidaten) het diploma. 

· Wel zijn er een aantal maatregelen genomen ten aanzien van het examen: 

1. Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te betrekken 

bij de uitslagbepaling. Dit mag echter geen kernvak zijn en is alleen van toepassing voor 

de leerlingen waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt bepaald. Deze mogelijkheid kan 

worden ingezet als de leerling hierdoor alsnog kan slagen en staat los van de 

herkansingsmogelijkheden. Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten 

vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de uitslag bepaling buiten beschouwing is 

gelaten. Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden 
aan deze cijferlijst. 

ll. ll. Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen 

leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten een deel van of het 

volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt het de mogelijkheid 

voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de 

voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal 

examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak; 
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111. 111. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin 

eindexamenleerlingen examens kunnen herkansen; 

IV. IV. Eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra 

herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één). Zij kunnen dit zowel in het tweede als 
het derde tijdvak doen. 

· De termijn voor het aanleveren van de schoolexamencijfers is verlengd. De resultaten 

dienen uiterlijk één dag voor de aanvang van het eerste tijdvak te zijn aangeleverd en in 

het geval van de digitaal flexibele examens één dag voor afname van het centraal 

examen van het betreffende vak; Wij streven er naar om op 23 april alle cijfers aan te 

leveren. 

Toelichting maatregelen eindexamen 2020-2021 

1. Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling in het 

regulier onderwijs en de vavo 

· Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten 

slagen, het eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag 

worden gelaten, onafhankelijk van het behaalde resultaat. Dit vak mag géén 

kernvak zijn. 

· Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een 

kernvak, voor het havo en vwo zijn Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal 

en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde (A, Bof C.) kernvakken. 

Voor havo C&M leerlingen geldt dat als zij wiskunde kiezen, dit vak voor hen een 

kernvak is.1 Voor vmbo-leerlingen geldt dit niet, daar is altijd alleen Nederlands 
een kernvak. 

1 
Voor de havo CM-leerling geldt wel dat wanneer zonder wiskunde een volledig vakkenpakket kan worden gevormd, wiskunde buiten 

beschouwing mag worden gelaten op basis van art. 48 lid 3 van het EBVO. Dit kan echter niet via de hier toegelichte maatregel. Wel 
kunnen zij dat aanvullend een ander vak niet !aten betrekken bij de uitslag bepaling via deze maatregel. 

Daarnaast moet het vakkenpakket van de leerling in zijn geheel (inclusief het vak dat niet 

wordt meegenomen bij het bepalen van de uitslag) een volledig eindexamen vormen. De 

mogelijkheid om het eindcijfer van een vak achterwege te laten in de uitslagbepaling kan dus 

niet worden gebruikt om een verkeerd vakkenpakket te compenseren. 

Het achterwege laten van een vak heeft geen invloed op het profiel of de schoolsoort (bijv. 

gymnasium) dat de leerling haalt. 

De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak (of onderdeel zoals het 

profielwerkstuk) dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus geen centraal examen te hebben. 

Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel) dat valt binnen het combinatiecijfer dan wordt 

alleen het eindcijfer van het betreffende vak of onderdeel weggelaten. Voor de 

uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak. 
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Bij vakken of onderdelen waarvoor een beoordeling wordt gegeven in plaats van een cijfer 

is alleen de kwalificatie of mogelijk. In de praktijk zullen deze vakken of onderdelen daarom 
niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. 

ll. Uitbreiding tweede tijdvak en spreiding over de tijdvakken 

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. 

Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen een deel van of 

het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Daarnaast is het net als in andere jaren 

mogelijk om in het tweede tijdvak examens te herkansen. 

Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak als 

dat nodig is. Het kan voorkomen dat een leerling kampt met achterstanden voor een of meerdere 

specifieke vakken als gevolg van bijvoorbeeld lesuitval of ziekte en daardoor meer voorbereidingstijd 

voor deze vakken nodig heeft. In die situatie kan de eerste afname van het centraal examen van deze 

vakken voor deze leerling of leerlingen worden doorgeschoven naar het tweede tijdvak. Zo kan een 

deel van de centrale examens worden afgelegd in het eerste tijdvak en het andere deel in het tweede 
tijdvak. 

De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar zal uiteraard in goed 

overleg moeten met de (vak)docent. Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede 

tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft de leerling vóór de start van de meivakantie aan bij de school 

(uiterlijk 23 april) welke vakken hij of zij wanneer voor het eerst wil afsluiten. De school stelt de 

leerling in principe in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans 

van het centraal examen van het betreffende vak. Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de 

school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen in welke vakken aflegt. Dit 

geldt ook 4 voor kandidaten van het staatsexamen. Zij geven hun keuze individueel of via hun 

vsoschool door aan het CvTE. DUO heeft kandidaten (of hun school) al geïnformeerd over het proces 
hiervoor. 

Als de leerling geen keuze heeft doorgegeven of zich later dan 23 april meldt, dan laat de school 

uiterlijk 30 april aan de leerling weten welke vakken de leerling in het eerste en/of het tweede tijdvak 
voor het eerst aflegt. 

Het is verstandig om leerlingen goed te informeren over de mogelijke gevolgen van het gebruik 

maken van de spreidingsmogelijkheden. De leerling kan hiermee voor een of meerdere vakken extra 

voorbereidingstijd creëren maar neemt wel een risico, in het geval hij of zij in het tweede of derde 
tijdvak bijvoorbeeld ziek is. 

Indien na het derde tijdvak de leerling nog niet alle examens heeft kunnen afronden vanwege 

bijvoorbeeld ziekte, of een naar het oordeel van de directeur, een andere geldige reden dan neemt 

de examensecretaris contact op met het Examen loket. Er wordt dan gekeken of er mogelijkheden 

zijn voor de leerling om alsnog (een deel van) de ontbrekende examens in te halen of te herkansen. 

Indien de leerling dat wil dan mag de eerste afname van vakken en de herkansing(en) van andere 

vakken in 1 tijdvak gecombineerd worden. De leerling weet in dat geval nog niet de volledige 
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uitgangspositie voor alle vakken dus het is verstandig om samen met de leerling zorgvuldig af te 

wegen of dit de juiste keuze is voor de leerling. Een verkeerde keuze geeft geen recht op een extra 
herkansing. 

Ook als de eerste kans van het centraal examen van een vak wordt doorgeschoven naar het 

tweede tijdvak dienen de resultaten van alle schoolexamens van alle vakken één dag voor de 
aanvang van het eerste tijdvak te worden aangeleverd. 

Als een leerling als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of een volgens het bevoegd gezag andere 

geldige reden het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak 

kan het bevoegd gezag, net als in een regulier jaar, besluiten dat er meer tijd aan de leerling wordt 

geboden om het schoolexamen afte ronden (dus na de start van het eerste tijdvak). Daarbij blijft de 

regel overeind dat het schoolexamen van een vak volledig moet zijn afgesloten voor de eerste kans 

van het centraal examen van het betreffende vak waar de leerling voor opgaat (eerste of tweede 
tijdvak). 

Het uitgebreide tweede tijdvak is van 14 tot en met 25 juni 2021. De N-termen worden op 2 juli 

bekendgemaakt. Het rooster van het tweede tijdvak is op 28 januari door het College voor Toetsen 
en Examens (CvTE) bekendgemaakt. 

111. Herkansingstijdvak (derde tijdvak) op school voor regulier onderwijs en vavo 

Er komt een derde tijdvak op de eigen school (met uitzondering van de aangewezen vakken). 

Leerlingen die voor één of meerdere vakken het centraal examen afleggen kunnen ook in dit extra 
derde tijdvak hun eventuele herkansingen afleggen. 

Dit herkansingstijdvak wordt afgenomen op de school zelf. Dit tijdvak vindt plaats van 6 tot en met 

9 juli. De N-termen worden bekendgemaakt op 15 juli. Het rooster is op 17 februari door het CvTE 
gepubliceerd. 

Leerlingen mogen ook aan het derde tijdvak deelnemen om herkansingen af te leggen als zij alle 

eerste afnames in het eerste tijdvak hebben afgerond. De leerling neemt daarmee echter wel een 
risico, indien hij of zij ziek is tijdvak 3. 

Indien nodig kan een leerling, net als in een regulier tweede tijdvak, ook een eerste afname van 
een vak afleggen, als hij of zij dit examen nog niet heeft kunnen afleggen. 

IV. Extra herkansing 

Alle leerlingen die opgaan voor het diploma in examenjaar 2021 (regulier v(s)o, vavo en 

staatsexamen) kunnen het centraal examen van twee verschillende vakken herkansen. In een 

regulier examenjaar kan het centraal examen van één vak worden herkanst. 

De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in examenjaar 2021 worden 

afgesloten (dit geldt specifiek voor studenten van de vavo en staatsexamenkandidaten). Een 

uitzondering geldt voor leerlingen in het regulier vo die eerder in het (voor)-voorlaatste jaar een vak 

vervroegd hebben afgesloten. Wanneer zij bijvoorbeeld in het schooljaar 2019-2020 vervroegd 

63 



examen in één of meerdere vakken hebben gedaan, en dit niet naar wens hebben kunnen afronden, 

kunnen zij voor het reeds afgesloten vak een van de twee herkansingen inzetten, mits er voor dat vak 

in 2020 geen RV-toets is afgelegd. 

Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de herkansing of het 

eerder afgelegde centraal examen). 

De extra herkansing geldt ook voor de leerlingen die digitale centrale examens bb en/of kb 

afleggen. Binnen de afnameperiode, die loopt tot en met 23 juli, kunnen de scholen de afnames van 

de extra herkansingen zelf inplannen. 

Aanvullende informatie 

Aangepaste examentrajecten 

Voor leerlingen die een aangepast examentraject afleggen, gelden de volgende regels: 

Gespreid examen zoals bedoel in artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO 

Leerlingen die gespreid examen afleggen hebben in de reguliere situatie ieder jaar van het gespreid 

examen één herkansingsmogelijkheid voor de vakken waarin in dat schooljaar het eindexamen is 

afgelegd. Dit schooljaar is dat anders. 

Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het eerste jaar van het gespreid examen zitten en vakken 

afronden, hebben dit schooljaar recht op het herkansen van twee centrale examens. Volgend 

schooljaar (het tweede jaar van het gespreid examen) kunnen deze leerlingen deelnemen aan één 

herkansing voor het centraal examen. Deze leerlingen kunnen volgend schooljaar (2021-2022) geen 

vak buiten beschouwing laten bij de uitslagbepaling. 

Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het tweede jaar van het gespreid examen zitten, krijgen 

in schooljaar 2020-2021 de mogelijkheid om voor twee vakken waarin ze dit jaar centraal examen 

doen, het centraal examen te herkansen. Voor deze leerlingen, kan net als alle leerlingen waarvoor 

dit schooljaar een uitslag wordt bepaald, één niet-kernvak buiten beschouwing worden gelaten bij de 

uitslagbepaling. Vervroegd examen in (voor)-voorlaatste leerjaar 

Alle leerlingen mogen in het voor- of (voor)-voorlaatste leerjaar al eindexamen doen in één of 

meerdere vakken. Dit is in schooljaar 2020-2021 niet anders. 

De extra herkansingsmogelijkheid geldt alleen voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021 opgaan 

voor het gehele diploma. Net als in de reguliere situatie hebben leerlingen die vervroegd examen 

doen in één of meerdere vakken in totaal één mogelijkheid tot herkansing van een centraal examen. 

De extra herkansingsmogelijkheid die specifiek geldt voor dit schooljaar, geldt dus niet voor 

leerlingen die in het (voor)-voorlaatste leerjaar zitten en in 2020-2021 één of meerdere vakken 

afsluiten, maar pas in een volgend schooljaar opgaan voor het diploma. 
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· De uitslag wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald conform de 

bestaande regels (artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO), alleen met een vak 

minder. Na het buiten beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de 

bestaande slaag-zakregeling van kracht voor alle overige vakken (artikel 49 en 50 
Eindexamenbesluit VO), waaronder: 

ode kernvakkenregel; 

o het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 
zijn, en 

ode overgebleven onvoldoende(s) indien nodig gecompenseerd wordt door 

voldoende hoge andere cijfers. Hierbij geldt dat de bestaande regels voor 

compensatie worden toegepast, alleen met een vak minder. 

o De precieze voorwaarden komen op Examenblad.nl. 

· De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los 
van de herkansingsmogelijkheden. 

· Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de 

resultaten van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. 

· Het bovenstaande is alleen van toepassing op leerlingen waarvoor in het 

schooljaar 2020/2021 een uitslag wordt bepaald. Wanneer één vak buiten 

beschouwing wordt gelaten betekent dit dat het volledige eindcijfer buiten 

beschouwing blijft in de uitslagbepaling. Het is niet mogelijk om, wanneer een 

vak zowel een schoolexamen(of college-examen) als centraal examen heeft, 

slechts één van deze onderdelen weg te laten bij de uitslagbepaling. 

· Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de 

leerling voor alle vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus _zowel het 

schoolexamen én (wanneer van toepassing) het centraal examen. Niet alle 
vakken hoeven in 2021 te zijn afgelegd. 

Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 opgaan voor het diploma en in een eerder schooljaar 

vervroegd examen hebben gedaan, hebben dit schooljaar wel recht op twee herkansingen. Ze 

kunnen ook het vak of de vakken herkansen die zij in een eerder leerjaar hebben afgesloten, tenzij zij 

in schooljaar 2019-2020 hebben deelgenomen aan twee RV-toetsen. In dat geval hebben zij recht op 

één (de extra) herkansing. Indien een leerling vorig jaar heeft deelgenomen aan één RV-toets, dan 
heeft de leerling dit jaar twee herkansingsmogelijkheden. 

Het is alleen toegestaan het eindcijfer van één vak buiten beschouwing te laten voor leerlingen 

waarvoor in het schooljaar 2020-2021 een uitslag wordt bepaald, dus niet voor leerlingen die in 2021 

in hun (voor)-voorlaatste of voorlaatste examenjaar zitten. Voor hen wordt immers geen uitslag 
vastgesteld. 
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1. Inleiding 

Je hebt je schoolexamen (SE) nu bijna afgesloten. De laatste loodjes nog op school en dan, hup 

op naar je examen. De informatie, die hierna volgt is heel belangrijk om op een goede manier je 

examen in te gaan. Daarom moet je deze informatie goed doorlezen en goed bewaren. 

Als je nog vragen hebt, dan kun je altijd bij terecht. 

In ieder geval veel sterkte bij de voorbereidingen op je examen. 

Een handige site hierbij is: www.miineindexarnen.nl 

Let op! Je staat automatisch ingeschreven voor het 1' tijdvak. Als ie één of meerdere examens in 

het 2' tijdvak wil maken dan moet je vóór 23 april het formulier hiervoor inleveren. 
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2. Belangrijke data en toelichting 

Vr 16 april 

Ma 19 -Woe 21 april 

Ma 10 - Woe 12 mei 

Woe 21 april 

;.-.,;,.-, 

raet 
,. 

exoraen/ 

Examens maken (2) 

Examentraining 

Examentraining 

Cijfers voor 10.00 ingevoerd. Controleer goed! Als een cijfer niet 

klopt, moet je dat uiterlijk Vrijdag 23 april voor 10.00 uur laten 

weten via de mail @greiidanus.nl 
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Do 22 april 

Vr 23 april t/m Zo 9 mei 

Ma 17 mei 

Ma 31 mei 

Do 10 juni 

Do 10 juni 

Vrij 11 juni 

Ma 14 juni 

LSD 

Meivakantie!! Ruim twee weken vakantie. In de week na de 
vakantie starten de examens! 

Tip: Gebruik de planningformulieren (bijlagel) om je in de vakantie 

goed voor te bereiden op je examens. 

Start examens; hieronder (bij punt 4A 

examenrooster) zie je het schema van de 

verschillende examenzittingen. Er zit ook nog een extra schema bij 

(bijlage2). Hang dit schema op een opvallende plek op, zodat jij (en 

anderen) goed op de hoogte bent van de je examendagen en -
tijden. 

Laatste examen 1' tijdvak. 

Uitslag examen: je wordt gebeld door je mentor. 

15.00 uur; iedereen wordt op school 

verwacht; je ontmoet je geslaagde 

medeleerlingen en je haalt je voorlopige cijferlijst op. 

12.00 uur; voor deze tijd moet je je bij 

aanmelden voor het 2' tijdvak als je gaat herkansen 

of cijfer verbeteren. Je doet dat met het formulier of 

per mail: 

@greijdanus.nl 

Start examens 2' tijdvak. Zie het rooster (4B). 

Op dit moment is nog niet duidelijk waar deze 

examens afgenomen worden (waarschijnlijk op 
school) 
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Vr 25 juni 

Vr 2 juli 

Di 6 t/m vr 9 juli 

Do 15 juli 

Ma 5 juli 

Laatste examens 2' tijdvak 

Uitslag examens 2' tijdvak. Je wordt gebeld 

door je mentor. Met hem of haar maak je afspraken 

wanneer je je cijferlijst komt halen. 

Mocht je nog een herexamen willen doen 

dan geef je dat uiterlijk op dezelfde dag (2 juli) aan! 

Examens 3' tijdvak; zie het rooster onder 
punt 4C. 

Uitslag 3' tijdvak; direct als de resultaten 

bekend zijn, word je gebeld. 

Diploma-uitreiking; verdere informatie volgt 
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3. Examenlocatie 

De examens (behalve muziekl) worden gehouden in een zaal of in de hal van de Kandelaarkerk 
(Weidebuurt 9, 7771 CZ Heemse). 

In de kerk hangt ook een rooster, waarop je kan zien waar je op dat moment moet zijn. 

Zorg dat je ruim op tijd bij de kerk bent! 

15 minuten voor aanvang van het examen moet je in ieder geval aanwezig 
zijn. 
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4A. De examens van het 1' tijdvak (in de Kandelaarkerk) 

HAVO 

Tijd Vak Lokaal 

Maandag 17 mei 

13.30-16.30 BECO Hal 

Dinsdag 18 mei 09.00-12.00 GES Hal 

13.30-16.00 EN Hal+G 

Woensdag 19 mei 

13.30-16.30 NE Hal+G 

Donderdag 20 mei 09.00-12.00 AK Hal 

13.30-16.30 NA Hal 

Vrijdag 21 mei 09.00-11.30 DU Hal 

13.30-16.00 TEHA Hal 

Maandag 24 mei 

Dinsdag 25 mei 09.00-11.30 MU School! 

13.30-16.00 FA Hal 

Woensdag 26 mei 

13.30-16.30 WIA/8 Hal+G 

Donderdag 27 mei 

13.30-16.30 BIO Hal 

Vrijdag 28 mei 

13.30-16.30 EC Hal 

Maandag 31 mei 

13.30-16.30 SK Hal 

Let op: het examen muziek wordt op school gehouden!! 
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(Dinsdag 25 mei 9.00-11.30) 

4B. De examens van het 2' tijdvak. (waarschijnlijk op school) 

HAVO 

Tijd Vak Lokaal 

Maandag 14 juni 

13.30-16.00 FA 

Dinsdag 15 juni 09.00-12.00 GES 

13.30-16.30 BECO 

Woensdag 16 juni 

13.30-16.30 NE 

Donderdag 17 juni 09.00-12.00 AK 

13.30-16.30 NA 

Vrijdag 18 juni 09.00-11.30 DU 

13.30-16.30 ECO 

Maandag 21 juni 09.00-11.30 MU 

13.30-16.30 SK 

Dinsdag 22 juni 

13.30-16.30 WIS A/B 

Woensdag 23 juni 

13.30-16.30 BIO 

Donderdag 24 juni 
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13.30-16.30 TEHA 

Vrijdag 25 juni 

13.30-16.00 EN 
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4C. De examens van het 3' tijdvak (op school) 

Mocht je nog niet geslaagd zijn (daar gaan we natuurlijk niet vanuit) dan kun je een 

herkansing doen tijdens het 3' tijdvak. Een herkansing kan voor 2 vakken en je moet wel 
kunnen slagen natuurlijk. 

Ben je al wel geslaagd, dan kun je dit tijdvak gebruiken voor een cijferverbetering. 

Heb je examens gemist in het 1' of 2' tijdvak door ziekte of een andere vorm van overmacht, 
dan kan je hier ook nog examens maken. 

Het rooster staat hieronder: 

Dinsdag 6 juli 

Ochtendsessie (09.00): 

Nederlands 
Middagsessie (13.30) 

Scheikunde 
Biologie 
Geschiedenis 

Woensdag 7 juli 

Ochtendsessie (09.00) 

Economie 
Muziek 

Middagsessie (13.30) 

Wiskunde A 
Natuurkunde 
Aardrijkskunde 

Donderdag 8 juli 

Ochtendsessie (09.00) 

Wiskunde B 
Middagsessie (13.30) 

Frans 
Engels 
Bedrijfseconomie 
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Vrijdag 9 juli 

Middagsessie (13.30) 

Duits 

Let op!! Bovenstaande examens worden op school gehouden!! 

5. Aandachtspunten vóór het examen 

Hier volgen enkele tips: 

• Zorg dat je uitgerust en fit bent; 
• Zorg dat je goed gegeten en gedronken hebt; 
• Zorg dat je voldoende eten en drinken bij je hebt; geen blikjes, maar flesjes of 

kartonnen pakjes en geen herriemakende verpakkingen!! 
• Zorg dat je voldoende (blauwschrijvende) pennen hebt; je mag het examen niet met 

potlood schrijven; tekeningen of grafieken mogen wel met potlood; 
• Zorg dat je (grafische) rekenmachine goed werkt; 
• Zorg dat je op tijd bij de Kandelaarkerk bent; je moet minimaal 

15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig zijn!! 

6. Lijst met hulpmiddelen 

Hieronder zie je de lijst met hulpmiddelen; hier moet je goed naar kijken, zodat je de juiste 
dingen meeneemt! 
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Algemeen: 

- voldoende blauwschrijvende pennen 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- geometrische driehoek 

- vlakgum 

- gewone rekenmachine 

Alle schriftelijke examen: 

- woordenboek Nederlands 

Frans, Duits en Engels: 

- woordenboek naar en van de vreemde taal 

wiskunde A en B 

- grafische rekenmachine (en dus geen gewone rekenmachine) 

natuurkunde, scheikunde 

- gewone rekenmachine 

- BINAS 6' editie (wordt via school verzorgd) 

biologie 

- BINAS 6e editie (wordt via school verzorgd) 

aardrijkskunde 

- Grote Bos atlas 54e druk (wordt via school verzorgd) 

m&o 

-gewone rekenmachine 

economie 
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- gewone rekenmachine 

7. Aandachtspunten tijdens het examen 

Je wordt opgehaald door een surveillant en dan ga je zitten op de plek waar het 

examenkaartje ligt met jouw naam erop. Een surveillant leest vlak voor begin van het 

examen voor wat op de envelop staat (of laat dat door een leerling doen) en dan worden de 

examens uitgedeeld; kijk goed of je alles gekregen hebt!! (bijvoorbeeld de bijlage of het 

uitwerkblad). 

Dan ga je aan het werk; hier volgen nog wat tips: 

Schrijf met een blauwe pen en niet met een potlood! (Tekeningen of grafieken 
mogen wel met potlood) 
Lees de opgaven goed door! Dan weet je wat er van je verwacht wordt en kun 
je ook een tijdindeling maken! 
Blijf niet te lang bezig met een opgave, die je niet snapt, maar maak dan eerst 
die opgaven, die je wel goed kan maken. 
Lees de vragen goed! 
Geef volledige antwoorden. Als er om 2 adviezen gevraagd wordt, schrijf dan 
ook 2 adviezen op. (advies 1, enz.) 
Als er l advies gevraagd wordt, schrijf er dan ook l op. 
Schrijf netjes en zorg voor duidelijke uitwerkingen als die gevraagd worden! 
Controleer alles goed als je klaar bent! 
Gebruik de examentijd zoveel als mogelijk is! 
Lever alles in! 

Er gelden strenge wettelijke regels tijdens de examenzittingen. Hier volgen de belangrijkste: 

Door omstandigheden kun je te laat komen; je mag uiterlijk 30 minuten te laat 
komen; dan word je nog toegelaten! Meld je bij de eindverantwoordelijke van 
dat moment. Ben je later, .dan mag je geen examen meer doen in dat vak en 
moet je het in het 2' of 3' tijdvak afronden; 

Wanneer je door ziekte of andere ernstige zaken niet op een examenzitting kan 
komen, dan moet dit vóór de examenzitting gemeld worden bij J. Breukelman 
(telefoon) en als dat niet lukt bij de administratie; 

Deelname aan een zitting van het Centraal Examen betekent dat het gemaakte 
werk zijn geldigheid behoudt; 
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Geen tassen af plastic tassen mee naar binnen, 
geen mobiele telefoons mee naar binnen; 

In principe ga je niet naar het toilet; moet het echt, dan steek je je vinger op en 
meld je dat bij een surveillant; onder begeleiding kun je dan naar het toilet; 

Tijdens het eerste uur en tijdens het laatste kwartier mag je de examenzaal niet 
verlaten; 

Na het eerste uur mag je om de 15 minuten de examenzaal verlaten; 

Een surveillant geeft aan dat het laatste kwartier ingaat; 

Je levert alle examenwerk in bij de surveillant, die vooraan zit; dus ook opgaven, 
bijlagen en uitwerkbladen; 

Na afloop van de examenzitting (inclusief extra tijd soms!!) mag je de opgaven 
ophalen en meenemen. 

8. Aandachtspunten na het examen 

• Wil je snel weten of je een examen goed gemaakt hebt? Heel vaak staan de antwoorden van 
een examen snel (vaak binnen een uur na afloop) op Internet; bijvoorbeeld op de volgende 
site: www,cito.nl. 

• Alle examens worden nagekeken door de vakdocent en ook nog door een docent van een 
andere school. 

• Op donderdag 10 juni worden de normen voor het 1' tijdvak bekend gemaakt en kunnen de 
cijfers uitgerekend en vastgesteld worden. Dan wordt er gekeken of je aan alle voorwaarden 
voldoet om te slagen. Dit is een precies werk, dus daar gaat wel flink wat tijd in zitten. 

Als ie examens in het 1' tiidvak hebt gemaakt: 

• Je wordt donderdag 10 juni gebeld door je mentor als je geslaagd bent en ook als je (nog) 
niet geslaagd bent. 

• Donderdag 10 juni kom je om 15.00 uur op school om je voorlopige cijferlijst op te halen en 
om al je geslaagde medeleerlingen te ontmoeten. Als je (nog) niet geslaagd bent, kom je ook 
op school en gaan we bespreken hoe het verder moet. 
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• Als je al herexamens wilt maken voor het 2' tijdvak, moet je je aanmelden!! Dat moet 
vrijdag 11 juni vóór 12.00 uur bij•••• (met het formulier of via de mail; 

@greiidanus.nl ). 

Als ie examens over twee tiidvakken hebt verdeeld: 

• Je wordt op vrijdag 2 juli gebeld door je mentor als je geslaagd bent en ook als je (nog) niet 
geslaagd bent. 

• Op die vrijdag kom je naar school om je voorlopige cijferlijst op te halen. Als je (nog) niet 
geslaagd bent kom je ook naar school en gaan we bespreken hoe het verder moet. 

• Als je herexamens wilt maken voor het 3' tijdvak moet je je aanmelden. Dit moet op dezelfde 
dag (2 juli) bij Breukelman met het formulier of per mail. 

9. Zak- slaagregeling (Voor extra "Corona"maatregelen, zie bijlage 3) 

Je bent geslaagd als je aan álle volgende 4 punten hebt voldaan: 

1. Het gemiddelde van al je centraal examencijfers is 5,5 of hoger 

2. Je voldoet aan de kernvakkenregel: bij je eindcijfers in het rijtje Nederlands, Engels en wiskunde komt 
ten hoogste een 5 voor (dus een 5 en verder 6 of hoger of alle drie 6 of hoger) 

3. Je eindcijfers (incl. je combinatiecijfer) voldoen aan de volgende eisen: 

o al je eindcijfers zijn 6 of hoger, of 

o je hebt een 5 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger, of 
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o je hebt een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van al je cijfers is 
ten minste 6,0, of 

o je hebt twee 5-en of een 5 en een 4 en al je andere eindcijfers zijn 6 of hoger én het 
gemiddelde van al je cijfers is ten minste 6,0 

4. Het vak lichamelijke opvoeding is beoordeeld met 'voldoende' of 'goed' 

LET OP 

• Geen enkel eindcijfer is afgerond lager dan een 4. 

• Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen afleggen. Het 
behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst. 

Zo bereken je het gemiddelde cijfer 

Je centraal examencijfers zijn in een decimaal nauwkeurig. Tel al je centraal examencijfers op (niet 

afronden!) en deel dit getal door het aantal vakken. Met een gemiddelde van 5,50 ben je geslaagd, 

met een gemiddelde van 5,49 of lager ben je gezakt. 

Doe je vavo? 

Ben je eerder gezakt en doe je nu opnieuw examen in het voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs (vavo)? Ook voor jou geldt dat het gemiddelde van alle centraal examencijfers 

waarover de uitslag wordt vastgesteld minimaal 5,5 moet zijn. Ook de kernvakken regel is van 
toepassing. 

NB Dit geldt niet als je in 2020 examen hebt gedaan en je cijfers van 2020 betrokken zijn bij de 

uitslagbepaling. In dot geval geldt het gemiddelde van 5,5 niet als de vakken waarin je in 2020 

examen hebt gedaan normaal gesproken ook een centraal examen hebben. Mocht je twijfelen welke 
regels op jou van toepassing zijn, dan kan je dit navragen op jouw schaal. 

Cum laude geslaagd? 

Wil je cum laude slagen op de havo? Dan moet je aan de volgende eisen voldoen: 

1. Het gemiddelde van de volgende vakken moet minimaal een 8,0 zijn. Bij een 7,99 gemiddeld is er 
geen sprake van cum laude. 

• de vakken in het gemeenschappelijke deel, én 

• de vakken in het profieldeel, én 

• het hoogste cijfer uit het vrije deel. 

1. Geen enkel eindcijfer is lager dan een 6. 

2. Het combinatiecijfer mag niet lager zijn dan een 6, maar hier geldt dat de individuele cijfers voor de 

samenstellende vakken wel lager dan een 6 mogen zijn. Voorbeeld: Een 9 voor maatschappijleer, een 
5 voor ANW en een 7 voor het profielwerkstuk levert gemiddeld een 7 op. Ondanks de 5 voor ANW 
krijg je toch de cum laude-vermelding. 
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N.B. Eventuele extra vakken worden buiten beschouwing gelaten. Een 6 voor een extra vak vormt 
dus geen probleem voor cum laude. 

9A. Wat staat er allemaal op je cijferlijst? 

• vakken van het gemeenschappelijk, profiel en vrije deel 

• je examencijfers 

• je eindcijfers 

• het vak en de titel van je profielwerkstuk 

• dat je geslaagd bent of dat je bent afgewezen (gezakt) 

Examencijfers 
Op je cijferlijst staan al je cijfers voor de schoolexamens en voor de centrale examens apart vermeld. 
Die cijfers staan in een cijfer achter de komma. 

Eindcijfers 
Het eindcijfer voor een vak is altijd een heel cijfer. Dit bereken je door het cijfer voor het 

schoolexamen en voor het centraal examen op te tellen, door twee te delen en af te ronden. 

5,45 wordt een 5 

5,5 wordt een 6 

Heb je voor een vak alleen een schoolexamen, dan is dat - afgeronde, hele - cijfer tegelijk je 
eindcijfer. 

Combinatiecijfer 

Alle vakken van het combinatiecijfer staan apart vermeld op je cijferlijst, met de bijbehorende - op 
een geheel getal afgeronde - cijfers. 

De vakken van het combinatiecijfer zijn in elk geval: 

• maatschappijleer 

• profielwerkstuk 

• ckv 

• Godsdienst 

• anw 
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Om het combinatiecijfer te berekenen, tel je de - afgeronde - cijfers op. Het totaal deel je door het 

aantal vakken die vallen in het combinatiecijfer. De uitkomst rond je weer af naar een heel getal. 

Lichamelijke opvoeding 

Lichamelijke opvoeding staat vermeld op je cijferlijst bij het gemeenschappelijke deel. Voor dit vak 

krijg je geen cijfer, maar een beoordeling 'voldoende' of 'goed'. 

Extra vak 

Heb je een extra vak gedaan? Mocht je door een extra vak zakken, dan wordt dat vak bij de bepaling 

van de uitslag buiten beschouwing gelaten. Je mag dan zelf kiezen of het op je cijferlijst komt te 

staan. Als je niets zegt, komt het op je cijferlijst. 

Twee of meer profielen? 

Heb je examen gedaan in twee of meer profielen? Dan krijg je voor ieder profiel een aparte cijferlijst. 
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10. Handige websites op een rijtje 

Deze lijst is zeker niet compleet; er zijn nog genoeg andere websites te vinden die boordevol 

staan met tips en tricks. Echter, met behulp van deze sites kun je jezelf ontzettend goed 

voorbereiden op je eindexamen en kun je ook alle informatie vinden die je nodig kunt hebben 

tijdens je eindexamens. 

Informatie en oefenen: 

www.miineindexamen.nl (Hier vind je eigenlijk alles. Je kunt ook je examen schema invullen!) 

www.eindexamensite.nl (deze website is ook veel op school gebruikt!) 

www.cito.nl 

www.examenblad.nl (deze website wordt veel gebruikt door docenten en 

examensecreta rissen) 

www.lerenvoorhetexamen.nl (soort startpagina) 

www.examenkompas.citolab.nl (vooruit, nog eentje dan) 

Klagen: 

www.laks.nl 

Open deur: 

www.youtube.com (voor alle instructie filmpjes!) 
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Bijlage 1: planningformulier 

Huiswerkplanner Week 
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Bijlage 2. De examens van het l' tijdvak (in de Kandelaarkerk) 

HAVO 

Tijd Vak Lokaal 

Maandag 17 mei 

13.30-16.30 BECO Hal 

Dinsdag 18 mei 09.00-12.00 GES Hal 

13.30-16.00 EN Hal+6 

Woensdag 19 mei 

13.30-16.30 NE Hal+6 

Donderdag 20 mei 09.00-12.00 AK Hal 

13.30-16.30 NA Hal 

Vrijdag 21 mei 09.00-11.30 DU Hal 

13.30-16.30 TEHA Hal 

Maandag 24 mei 

Dinsdag 25 mei 09.00-11.30 MU School! 

13.30-16.00 FA Hal 

Woensdag 26 mei 

13.30-16.30 WIA/B Hal+6 

Donderdag 27 mei 

13.30-16.30 BIO Hal 

Vrijdag 28 mei 

13.30-16.30 EC Hal 

Maandag 31 mei 

13.30-16.30 SK Hal 

89 



Let op: het examen muziek wordt op school gehouden!! 

(Dinsdag 25 mei 9.00-11.30) 
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Bijlage 3: 

Servicedocument examens 2021 

Versie maart 2021 

Inleiding 

Met dit servicedocument ontvangen scholen informatie over het eindefamen in schooljaar 2020-

2021. In dit document worden de in de Kamerbrief van 12 februari 2021 aangekondigde extra 

maatregelen toegelicht samen met de eerder aangekondigde maatregelen uit de Kamerbrief van 16 

december 2020. Ook wordt er aanvullende informatie gegeven over een aantal zaken waar mogelijk 

vragen over leven. Onderstaande informatie is van toepassing op alle leerlingen (regulier voortgezet 

onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, vavo en staatsexamen) die dit schooljaar het eindexamen 

in één of meerdere of alle vakken afleggen. Dit document is een toelichting op de maatregelen en 

sluit aan op het Besluit eindexamens 2021 dat op 16 maart 2021 wordt gepubliceerd. In dit besluit 

worden de aangekondigde maatregelen juridisch geborgd. Het besluit treedt op 16 april 2021 in 
werking. 

Samenvatting maatregelen eindexamen 2020-2021 

· Het schoolexamen (of het college-examen, in het geval van het staatsexamen) en het centraal 

examen gaan dit schooljaar beiden door met uitzondering van het centraal examen in de 

beroepsgerichte profielvakken op het vmbo (het cspe). Net als in ieder regulier jaar behalen 

leerlingen op basis van de resultaten van het centraal examen en het schoolexamen (of het college

examen voor staatsexamenkandidaten) het diploma. 

·Welzijn er een aantal maatregelen genomen ten aanzien van het examen: 

1. Dit jaar wordt de mogelijkheid geboden om het eindcijfer van één vak niet te betrekken 

bij de uitslagbepaling. Dit mag echter geen kernvak zijn en is alleen van toepassing voor 

de leerlingen waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt bepaald. Deze mogelijkheid kan 

worden ingezet als de leerling hierdoor alsnog kan slagen en staat los van de 

herkansingsmogelijkheden. Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten 

vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is 

gelaten. Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden 
aan deze cijferlijst. 

ll. ll. Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. Daarmee kunnen 

leerlingen die in het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine zitten een deel van of het 

volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook biedt het de mogelijkheid 

voor leerlingen die vanwege achterstanden meer tijd nodig hebben voor de 

voorbereiding op het centraal examen van een of meerdere vakken, om het centraal 

examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak; 

111. 111. Er komt een herkansingstijdvak (derde tijdvak) op de eigen school waarin 

eindexamenleerlingen examens kunnen herkansen; 

IV. IV. Eindexamenleerlingen die opgaan voor het diploma krijgen een extra 

herkansingsmogelijkheid (twee in plaats van één). Zij kunnen dit zowel in het tweede als 

het derde tijdvak doen. 
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· De termijn voor het aanleveren van de schoolexamencijfers is verlengd. De resultaten 

dienen uiterlijk één dag voor de aanvang van het eerste tijdvak te zijn aangeleverd en in 

het geval van de digitaal flexibele examens één dag voor afname van het centraal 

examen van het betreffende vak; Wij streven er naar om op 23 april alle cijfers aan te 
leveren. 

Toelichting maatregelen eindexamen 2020-2021 

1. Niet betrekken van het eindcijfer van één vak bij de uitslagbepaling in het 
regulier onderwijs en de vavo 

· Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten 

slagen, het eindcijfer van één vak buiten de bepaling van de definitieve uitslag 

worden gelaten, onafhankelijk van het behaalde resultaat. Dit vak mag géén 
kernvak zijn. 

· Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor het vmbo is Nederlands een 

kernvak, voor het havo en vwo zijn Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal 

en literatuur en voor zover van toepassing wiskunde (A, Bof C.) kernvakken. 

Voor havo C&M leerlingen geldt dat als zij wiskunde kiezen, dit vak voor hen een 

kernvak is.2 Voor vmbo-leerlingen geldt dit niet, daar is altijd alleen Nederlands 
een kernvak. 

2 
Voor de havo CM-leerling geldt wel dat wanneer zonder wiskunde een volledig vakkenpakket kan worden gevormd, wiskunde buiten 

beschouwing mag worden gelaten op basis van art. 48 lid 3 van het EBVO. Dit kan echter niet via de hier toegelichte maatregel. Wel 
kunnen zij dat aanvullend een ander vak niet !aten betrekken bij de uitslag bepaling via deze maatregel. 

Daarnaast moet het vakkenpakket van de leerling in zijn geheel (inclusief het vak dat niet 

wordt meegenomen bij het bepalen van de uitslag) een volledig eindexamen vormen. De 

mogelijkheid om het eindcijfer van een vak achterwege te laten in de uitslagbepaling kan dus 

niet worden gebruikt om een verkeerd vakkenpakket te compenseren. 

Het achterwege laten van een vak heeft geen invloed op het profiel of de schoolsoort (bijv. 
gymnasium) dat de leerling haalt. 

De maatregel kan worden toegepast op elk examenvak (of onderdeel zoals het 

profielwerkstuk) dat geen kernvak is. Dit vak hoeft dus geen centraal examen te hebben. 

Wanneer het gaat om een vak (of onderdeel) dat valt binnen het combinatiecijfer dan wordt 

alleen het eindcijfer van het betreffende vak of onderdeel weggelaten. Voor de 

uitslagbepaling wordt het combinatiecijfer berekend zonder dit vak. 

Bij vakken of onderdelen waarvoor een beoordeling wordt gegeven in plaats van een cijfer 

is alleen de kwalificatie of mogelijk. In de praktijk zullen deze vakken of onderdelen daarom 

niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten. 

92 



ll. Uitbreiding tweede tijdvak en spreiding over de tijdvakken 

Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. 

Leerlingen die tijdens het eerste tijdvak ziek zijn of in quarantaine moeten, kunnen een deel van of 

het volledige centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Daarnaast is het net als in andere jaren 

mogelijk om in het tweede tijdvak examens te herkansen. 

Ook is het mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak als 

dat nodig is. Het kan voorkomen dat een leerling kampt met achterstanden voor een of meerdere 

specifieke vakken als gevolg van bijvoorbeeld lesuitval of ziekte en daardoor meer voorbereidingstijd 

voor deze vakken nodig heeft. In die situatie kan de eerste afname van het centraal examen van deze 

vakken voor deze leerling of leerlingen worden doorgeschoven naar het tweede tijdvak. Zo kan een 

deel van de centrale examens worden afgelegd in het eerste tijdvak en het andere deel in het tweede 

tijdvak. 

Oe keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar zal uiteraard in goed 

overleg moeten met de (vak)docent. Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede 

tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft de leerling vóór de start van de meivakantie aan bij de school 

(uiterlijk 23 april) welke vakken hij of zij wanneer voor het eerst wil afsluiten. De school stelt de 

leerling in principe in staat om in het tijdvak van zijn of haar voorkeur op te gaan voor de eerste kans 

van het centraal examen van het betreffende vak. Als een leerling zich later dan 23 april meldt bij de 

school, besluit de school in welk tijdvak de leerling het centraal examen in welke vakken aflegt. Dit 

geldt ook 4 voor kandidaten van het staatsexamen. Zij geven hun keuze individueel of via hun 

vsoschool door aan het CvTE. DUO heeft kandidaten (of hun school) al geïnformeerd over het proces 

hiervoor. 

Als de leerling geen keuze heeft doorgegeven of zich later dan 23 april meldt, dan laat de school 

uiterlijk 30 april aan de leerling weten welke vakken de leerling in het eerste en/of het tweede tijdvak 

voor het eerst aflegt. 

Het is verstandig om leerlingen goed te informeren over de mogelijke gevolgen van het gebruik 

maken van de spreidingsmogelijkheden. De leerling kan hiermee voor een of meerdere vakken extra 

voorbereidingstijd creëren maar neemt wel een risico, in het geval hij of zij in het tweede of derde 

tijdvak bijvoorbeeld ziek is. 

Indien na het derde tijdvak de leerling nog niet alle examens heeft kunnen afronden vanwege 

bijvoorbeeld ziekte, of een naar het oordeel van de directeur, een andere geldige reden dan neemt 

de examensecretaris contact op met het Examen loket. Er wordt dan gekeken of er mogelijkheden 

zijn voor de leerling om alsnog (een deel van) de ontbrekende examens in te halen of te herkansen. 

Indien de leerling dat wil dan mag de eerste afname van vakken en de herkansing(en) van andere 

vakken in 1 tijdvak gecombineerd worden. De leerling weet in dat geval nog niet de volledige 

uitgangspositie voor alle vakken dus het is verstandig om samen met de leerling zorgvuldig afte 

wegen of dit de juiste keuze is voor de leerling. Een verkeerde keuze geeft geen recht op een extra 

herkansing. 

Ook als de eerste kans van het centraal examen van een vak wordt doorgeschoven naar het 

tweede tijdvak dienen de resultaten van alle schoolexamens van alle vakken één dag voor de 

aanvang van het eerste tijdvak te worden aangeleverd. 
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Als een leerling als gevolg van bijvoorbeeld ziekte of een volgens het bevoegd gezag andere 

geldige reden het schoolexamen niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang van het eerste tijdvak 

kan het bevoegd gezag, net als in een regulier jaar, besluiten dat er meer tijd aan de leerling wordt 

geboden om het schoolexamen afte ronden (dus na de start van het eerste tijdvak). Daarbij blijft de 

regel overeind dat het schoolexamen van een vak volledig moet zijn afgesloten voor de eerste kans 

van het centraal examen van het betreffende vak waar de leerling voor opgaat (eerste of tweede 

tijdvak). 

Het uitgebreide tweede tijdvak is van 14 tot en_ met 25 juni 2021. De N-termen worden op 2 juli 

bekendgemaakt. Het rooster van het tweede tijdvak is op 28 januari door het College voor Toetsen 

en Examens (CvTE) bekendgemaakt. 

111. Herkansingstijdvak (derde tijdvak) op school voor regulier onderwijs en vavo 

Er komt een derde tijdvak op de eigen school (met uitzondering van de aangewezen vakken). 

Leerlingen die voor één of meerdere vakken het centraal examen afleggen kunnen ook in dit extra 

derde tijdvak hun eventuele herkansingen afleggen. 

Dit herkansingstijdvak wordt afgenomen op de school zelf. Dit tijdvak vindt plaats van 6 tot en met 

9 juli. De N-termen worden bekendgemaakt op 15 juli. Het rooster is op 17 februari door het CvTE 
gepubliceerd. 

Leerlingen mogen ook aan het derde tijdvak deelnemen om herkansingen afte leggen als zij alle 

eerste afnames in het eerste tijdvak hebben afgerond. De leerling neemt daarmee echter wel een 

risico, indien hij of zij ziek is tijdvak 3. 

Indien nodig kan een leerling, net als in een regulier tweede tijdvak, ook een eerste afname van 

een vak afleggen, als hij of zij dit examen nog niet heeft kunnen afleggen. 

IV. Extra herkansing 

Alle leerlingen die opgaan voor het diploma in examenjaar 2021 (regulier v(s)o, vavo en 

staatsexamen) kunnen het centraal examen van twee verschillende vakken herkansen. In een 

regulier examenjaar kan het centraal examen van één vak worden herkanst. 

De extra herkansing kan alleen worden ingezet voor vakken die in examenjaar 2021 worden 

afgesloten (dit geldt specifiek voor studenten van de vavo en staatsexamenkandidaten). Een 

uitzondering geldt voor leerlingen in het regulier vo die eerder in het (voor)-voorlaatste jaar een vak 

vervroegd hebben afgesloten. Wanneer zij bijvoorbeeld in het schooljaar 2019-2020 vervroegd 

examen in één of meerdere vakken hebben gedaan, en dit niet naar wens hebben kunnen afronden, 

kunnen zij voor het reeds afgesloten vak een van de twee herkansingen inzetten, mits er voor dat vak 
in 2020 geen RV-toets is afgelegd. 

Net als in een regulier schooljaar geldt het hoogst behaalde cijfer (behaald bij de herkansing of het 
eerder afgelegde centraal examen). 
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De extra herkansing geldt ook voor de leerlingen die digitale centrale examens bb en/of kb 

afleggen. Binnen de afnameperiode, die loopt tot en met 23 juli, kunnen de scholen de afnames van 
de extra herkansingen zelf inplannen. 

Aanvullende informatie 

Aangepaste examentrajecten 

Voor leerlingen die een aangepast examentraject afleggen, gelden de volgende regels: 

Gespreid examen zoals bedoel in artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO 

Leerlingen die gespreid examen afleggen hebben in de reguliere situatie ieder jaar van het gespreid 

examen één herkansingsmogelijkheid voor de vakken waarin in dat schooljaar het eindexamen is 
afgelegd. Dit schooljaar is dat anders. 

Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het eerste jaar van het gespreid examen zitten en vakken 

afronden, hebben dit schooljaar recht op het herkansen van twee centrale examens. Volgend 

schooljaar (het tweede jaar van het gespreid examen) kunnen deze leerlingen deelnemen aan één 

herkansing voor het centraal examen. Deze leerlingen kunnen volgend schooljaar (2021-2022) geen 

vak buiten beschouwing laten bij de uitslagbepaling. 

Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 in het tweede jaar van het gespreid examen zitten, krijgen 

in schooljaar 2020-2021 de mogelijkheid om voor twee vakken waarin ze dit jaar centraal examen 

doen, het centraal examen te herkansen. Voor deze leerlingen, kan net als alle leerlingen waarvoor 

dit schooljaar een uitslag wordt bepaald, één niet-kernvak buiten beschouwing worden gelaten bij de 

uitslagbepaling. Vervroegd examen in (voor)-voorlaatste leerjaar 

Alle leerlingen mogen in het voor- of (voor)-voorlaatste leerjaar al eindexamen doen in één of 

meerdere vakken. Dit is in schooljaar 2020-2021 niet anders. 

De extra herkansingsmogelijkheid geldt alleen voor leerlingen die in schooljaar 2020-2021 opgaan 

voor het gehele diploma. Net als in de reguliere situatie hebben leerlingen die vervroegd examen 

doen in één of meerdere vakken in totaal één mogelijkheid tot herkansing van een centraal examen. 

De extra herkansingsmogelijkheid die specifiek geldt voor dit schooljaar, geldt dus niet voor 

leerlingen die in het (voor)-voorlaatste leerjaar zitten en in 2020-2021 één of meerdere vakken 

afsluiten, maar pas in een volgend schooljaar opgaan voor het diploma. 

Leerlingen die in schooljaar 2020-2021 opgaan voor het diploma en in een eerder schooljaar 

vervroegd examen hebben gedaan, hebben dit schooljaar wel recht op twee herkansingen. Ze 

kunnen ook het vak of de vakken herkansen die zij in een eerder leerjaar hebben afgesloten, tenzij zij 

in schooljaar 2019-2020 hebben deelgenomen aan twee RV-toetsen. In dat geval hebben zij recht op 
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· De uitslag wordt bij toepassing van deze maatregel bepaald conform de 

bestaande regels (artikel 49 en 50 Eindexamenbesluit VO), alleen met een vak 

minder. Na het buiten beschouwing laten van een niet-kernvak blijft de 

bestaande slaag-zakregeling van kracht voor alle overige vakken (artikel 49 en 50 
Eindexamenbesluit VO), waaronder: 

ode kernvakkenregel; 

o het gemiddelde van de overige centraal examens moet minimaal een 5,5 
zijn, en 

ode overgebleven onvoldoende(s) indien nodig gecompenseerd wordt door 

voldoende hoge andere cijfers. Hierbij geldt dat de bestaande regels voor 

compensatie worden toegepast, alleen met een vak minder. 

o De precieze voorwaarden komen op Examenblad.nl. 

· De mogelijkheid om een vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling staat los 
van de herkansingsmogelijkheden. 

· Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook de 

resultaten van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten. 

· Het bovenstaande is alleen van toepassing op leerlingen waarvoor in het 

schooljaar 2020/2021 een uitslag wordt bepaald. Wanneer één vak buiten 

beschouwing wordt gelaten betekent dit dat het volledige eindcijfer buiten 

beschouwing blijft in de uitslagbepaling. Het is niet mogelijk om, wanneer een 

vak zowel een schoolexamen(of college-examen) als centraal examen heeft, 

slechts één van deze onderdelen weg te laten bij de uitslagbepaling. 

· Het achterwege laten van het eindcijfer van een vak is alleen toegestaan als de 

leerling voor alle vakken het volledige examen heeft afgelegd, dus zowel het 

schoolexamen én (wanneer van toepassing) het centraal examen. Niet alle 

vakken hoeven in 2021 te zijn afgelegd. 

één (de extra) herkansing. Indien een leerling vorig jaar heeft deelgenomen aan één RV-toets, dan 

heeft de leerling dit jaar twee herkansingsmogelijkheden. 

Het is alleen toegestaan het eindcijfer van één vak buiten beschouwing te laten voor leerlingen 

waarvoor in het schooljaar 2020-2021 een uitslag wordt bepaald, dus niet voor leerlingen die in 2021 

in hun (voor)-voorlaatste of voorlaatste examenjaar zitten. Voor hen wordt immers geen uitslag 
vastgesteld. 
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Het is (bijna) zover: het Centraal Eindexamen (CE)! 
Een belangrijk moment. Vandaar dat we er met dit boekje enige 
aandacht aan geven. 
Lees de volgende bladzijden zorgvuldig door, zodat je voor jezelf een 
aardig beeld krijgt van wat er de komende tijd nog allemaal moet 
gebeuren. 
Veel sierkte bij de voorbereiding op je examen. Zijn er vragen over het 
een of over het ander, dan ben je altijd van harte welkom bij je mentor 
of examinator. 
Alle examens, behalve het examen muziek (lokaal D014/D015), 
vinden plaats in de gymzaal bij de Kandelaarkerk in Heemse. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 
J.K.S. Siertsema 
(examensecretaris vmbo) 

'i-:1 ~cl 

Binnenkort krijg je de zogenaamde Akkoordverklaring thuisgestuurd. Die 
moet je (alleen als er fouten in voorkomen!) door je ouders/verzorgers laten 
ondertekenen en weer op school inleveren. Ga je akkoord met je 
cijfers dan hoef je niets te doen. Op de Akkoordverklaring staat 
wanneer je die uiterlijk weer moet inleveren. 
26 april t/m 7 mei Meivakantie 
Maandag 17 t/m vrijdag 28 mei: Examens! 
Donderdag 10 juni Vanaf 13.00 tot 14.00 uur wordt de uitslag van 
het examen telefonisch bekendgemaakt. 
Verdere mededelingen over deze dag vind je op 
de volgende pagina's. 
Vrijdag 11 juni Als je een vak wilt herkansen, zorg er dan voor dat 
het daarvoor bestemde formulier op school wordt 
ingeleverd voor 12.00 uur. Ook lever je dan de voorlopige 
cijferlijst in. 
Maandag 14 juni t/m Examen tweede tijdvak 
Vrijdag 25 juni 
Vrijdag 2 juli De uitslag van het (her)examen wordt bekendgemaakt. 
Woensdag 7 juli Diploma-uitreiking (19.30 uur). 
Een uitnodiging met daarop verdere informatie 
over deze avond wordt je tijdig toegestuurd. 
Dinsdag 6 juli t/m Examen derde tijdvak 
Vrijdag 9 juli 
Donderdag 15 juli Uitslag derde tijdvak 

Eerste tijdvak 
Datum Tijd Vak 

Maandag 17 mei 13.30 - 15.30 Nederlands 
Dinsdag 18 mei 13.30 - 15.30 Wiskunde 
Woensdag 19 mei 09.00 - 11.00 Aardrijkskunde 
Woensdag 19 mei 13.30 - 15.30 Frans 
Donderdag 20 mei 13.30 - 15.30 Nask 1 
Vrijdag 21 mei 13.30 - 15.30 Economie 
Dinsdag 25 mei 09.00 - 11.00 Geschiedenis 
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Dinsdag 25 mei 13.30 - 15.30 Nask 2 
Woensdag 26 mei 09.00 - 11.00 Duits 
Woensdag 26 mei 13.30 - 15.30 Biologie 
Donderdag 27 mei 09.00 - 11.00 Muziek 
Donderdag 27 mei 13.30 -15.30 Engels 
Vrijdag 28 mei 13.30 - 15.30 Hv/Tek 
Hierboven is met de tijden géén rekening gehouden met leerlingen die 
dyslexie hebben. Voor al deze leerlingen geldt uiteraard dat ze een halfuur 
meer tijd per examen hebben! 

Tweede tijdvak 
Deze examens worden op school afgenomen! 
Derde tijdvak 

Deze examens worden op school afgenomen 1 
Voot",.fat het ;_~:,0111en bP.gint 

• De laatste twee weken rustig repeteren is beter dan op het laatste 
moment gaan zitten stampen. Probeer rustig en ontspannen te zijn. 
Slaap vooral goed! 

• Controleer elke dag je examenrooster. Het is bijzonder onplezierig als je van 
de andere leerlingen hoort welk examen je hebt gemist. 
• Zorg dat je 15 minuten voor het begin van elke zitting aanwezig bent in de 
Smidse, dus om 8.45 uur en om 13.15 uur. 
• Zorg ervoor dat je een paar extra pennen meeneemt (zie ook de lijst met 
hulpmiddelen). 

• Als er binnen je familie iets bijzonders aan de hand is (ernstige ziekte 
of overlijden) of als jezelf ziek bent, meld dat dan van tevoren bij meneer 
Veurink en bij diens afwezigheid bij meneer 

of••• I . In overleg met voornoemde personen 
moet namelijk van tevoren worden vastgesteld of je in staat zult zijn 
aan de examenzitting mee te doen. 
• Het kan door onvoorziene gebeurtenissen een keer voorkomen dat je te 
laat komt. Laat het duidelijk zijn dat dit zeer ongewenst is, want andere 
kandidaten verliezen de concentratie omdat jij te laat komt. Mocht zich 
zoiets ernstigs toch voordoen dan word je nog in de examenzaal toegelaten 
als je niet meer dan een halfuur te laat bent. In dat geval lever je 
het werk in op hetzelfde tijdstip als de andere kandidaten. Kom je meer 
dan een halfuur te laat dan word je niet meer in de examenzaal toegelaten. 
Je moet je in dat geval melden 

Toilet 

Ga vlak voordat het examen begint naar het toilet. Het is niet echt handig 
om dat tijdens het examen te doen. Het kost je best wel wat tijd. Mocht 
je tijdens je examen toch persé naar het toilet moeten, steek dan je vinger 
omhoog. Er komt dan een docent naar je toe en die zal er voor zorgen dat 
je het toilet kunt bezoeken. 
Hu!pmîckL;icn 

• Schrijfmaterialen 
• Tekenpotlood 
• Gum 
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• Kleurpotloden 
• Liniaal 
• Passer 
• Geodriehoek 
• Windroos (wiskunde) 
• Rekenmachine (geen grafische!!) 
• Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal (Frans, Engels, Duits) 
• Woordenboek; een verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan 
bij alle schriftelijke examens 
• Binas vmbo kgt (krijg je van de surveillant) 
LET OP: je moet de woordenboeken zelf meenemen! 
Bij computerexamens (muziek) mag je ook hulpmiddelen gebruiken. Je mag 
na het examen geen kladpapier mee naar buiten nemen. 

• Werk er tijdens elke zitting met het oog op je medekandidaten aan mee, 
dat er volstrekte rust heerst in het lokaal. 
• Tassen, etuis, eigen papier en dergelijke mag je niet meenemen in de 
examenzaal. Een pakje drinken en bijvoorbeeld wat pepermunt of druivensuiker 
om je te helpen concentreren mag wel. 
• Je mobiel en/of smartwatch mag niet mee naar binnen! 
• Alles wat je wel meeneemt in de examenzaal kan worden gecontroleerd. 
Controleer of je alle opgaven hebt gekregen. Vermeld op het papier linksboven 
je examennummer. 
• Kijk de opgaven eerst even door, verdeel je tijd en begin met de opgaven 
die je begrijpt. Kijk ook op de achterkant van de examenformulieren 
of daar nog opgaven staan! 
• Raak niet in paniek als je iets niet snapt. Ga door met een opgave die 
je wel begrijpt en kijk later weer naar de vragen die je eerst hebt overgeslagen. 
Controleer wel of je alle opgaven hebt gemaakt. 
• Als er sprake is van (geluids)overlast, meld dat dan direct aan de surveillanten. 
• Schrijf netjes en lever je werk zo in, dat het een verzorgde indruk 
maakt. 
• Gebruik geen tipp-ex. 
•Alleentekeningen en grafieken mogen met potlood worden gemaakt. 
• Alle andere opdrachten moeten met pen worden gemaakt. Gebruik een 
blauwe of zwarte pen. 
• Meerkeuzewerk. Die moet je met HOOFD_LETTERS schrijven. 
• Als je je tijdens een zitting niet lekker voelt, mag je onder begeleiding 
van een toezichthouder de examenzaal verlaten. In overleg met een van 
bovengenoemde docenten wordt vastgesteld of je je werk kunt hervatten. 
• Zonder toestemming mag je de examenzaal niet verlaten. 
• Ben je vroeg met het werk klaar dan mag je de examenzaal pas verlaten 
als tenminste de helft van de beschikbare tijd voorbij is (na 1 klokuur). 
Daarna zal elk kwartier gelegenheid worden gegeven om weg te gaan. 
• Lever het door jou gemaakte werk altijd persoonlijk in bij een van de 
toezichthouders. Die zal bekijken of je naam, nummer en niveau er op 
staan en of het werk volledig is. Je kunt pas naar buiten als de toezichthouder 
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je daarvoor toestemming heeft gegeven. 

• Een kwartier voor het einde van een zitting geeft een toezichthouder 
dit tijdstip aan. 

• Pas na afloop van een zitting mag je beschikken over de opgaven en je 
eventuele antwoordenblaadje. Tijdens een zitting mogen de 
opgaven dus niet buiten de examenzaal worden gebracht. 
• Pas als alle kandidaten uit de examenzaal zijn en de toezichthouder 
daartoe toestemming geeft, mag je het lokaal na het beëindigen van de 
officiële zittingsduur weer binnengaan om je opgaven en antwoorden 
op te halen. 

Het eindcijfer dat op je diploma komt te staan wordt bepaald door het 
gemiddelde van het cijfer van je schoolexamen en het cijfer van je centraal 
examen. 
Voorbeeld 

Als je voor het schoolexamen een 5,9 haalt en voor je centraal examen een 
5,0 dan is het gemiddelde: (5,9 + 5,0)/2 = 5,45. Dit cijfer wordt afgerond 
naar een 5. 
Ander voorbeeld 
Heb je voor het schoolexamen een 6,3 en haal je voor het centraal examen 
een 6,8 dan is het gemiddelde cijfer (6,3 + 6,8)/2 = 6,55. Dit cijfer wordt 
afgerond naar een 7. 

Voor tekenen en handvaardigheid is je centraal examencijfer het gemiddelde 
van je centraal praktisch eindexamen en je centraal eindexamen. 

Je bent geslaagd als ... 

• je voor alle vakken als eindcijfer een 6 of een hoger eindcijfer hebt. 
• je niet meer dan één 5 hebt en de andere cijfers 6 of hoger zijn. 
• je twee keer een 5 hebt of een 4 en daarnaast tenminste een 7. 
• je het profielwerkstuk tenminste voldoende gemaakt hebt. 
• je je loopbaandossier gemaakt hebt. 

Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen 
rekenen afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en 
wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst. 
Haal je een eindcijfer 3, of een 4 én een 5, dan ben je dus (nog) niet 
geslaagd. Voor Nederlands mag het eindcijfer niet lager zijn dan een 5. 
Daarnaast moet het gemiddelde van alle examens minstens een 5,5 zijn! 
Met een eindcijfer lager dan een 4 ben je sowieso gezakt. 

• Je mag om te kunnen slagen één vak (op Nederlands na) buiten de 
bepaling van de definitieve uitslag laten. 
• Je mag twee vakken herkansen. Dit doe je uiteraard als je nog niet bent 
geslaagd. 

• Je kunt ook herkansen omdat het resultaat van een bepaald vakje 
tegenvalt en je graag een hoger eindcijfer probeert te halen. 
• Als je wilt herkansen dien je dat schriftelijk of digitaal kenbaar te 
maken. Je levert dan een formulier in waarop je aangeeft in welk vak je 
wilt herkansen en je levert ook je cijferlijst in. 

• Gebeurt dat allemaal niet op tijd (bijv. omdat je broertje of zusje het is 
vergeten op tijd in te leveren), dan kun je de herkansing vergeten. 
• Als je een herkansing aanvraagt, wordt de uitslag van het examen een 
voorlopige uitslag. 
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1.1t111 ei,,: 

Nog even iets over de gang van zaken op de dag van de uitslag van het 
examen, donderdag 10 juni. 
Je wordt tussen 13.00 en 14.00 uur gebeld door je mentor. 
De leerlingen die nog niet geslaagd of gezakt zijn worden na 16.30 uur door 
de mentor bezocht, of op een tijdstip dat mentor en leerling samen overeenkomen. 
Als je geslaagd bent, word je om 16.00 uur op school verwacht. 
Je ontvangt dan je cijferlijst en een formulier waarop je kunt aangeven welk 
vakje eventueel wilt herkansen. 

Gemengde en theoretische leerweg: Je bent cum laude geslaagd als het 
gemiddelde van je eindcijfers voor Nederlands, Engels, maatschappijleer, 
de twee algemene vakken in het profieldeel en het vak met het hoogste 
eindcijfer in het vrije deel (voor de gemengde leerweg kan dat ook het 
combinatiecijfer zijn) een 8,0 of hoger is. De rekentoets telt vooralsnog niet 
mee. Geen van de eindcijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn mag 
lager dan een 6 zijn. 

Het is (bijna) zover: het Centraal Eindexamen (CE)! 
Een belangrijk moment. Vandaar dat we er met dit boekje enige 
aandacht aan geven. 
Lees de volgende bladzijden zorgvuldig door, zodat je voor jezelf een 
aardig beeld krijgt van wat er de komende tijd nog allemaal moet 
gebeuren. 
Veel sterkte bij de voorbereiding op je examen. Zijn er vragen over het 
een of over het ander, dan ben je altijd van harte welkom bij je mentor 
of examinator. 
De examens vinden plaats op school. Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 
J.K.S. Siertsema 
(examensecretaris vmbo) 
ii ;.·, ! .1 

Binnenkort krijg je de zogenaamde Akkoordverklaring thuisgestuurd. Die 
moet je (alleen als er fouten in voorkomen!) door je ouders/verzorgers laten 
ondertekenen en weer op school inleveren. Ga je akkoord met je cijfers dan 
hoef je niets te doen. Op de Akkoordverklaring staat wanneer je die uiterlijk 
weer moet inleveren. 
26 april t/m 7 mei Meivakantie 
Na de meivakantie: verder met de digitale examens. 
Woensdag 16 juni Vanaf 13.00 tot 14.00 uur wordt de uitslag van het 
examen telefonisch bekendgemaakt. Kijk voor 
verdere mededelingen over deze dag verderop in het 
boekje. 
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Vrijdag 18 juni Als je een vak wilt herkansen, zorg er dan voor dat 
het daarvoor bestemde formulier op school wordt 
ingeleverd voor 12.00 uur. Ook lever je dan de voorlopige 
cijferlijst in. 
In de week van maandag 21 juni: herexamen 
Vrijdag 2 juli De uitslag van het (her)examen wordt bekend 
gemaakt. 
Dinsdag 6 juli Diploma-uitreiking (19.45 uur). 
Een uitnodiging met daarop verdere informatie 
over deze avond wordt je tijdig toegestuurd. 
f:x.:1rn211rnostu \(Bl. 2021 
Afnamemomenten eerste zitting 
Dinsdag 20 april 12:00 - 14:00 
Woensdag 21 april 12.00 - 14:00 
Donderdag 22 april 12:00 - 14:00 
Dinsdag 11 mei 12:00 - 14:00 
Woensdag 12 mei 12:00 - 14:00 
Donderdag 13 mei 12:00 - 14:00 
Slotafnamemomenten 
Maandag 17 mei 11.30 Nederlands 
Dinsdag 18 mei 11.30 Wiskunde 
Woensdag 19 mei 9.00 Biologie 
11.30 Nask & Economie 
Donderdag 20 mei 11.30 Engels 
Vrijdag 21 mei 9.00 Duits 
Hierboven is met de tijden géén rekening gehouden met leerlingen die 
dyslexie hebben. Maar voor al deze leerlingen geldt uiteraard dat ze 30 
minuten meer tijd per examen hebben 1 
Tweede tijdvak 
De herkansingen voor kbl (digitaal!) zullen in de week van maandag 21 juni 
worden gehouden. Dit zal in overleg gebeuren. 

• Controleer elke dag je examenrooster. Het is bijzonder onplezierig a Is je 
van de andere leerlingen hoort welk examen je hebt gemist. 
• Zorg dat je 15 minuten voor het begin van elke zitting aanwezig bent. 
• Als er binnen je familie iets bijzonders aan de hand is (ernstige ziekte 
of overlijden) of als je zelf ziek bent, meld dat dan van tevoren bij 

en bij diens afwezigheid bij•••••• dan wel 
. In overleg met een van deze personen moet namelijk 

van tevoren worden vastgesteld of je in staat zult zijn aan de examenzitting 
mee te doen. 
• Het kan door onvoorziene gebeurtenissen een keer voorkomen dat je te 
laat komt. Laat het duidelijk zijn dat dit zeer ongewenst is, want andere 
kandidaten verliezen de concentratie omdat jij te laat komt. 
• Zorg dat het rond een examen ook in de buurt van het computerlokaal 
rustig blijft. 
Toilet 
Ga vlak voordat het examen begint naar het toilet. Het is niet echt handig 
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om dat tijdens het examen te doen. Het kost je best wel wat tijd. Mocht 
je tijdens je examen toch persé naar het toilet moeten, steek dan je vinger 
omhoog. Er komt dan een docent naar je toe en die zal er voor zorgen dat 
je het toilet kunt bezoeken . 
. . 
'i 

Jullie mogen kladpapier gebruiken in het computerlokaal. Vandaar dat je 
onderstaande materialen ook mee mag nemen, bijvoorbeeld om op papier 
zaken te berekenen. Je hoeft het uiteraard niet allemaal mee te nemen. Het 
kladpapier mag je na het examen niet meenemen, je moet het achterlaten 
in het computerlokaal. 
• Schrijfmaterialen 
• Geodriehoek/Windroos 
• Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal (Engels, Duits) 
• Woordenboek; een verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan 
bij alle schriftelijke examens 
• Rekenmachine 

• Werk er tijdens elke zitting met het oog op je medekandidaten aan mee 
dat er volstrekte rust heerst in het lokaal. 
• Tassen, etuis, eigen papier en dergelijke mag je niet meenemen in de 
examenzaal. Een pakje drinken mag wel en wat pepermunt bijvoorbeeld. 
• Je mobiel en/of smartwatch mag niet mee naar binnen! 

• Raak niet in paniek als je iets niet snapt. Ga door met een opgave die 
je wel begrijpt en kijk later weer naar de openstaande. Verzeker je ervan 
dat îe alle opgaven hebt gemaakt. 
• Als er sprake is van (geluids)overlast, meld dat dan direct aan de surveillanten. 
• Als je tijdens een zitting onwel wordt, mag je onder begeleiding van een 
toezichthouder de examenzaal verlaten. In overleg met meneer Van 't 
Hof (en bij diens afwezigheid met meneer Siertsema of iemand anders) 
wordt vastgesteld of je je werk kunt hervatten. 
• Zonder toestemming mag je de examenzaal niet verlaten. 
• Ben je vroeg met het werk klaar dan mag je de examenzaal pas verlaten 
als tenminste de helft van de beschikbare tijd voorbij is. 
• Ben je eenmaal buiten de examenzaal dan is het onmogelijk dat je nog 
verder werkt aan je examen. 
• Een kwartier voor het einde van een zitting geeft een toezichthouder 
dit tijdstip aan. 

Het eindcijfer dat op je diploma komt te staan wordt bepaald door het 
gemiddelde van het cijfer van je schoolexamen en het cijfer van je centraal 
examen. 
Voorbeeld: 

Als je voor het schoolexamen een 5,9 haalt en voor je centraal examen een 
5,0 dan is het gemiddelde: (5,9 + 5,0) / 2 = 5,45. Dit cijfer wordt afgerond 
naar een 5. 
Ander voorbeeld: 

Heb je voor het schoolexamen een 6,3 en haal je voor het centraal examen 
een 6,8 dan is het gemiddelde cijfer (6,3 + 6,8)/2= 6,55. Dit cijfer wordt 
afgerond naar een 7. 
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Je bent geslaagd als ... 
• je voor alle vakken (het profieldeelcijfer, het combinatiecijfer en de vier 
AVO-vakken) als eindcijfer een 6 of hoger hebt; 
• je niet meer dan één 5 hebt en de andere cijfers 6 of hoger zijn; 
• je twee keer een 5 hebt of een 4 en daarnaast tenminste een 7. 
• je een loopbaandossier hebt gemaakt. 
• je LO en CKV minstens voldoende hebt afgesloten. 
Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen 
afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en 
wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst. 
Haal je een eindcijfer 3, of een 4 én een 5, dan ben je dus (nog) niet 
geslaagd. Voor Nederlands mag het eindcijfer niet lager zijn dan een 5. 
Daarnaast moet het gemiddelde van alle examens minstens een 5,5 zijn! 
Met een eindcijfer lager dan een 4 ben je sowieso gezakt. 

• Je mag om te kunnen slagen één vak (op Nederlands na) buiten de 
bepaling van de definitieve uitslag laten. 
• Je mag twee algemene vakken herkansen. Dit doe je uiteraard als je nog 
niet bent geslaagd. 
• Je kunt ook herkansen omdat het resultaat van een bepaald vak je 
tegenvalt en je graag een hoger eindcijfer wilt halen. 
• Als je wilt herkansen voor een algemeen vak dien je dat 
schriftelijk of digitaal bekend te maken. Je levert dan een formulier in 
waarop je aangeeft in welk vak je wilt herkansen en je levert ook je 
cijferlijst in. 
• Gebeurt dat allemaal niet op tijd (bijv. omdat je broertje of zusje het is 
vergeten op tijd in te leveren), dan kun je de herkansing vergeten. 
• Als je een herkansing aanvraagt, wordt de uitslag van het examen een 
voorlopige uitslag. 

Nog even iets over de gang van zaken op de dag van de uitslag van het 
examen, woensdag 16 juni. 
Je wordt tussen 13.00 en 14.00 uur gebeld door je mentor. 
De leerlingen die nog niet geslaagd of gezakt zijn worden na 16.30 uur door 
de mentor bezocht, of op een tijdstip dat mentor en leerling samen overeenkomen. 
Als je geslaagd bent, word je om 16.00 uur op school verwacht. 
Je ontvangt dan je cijferlijst en een formulier waarop je kunt aangeven welk 
vak je eventueel wilt herkansen. 

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: Je bent cum laude geslaagd als het 
gemiddelde van je eindcijfers voor het profielvak, de twee algemene vakken 
in het profieldeel en het combinatiecijfer een 8,0 of hoger is. De rekentoets 
telt vooralsnog niet mee. Geen van de eindcijfers die bij de uitslagbepaling 
betrokken zijn mag lager dan een 6 zijn. 
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Het is (bijna) zover: het Centraal Eindexamen (CE)! 
Een belangrijk moment. Zeker omdat jullie de examens in de algemene 
vakken gaan afleggen met behulp van de computer! Vandaar dat we er in 
dit boekje enige aandacht aan geven. 
Lees de volgende bladzijden zorgvuldig door, zodat je voor jezelf een 
aardig beeld krijgt van wat er de komende tijd nog allemaal moet 
gebeuren. 
Veel sterkte bij de voorbereiding op je examen. Zijn er vragen over het 
een of over het ander, dan ben je altijd van harte welkom bij je mentor 
of examinator. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! 

Binnenkort krijg je de zogenaamde Akkoordverklaring thuisgestuurd. Die 
moet je (alleen als er fouten in voorkomen!) door je ouders/verzorgers laten 
ondertekenen en weer op school inleveren. Ga je akkoord met je 
cijfers dan hoef je niets te doen. Op de Akkoordverklaring staat 
wanneer je die uiterlijk weer moet inleveren. 
26 april t/m 7 mei Meivakantie 
Na de meivakantie verder met de digitale examens. 
Woensdag 16 juni Vanaf 13.00 tot 14.00 uur wordt de uitslag van 
het examen telefonisch bekendgemaakt. 
Verdere mededelingen over deze dag vind je op 
de volgende pagina's. 
Vrijdag 18 juni Als je een vak wilt herkansen, zorg er dan voor dat 
het daarvoor bestemde formulier op school wordt 
ingeleverd voor 12.00 uur. Ook lever je dan de voorlopige 
cijferlijst in. 
In de week van maandag 21 juni: herexamen. 
Vrijdag 2 juli De uitslag van het (her)examen wordt bekendgemaakt. 
Dinsdag 6 juli Diploma-uitreiking (19.45 uur). 
Een uitnodiging met daarop verdere informatie 
over deze avond wordt je tijdig toegestuurd. 

Afnamemomenten eerste zitting 
Dinsdag 20 april 12:00 - 14:00 
Woensdag 21 april 12.00 - 14:00 
Donderdag 22 april 12:00 - 14:00 
Dinsdag 11 mei 12:00 - 14:00 
Woensdag 12 mei 12:00 - 14:00 
Donderdag 13 mei 12:00 - 14:00 
Slotafnamemomenten 
Maandag 17 mei 9.00 Nederlands 
Dinsdag 18 mei 9.00 Wiskunde 
Woensdag 19 mei 9.00 Biologie 
10.30 Nask & Economie 
Donderdag 20 mei 9.00 Engels 
Vrijdag 21 mei 9.00 Duits 
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Hierboven is met de tijden géén rekening gehouden met leerlingen die 
dyslexie hebben. Maar voor al deze leerlingen geldt uiteraard dat ze 30 
minuten meer tijd per examen hebben. 
Tweede tijdvak 
De herkansingen voor bbl (digitaal!) zullen in de week van maandag 21 juni 
worden gehouden. Dit zal in overleg gebeuren. 

1,Joc1n:l.Jt h2t 0x.i1112n beginl 

• Controleer elke dag je examenrooster. Het is bijzonder onplezierig als je 
van de andere leerlingen hoort welk examen je hebt gemist. 
• Zorg dat je 15 minuten voor het begin van elke zitting aanwezig bent. 
• Als er binnen je familie iets bijzonders aan de hand is (ernstige ziekte 
of overlijden) of als je zelf ziek bent, meld dat dan van tevoren bij 

en bij diens afwezigheid bij •••••- dan wel 
. In overleg met een van deze personen moet namelijk 

van. tevoren worden vastgesteld of je in staat zult zijn aan de examenzitting 
mee te doen. 
• Het kan door onvoorziene gebeurtenissen een keer voorkomen dat je te 
laat komt. Laat het duidelijk zijn dat dit zeer ongewenst is, want andere 
kandidaten verliezen de concentratie omdat jij te laat komt. 
• Zorg dat het rond een examen ook in de buurt van het computerlokaal 
rustig blijft. 
Toilet 
Ga vlak voordat het examen begint naar het toilet. Het is niet echt handig 
om dat tijdens het examen te doen. Het kost je best wel wat tijd. Mocht 
je tijdens je examen toch persé naar het toilet moeten, steek dan je vinger 
omhoog. Er komt dan een docent naar je toe en die zal er voor zorgen dat 
je het toilet kunt bezoeken. 

Jullie mogen kladpapier gebruiken in het computerlokaal. Vandaar dat je 
onderstaande materialen ook mee mag nemen, bijvoorbeeld om op papier 
zaken te berekenen. Je hoeft het uiteraard niet allemaal mee te nemen. Het 
kladpapier mag je na het examen niet meenemen, je moet het achterlaten 
in het computerlokaal. 
• Schrijfmaterialen 
• Geodriehoek/Windroos 
• Woordenboek naar en vanuit de vreemde taal (Engels, Duits) 
• Woordenboek; een verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan 
bij alle schriftelijke examens 
• Rekenmachine 
In liet con1putr!r"i•:}!cHl 

• Werk er tijdens elke zitting met het oog op je medekandidaten aan mee 
dat er volstrekte rust heerst in het lokaal. 
• Tassen, etuis, eigen papier en dergelijke mag je niet meenemen in de 
examenzaal. Een pakje drinken mag wel en wat pepermunt 
bijvoorbeeld. 
• Je mobiel en/of smartwatch mag niet mee naar binnen! 
• Alles wat je meeneemt in de examenzaal kan worden gecontroleerd! 
-rijd.::-11s de ex,imrn;:ittinl 
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• Raak niet in paniek als je iets niet snapt. Ga door met een opgave die 
je wel begrijpt en kijk later weer naar de openstaande. Verzeker je ervan 
dat je alle opgaven hebt gemaakt. 
• Als er sprake is van (geluids)overlast, meld dat dan direct aan de surveillanten. 
• Als je tijdens een zitting onwel wordt, mag je onder begeleiding van een 
toezichthouder de examenzaal verlaten. In overleg met 

- (en bij diens afwezigheid met ••••• of iemand anders) 
wordt vastgesteld of je je werk kunt hervatten. 
• Zonder toestemming mag je de examenzaal niet verlaten. 
• Ben je vroeg met het werk klaar dan mag je de examenzaal pas 
verlaten als tenminste de helft van de beschikbare tijd voorbij is. 
• Ben je eenmaal buiten de examenzaal dan is het onmogelijk dat je nog 
verder werkt aan je examen. 
• Een kwartier voor het einde van een zitting geeft een toezichthouder 
dit tijdstip aan. 

Het eindcijfer dat op je diploma komt te staan wordt bepaald door het 
gemiddelde van het cijfer van je schoolexamen en het cijfer van je centraal 
examen. 
Voorbeeld: 
Als je voor het schoolexamen een 5,9 haalt en voor je centraal examen een 
5,0 dan is het gemiddelde: (5,9 + 5,0) / 2 = 5,45. Dit cijfer wordt afgerond 
naar een 5. 
Ander voorbeeld: 
Heb je voor het schoolexamen een 6,3 en haal je voor het centraal examen 
een 6,8 dan is het gemiddelde cijfer (6,3 + 6,8) / 2= 6,55. Dit cijfer wordt 
afgerond naar een 7. 

Je bent geslaagd als ... 
• je voor alle vakken (het profieldeelcijfer, het combinatiecijfer en de vier 
AVO-vakken) als eindcijfer een 6 of hoger hebt; 
• je niet meer dan één 5 hebt en de andere cijfers 6 of hoger zijn; 
• je twee keer een 5 hebt of een 4 en daarnaast tenminste een 7. 
• je een loopbaandossier hebt gemaakt. 
• je LO en CKV minstens voldoende hebt afgesloten. 
Als je geen eindexamen doet in wiskunde, moet je het schoolexamen rekenen 
afleggen. Het behaalde cijfer telt niet mee in de uitslagbepaling en 
wordt vermeld op een bijlage bij je cijferlijst. 
Haal je een eindcijfer 3, of een 4 én een 5, dan ben je dus (nog) niet 
geslaagd. Voor Nederlands mag het eindcijfer niet lager zijn dan een 5. 
Daarnaast moet het gemiddelde van alle examens minstens een 5,5 zijn! 
Met een eindcijfer lager dan een 4 ben je sowieso gezakt. 

• Je mag om te kunnen slagen één vak (op Nederlands na) buiten de 
bepaling van de definitieve uitslag laten. 
• Je mag twee algemene vakken herkansen. Dit doe je uiteraard als je nog 
niet bent geslaagd. 
• Je kunt ook herkansen omdat het resultaat van een bepaald vak je 
tegenvalt en je graag een hoger eindcijfer probeert te halen. 
• Als je wilt herkansen voor een algemeen vak dien je dat schriftelijk of 
digitaal bekend te maken. Je levert dan een formulier in waarop je aangeeft 
in welk vak je wilt herkansen en je levert ook je cijferlijst in. 
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• Gebeurt dat allemaal niet op tijd (bijv. omdat je broertje of zusje het is 
vergeten op tijd in te leveren), dan kun je de herkansing vergeten. 
• Als je een herkansing aanvraagt, wordt de uitslag van het examen een 
voorlopige uitslag. 

Nog even iets over de gang van zaken op de dag van de uitslag van het 
examen, woensdag 16 juni. 

Je wordt tussen 13.00 en 14.00 uur gebeld door je mentor. 
De leerlingen die nog niet geslaagd of gezakt zijn worden na 16.30 uur door 
de mentor bezocht, of op een tijdstip dat mentor en leerling samen overeenkomen. 
Als je geslaagd bent, word je om 16.00 uur op school verwacht. 
Je ontvangt dan je cijferlijst en een formulier waarop je kunt aangeven welk 
vak je eventueel wilt herkansen. 
Cu; -i !J~!d(~ 

Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg: Je bent cum laude geslaagd als het 
gemiddelde van je eindcijfers voor het profielvak, de twee algemene vakken 
in het profieldeel en het combinatiecijfer een 8,0 of hoger is. De rekentoets 
telt vooralsnog niet mee. Geen van de eindcijfers die bij de uitslagbepaling 
betrokken zijn mag lager dan een 6 zijn. 
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D6 Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop 
(vormgeving van de bestuursstructuur) 

Managementstatuut voor het Greijdanus 

Overleg en vaststelling 

Dit managementstatuut voor Greijdanus is vastgesteld op 30 november 2009 door de 

voorzitter van het College van Bestuur. Het overleg van vestigingsdirecteuren heeft 
hierover positief geadviseerd op 30 oktober 2009 

De MR is in de gelegenheid gesteld over het ontwerp-managementstatuut advies uit te 

brengen (conform artikel 7, onderdeel k WMO) en heeft hierover positief geadviseerd 
op 9 november 2009 

Managementstatuut Greijdanus dd. 30 november 2009 

Inhoudsopgave 

A. Préambu/e 
B. Bepalingen managementstatuut 

1. Definitiebepaling 

2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 

3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag 

4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vestigingsdirecteur 
5. Directeurenoverleg 
6. Rapportage 

7. Schorsing en vernietiging van besluiten 
8. Werkingsduur 

9. Slotbepalingen 

Managementstatuut Greijdanus dd. 30 november 2009 
3 

A. Préambule 

Op grond van artikel 32 C van de Wet op het Voortgezet onderwijs dient het bevoegd gezag 

een managementstatuut vast te stellen. Eerst in januari 2009, met de invoering van een 

College van Bestuur/ RvT model, en in juni 2009, met de invoering van een model met vestigingen 

en eigen directeuren, is voor een nieuwe organisatievorm van Greijdanus gekozen. 
Het voorliggende managementstatuut is daarop aangepast. 

In deze préambule wordt de bestuursfilosofie geschetst die ten grondslag ligt aan het 
managementstatu ut. 

Daarna volgt in deel B de uitwerking van het managementstatuut. 

De gehanteerde bestuursfilosofie gaat uit van een sterk Greijdanus waarvan krachtige vestigingen 

de peilers zijn. De vestigingen hebben een regionale functie. Daar krijgt de operationele 

samenhang met de omgeving vorm. Hierin zijn de relatie met het basisonderwijs, kerken, 

de gemeenten, het vervolgonderwijs en andere voorzieningen voor jeugdigen van belang. 

Omdat de omgeving van vestigingen verschilt en omdat vestigingen op verschillende manieren 
invulling kunnen geven aan hun opdracht moet er ruimte zijn voor eigen beleid van de 

vestigingen. Omdat de vestigingen van Greijdanus tegelijkertijd met elkaar invulling geven 

aan het Gereformeerd onderwijs in het voedingsgebied is er ook noodzaak tot onderlinge 

afstemming. We willen immers als Greijdanus herkenbaar Gereformeerd onderwijs neerzetten. 
Ons doel is om vanuit een gezamenlijke basis en een kader van gemeenschappelijke 
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missie, visie en beleid elke vestiging te stimuleren vorm te geven aan het Gereformeerd 
onderwijs in de regio op een manier waarin de kwaliteiten van en in de vestiging zich optimaal 
kunnen ontplooien in relatie met de 'omgeving'. 
Voor de meer randvoorwaardelijke zaken is het uitgangspunt dat we gebruik maken van de 
schaalvoordelen die een groot schoolbestuur als het onze biedt. De schaalvoordelen hebben 
zowel betrekking op kwaliteit als op kosten. De kwaliteit ligt in de bundeling van gespecialiseerde 
kennis die voor afzonderlijke vestigingen onbetaalbaar zou zijn. Daarnaast kunnen door het 
gemeenschappelijk uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden kostenvoordelen worden 
bereikt. 
Ook zijn bepaalde risico's op vestigingsniveau niet effectief te dragen. 
Dan wordt dit geregeld vanuit onderlinge solidariteit. Dat betekent dat de individuele vrijheid 
wordt ingekaderd vanuit het grotere gezamenlijke belang van (de vestigingen binnen) 
Greijdanus. 
Er is sprake van duidelijk onderscheiden en beschreven verantwoordelijkheden bij de verschillende 
functies en functionarissen. Tegelijkertijd wordt van een ieder ook gevraagd zich verantwoordelijk te 
voelen en te gedragen naar het geheel en naar de andere vestigingen. 
Daarnaast brengen verschillende mensen verschillende kwaliteiten, tijd en ervaring mee. 
Deze willen we gebruiken. Met behoud van formele verantwoordelijkheden zullen praktisch 
de verantwoordelijkheden daarom anders invulling kunnen krijgen. 
Bij de beleidsontwikkeling is een belangrijke taak weggelegd voor het directeurenoverleg 
van Greijdanus. Wij verwachten ook een substantiële bijdrage van de vestigingsdirecteuren 
aan de beleidsvorming op bestuursniveau. Beleid komt in onze opvatting in een interactief 
proces met relevante betrokkenen tot stand. Dat neemt niet weg dat het bevoegd gezag, 
vanuit de verantwoordelijkheid voor Greijdanus een eigen inbreng heeft en soms ook als 
eindverantwoordelijke instantie knopen moet en zal doorhakken. 
In het managementstatuut worden naast de bevoegdheden formele taken en bevoegdheden 
geregeld. Het model waarvoor in dit managementstatuut is gekozen is er één waarbij de 
bevoegdheid van de directeur voortvloeit uit het (jaarlijks) door het CvB vast te stellen be-
leidskader waarbinnen de vestiging functioneert. Een voorbeeld van een dergelijk beleidskader is het 
beleidsplan, jaarplan en de begroting. In de begroting wordt per vestiging aangegeven tot welk 
bedrag en voor welke doeleinden de vestigingsdirecteur bevoegd is om 
uitgaven te doen. 
Beleidskaders geven niet alleen bevoegdheden, maar kunnen tegelijkertijd 
tot actie oproepen. Verplichtingen om iets te doen impliceren vaak ook een bevoegdheid. 
Dit volgt uit het desbetreffende beleidskader. In deze methodiek is het kaderstellende 
beleid voor de Vestigingsdirecteuren van groot belang. 
Daarom worden ze ook bij de ontwikkeling van deze kaders betrokken. Het zijn niet alleen de kaders 
voor, maar ook de kaders van de vestigingen. Wij streven hiermee naar draagvlak voor het beleid. 
Afzonderlijk is een notitie '(Be-)sturen binnen Greijdanus' waarin deze kaders verder zijn 
uitgewerkt. 
Tot slot en beslist niet het minst: een managementstatuut is een formeel kader. Dit formele 
kader gebruiken we als 'achtervang' en als basis om gezamenlijkheid en eigenheid in Greijdanus 
verder vorm te geven. Tegelijk zijn formele kaders normaal gesproken geen bronnen 
van passie, vertrouwen, geloof, waardering, over grenzen heen stappen, dienstbaarheid en 
dergelijke. Dit zijn wel de zaken waar een organisatie als Greijdanus het in belangrijke mate 
van moet hebben. De formele kaders moeten dus dienstbaar zijn aan deze zaken. Zodra ze 
deze gaan vervangen is het hart uit de organisatie verdwenen. Daarmee is ook de plek van 
het managementstatuut in het bredere verband van de organisatie geschetst. 

8. Bepalingen managementstatuut 

Artikel 1 Definities 
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In dit managementstatuut wordt verstaan onder: 
a. Bevoegd gezag: het College van Bestuur van de stichting voor Gereformeerd Voortgezet 
onderwijs voor oost Nederland te Zwolle; 
b. Vestigingsdirecteur: gemandateerde schoolleiding als bedoeld in de WVO voor een 
onderdeel van het Greijdanus zijnde de vestiging; 
c. Vestiging: een vestiging van de school, onderdeel van het Greijdanus dat in de erkenning 
van rijkswege van de school is benoemd als hoofd- danwel nevenvestiging, 
gevestigd in Enschede, Hardenberg, Meppel en Zwolle; 
d. Directeurenoverleg: het overleg van het bevoegd gezag en de vestigingsdirecteuren; 
e. Greijdanus: de stichting voor Gereformeerd Voortgezet onderwijs voor oost Nederland 
te Zwolle. 

Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 

Lid 1. Het bevoegd gezag stelt het Directeurenoverleg in de gelegenheid advies uit te brengen over 
de vaststelling en iedere wijziging van het managementstatuut. 
Lid 2. De MR wordt in de gelegenheid gesteld over het ontwerp-managementstatuut en wijzigingen 
in het managementstatuut, advies uit te brengen (conform artikel 7, onderdeel 
kWMO) 

Artikel 3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bevoegd gezag 
Lid 1. Het bevoegd gezag oefent alle taken en bevoegdheden uit die hem bij of krachtens 
de wet en de statuten van Greijdanus toekomen, voorzover deze niet in dit managementstatuut, of 
in een ander besluit van het bevoegd gezag aan anderen zijn opgedragen. 
Lid 2. Het bevoegd gezag opereert binnen de kaders die door de Raad van Toezicht in het 
kader van 'policy governance' zijn vastgesteld. 
Lid 3. Het bevoegd gezag laat zich adviseren door het Directeurenoverleg en de stafhoofden. 
Lid 4. Het bevoegd gezag oefent haar bevoegdheden uit met in achtneming van het 
medezeggenschapsstatuut van Greijdanus. 

Artikel 4 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vestigingsdirecteur 
Lid 1. De vestigingsdirecteur oefent de taken en bevoegdheden uit die in de beleidsplannen 
en documenten genoemd in artikel 5, zevende lid en artikel 4, derde lid aan hem zijn 
opgedragen, binnen de kaders die in deze documenten zijn gesteld. 
Lid 2. De vestigingsdirecteur levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van het 
beleid van het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 5, zevende lid. 
Lid 3. De vestigingsdirecteur stelt binnen de door het bevoegd gezag vastgestelde kaders 
een vestigingsplan en een vestigingsbegroting op. Het vestigingsplan en de vestigingsbegroting 
worden ter vaststelling aan het bevoegd gezag voorgelegd. 
Lid 4. De vestigingsdirecteur mag uitgaven doen en verplichtingen aangaan binnen het kader van de 
door het bevoegd gezag vastgestelde vestigingsbegroting. Hieronder vallen niet 
verplichtingen met een meerjarig karakter, tenzij dit in een investeringsbegroting 
is opgenomen. 
Lid 5. De vestigingsdirecteur is belast met de dagelijkse leiding van de vestiging. 
Lid 6. De vestigingsdirecteur is belast met de zorg voor de vestigingsorganisatie en de kwaliteit 
van het onderwijs op de vestiging. 
Lid 7. De vestigingsdirecteur geeft leiding aan het personeel van de vestiging, en draagt er 
zorg voor dat voor de individuele personeelsleden de vastgestelde gesprekkencyclus 
functioneert. 
Lid 8. De vestigingsdirecteur onderhoudt de contacten met de leerlingen en hun ouders van 
de vestiging. 
Lid 9. De vestigingsdirecteur voert namens het bevoegd gezag het overleg met de 
vestigingsmedezeggenschapsraad. 
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Lid 10.De vestigingsdirecteur informeert het bevoegd gezag actief en onverwijld over zaken 
die van belang geacht mogen worden voor het bevoegd gezag. 
Lid 11.De vestigingsdirecteur voert overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit die in 
de bij zijn functie behorende functiebeschrijving zijn opgenomen. 

Artikel 5 Directeuren overleg 

Lid 1. De vestigingsdirecteuren vormen samen met het bevoegd gezag het Directeurenoverleg. 
Lid 2. Het bevoegd gezag is voorzitter van het Directeurenoverleg. 
Lid 3. De voorzitter draagt zorg voor de agendering en het secretariaat van het Directeurenoverleg. 
Lid 4. Het Directeurenoverleg is het forum waarin de ontwikkeling van de strategie en het 
beleid met betrekking tot Greijdanus wordt besproken. Het overleg is gericht op de 
vorming van draagvlak voor beleidsinitiatieven. 
Lid 5. Het bevoegd gezag kan voor specifiek aangeduide thema's tijdelijke of vaste werkgroepen 
instellen waarin vestigingsdirecteuren deelnemen. Het Directeurenoverleg 
adviseert over de doelstelling, samenstelling en werkwijze van de werkgroep. De 
werkgroep rapporteert aan het bevoegd gezag. 
Lid 6. Minimaal één keer per jaar vindt een informeel overleg plaats van het Directeurenoverleg 
met de Raad van Toezicht. Tijdens dit overleg wordt in ieder geval de algemene 
gang van zaken met betrekking tot Greijdanus besproken. 
Lid 7. In het Directeurenoverleg worden in ieder geval de volgende onderwerpen besproken 
met het doel hierover als vestigingsdirecteuren het bevoegd gezag te adviseren: 
a. De strategie en de daaruit voortvloeiende concrete doelstellingen voor Greijdanus 
b. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Gereformeerde identiteit 
c. Het beleid voor formatie en personeel; 
d. Het beleid voor leerlingen; 
e. Het kwaliteitsbeleid 
f. Het financiële beleid, waaronder de criteria op grond waarvan de totale lump 
sum wordt verdeeld tussen gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools 
niveau en voorzieningen op vestigingsniveau en criteria op grond waarvan middelen 
tussen de afzonderlijke vestigingen worden verschoven. 
g. Het beleid over randvoorwaarden, huisvesting en andere faciliteiten; 
h. Het beleid van de ontwikkeling van de organisatie, het management en de ondersteuning 
van Greijdanus en haar vestigingen 
i. Het beleid voor de aansluiting van het voortgezet onderwijs op aanpalende voorzieningen 
j. De kaders voor de afzonderlijke vestigingsplannen; 
k. De ontwerp-begroting voor Greijdanus voor het volgende jaar. 
1. De kaders voor de afzonderlijke vestigingsbegrotingen; 
m. De jaarrekening over het voorafgaande jaar; 
n. Het formatieplan 
Lid 8: In het Directeurenoverleg worden vestigingsdirecteuren actief geïnformeerd door het 
bevoegd gezag over zaken die van belang zijn voor de vestigingsdirecteuren. 
Lid 9: Besluitvorming is gericht op consent. 
Lid 10:Medewerkers van het stafdiensten kunnen het Directeurenoverleg als toehoorder of 
adviseur bijwonen. 

Artikel 6 Rapportage 

De vestigingsdirecteur informeert het bevoegd gezag - overeenkomstig de door het bevoegd 
gezag vastgestelde richtlijnen - over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid 
van de vestiging. 
Artikel 7 Schorsing en vernietiging van besluiten 

Lid 1. Het bevoegd gezag kan maatregelen en/of besluiten van vestigingsdirecteuren of 
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derden wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan 
de belangen van Greijdanus en vestigingen bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk 
vernietigen. 

Lid 2. Het bevoegd gezag kan een besluit of maatregel van een vestigingsdirecteur of derden 
schorsen, indien het besluit of maatregel naar zijn oordeel voor vernietiging in 
aanmerking komt. Ziet het bevoegd gezag binnen vier weken, nadat zij het schorsingsbesluit 
heeft genomen, af van een vernietiging dan vervalt tegelijkertijd de schorsing. 
Artikel 8 Werkingsduur 

Het managementstatuut geldt voor een periode van een jaar en wordt vervolgens 
telkens stilzwijgend verlengd met een periode van een jaar. 
Artikel 9 Slotbepalingen 

Lid 1. Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de 
dag waarop dit statuut door het bevoegd gezag is vastgesteld. 
Lid 2. Een tussentijdse wijziging van het managementstatuut dan wel de verlenging treedt 
in werking op de dag volgend op de dag waarop het bevoegd gezag tot wijziging dan 
wel verlenging heeft besloten. 

Lid 3. In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 
Lid 4. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut 
op het intranet toegankelijk is voor de medewerkers van Greijdanus. 
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1. Inleiding 
De aanleiding voor het schrijven van dit beleidsdocument is de behoefte om samenhang en 

integraliteit aan te brengen in een aantal instrumenten voor personeelsmanagement gericht op 

scholing, professionalisering en ontwikkeling van individuen en groepen. Daarnaast is er vanuit de 

waarde groeien de behoefte om binnen Greijdanus een cultuur te versterken die gericht is op 

leren en groeien van individuele medewerkers, van teams en van de organisatie als geheel 
(lerende organisatie). 

Het belang van professionaliseren zien we ook terug in de afspraken en initiatieven die er zijn om 

de kwaliteit van medewerkers in het voortgezet onderwijs te verhogen. Hierbij valt te denken aan 

de afspraken rondom opleiding en ontwikkeling in onder andere het Actieplan Leraar 2020, het 
Nationaal 

Onderwijsakkoord en aan de nieuwe CAO, waarin professionalisering een belangrijk speerpunt is. 

Het doel van deze notitie is om helderheid te geven over het beleid ten aanzien van scholing en 

ontwikkeling binnen Greijdanus op de volgende punten: 

verbinding met de visie en missie; 

doelstelling van scholen en opleiden in relatie tot andere instrumenten (integraal 
personeelsbeleid); 

kaders in tijd en geld; 

verantwoordelijkheden; 

wijze van organiseren. 

2. Leren gericht op Professie en Passie 
Vanuit de visie en missie zoals o.a. beschreven in het strategisch beleidsplan en de visie op 

onderwijs zijn belangrijke pijlers voor Greijdanus: Kwaliteit van onderwijs en Identiteit. Om inhoud 

te geven aan deze strategische doelstelling zijn de volgende waarden beschreven: 

Christus volgen; 

groeien; 

verschil; 

samen; 
dienstbaar; • verantwoordelijk. 

Vanuit deze waarden is een meerjarenplan voor integraal personeelsbeleid beschreven met de 

titel (en bedoeling) 'Professie en Passie' In dit beleidsplan is beschreven hoe de organisatie vanuit 

de waarden groeien, verschil en samen inhoud wil geven aan individueel en collectief leren en 

groeien. Dit 'groeien' is gericht op een cultuur waarin ruimte is om fouten te maken en om te 

leren (zie hieronder bij visie op leren, professionaliseren en ontwikkelen) of wordt o.a. uitgewerkt 

in scholingsbeleid, in het laten functioneren van een kennisplein, in ontwikkelingsgerichte 

waarderingsgesprekken, in ontwikkelingsprogramma's voor teams en leidinggevenden, in 
intervisie, PLG etc. 
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3. Visie op leren, professionaliseren en ontwikkelen 
Om optimaal ruimte te bieden aan professionalisering, is een leercultuur nodig waarin continu 

verbeteren, openheid, veiligheid en kwetsbaarheid om fouten toe te geven, centraal staan. Het 

creëren van een leercultuur waarin een ieder de verantwoordelijkheid neemt passend bij zijn of 

haar rol en functie vraagt om een specifieke houding van betrokkenen: 

De medewerker neemt zelf regie over zijn of haar professionele ontwikkeling. De medewerker 

bespreekt minimaal jaarlijks de gewenste ontwikkeling met de leidinggevende, neemt initiatieven 
en doet voorstellen. 

Van leidinggevenden vraagt een leercultuur een, op vertrouwen gebaseerde, open en coachen de 

houding gericht op de ontwikkelbehoeften van de individuele medewerker. Leidinggevenden 

durven aan te spreken en zijn andersom ook aanspreekbaar. Zij borgen de aansluiting van de 

individuele ontwikkelafspraken met de medewerker op de doelstellingen en behoeften van de 

school en/of het team. 

4. Thema's ontwikkeling, professionalisering en scholing 
Vanuit deze visie op leren is het van belang om alle thema's en doelen die vanuit het 

sectorakkoord, cao, Greijdanus strategie, wetgeving, landelijk beleid, jaarplannen etc. zijn 

verwoord, te verbinden aan ontwikkeling, professionalisering en scholing. 

Greijdanus streeft de volgende doelen na: 

cultuur van een lerende organisatie waarin medewerkers kunnen groeien; 

duurzame inzetbaarheid waarbij de medewerker zelf verantwoordelijk is voor de eigen 

professionaliteit en vakbekwaamheid; • identiteit: 
o organisatie breed thema gericht op bewustwording-, en invulling van de rol van 

leermeester, rolmodel en vertrouwenspersoon e.e.a. zoals beschreven in 
identiteitsdocument; 

o uitgewerkt in een leiderschapsprogramma gericht moreel leiderschap en identiteit; 

o uitgewerkt in een scholing gericht op gereformeerd onderwijs voor docenten; 

kwaliteit van onderwijs: 

o alle docenten voldoen aan de standaarden van de beroepsgroep en zijn bevoegd 
en geregistreerd; 

o meer docenten in bovenbouw Havo en VWO met academische master; o 

docenten stimuleren om om- of bij te scholen voor moeilijk vervulbare vacatures; 

o zorgstructuur en daarvoor benodigde kennis gericht op kwalitatieve invulling van 
passend onderwijs; 

o gepersonaliseerd leren; o klant (leerling)gerichtheid; • kwaliteit van leiderschap: 

o alle schoolleiders een HBO Master Educational Leadership (MEL) en geregistreerd; 

kwaliteit van ondersteuning: 

o kwaliteit van leiderschap; o professionele kwaliteit en kennis; o (interne) 
klantgerichtheid; 

in- en externe mobiliteit van medewerkers; • vergroten kans op arbeidsmarkt: 
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o medewerkers met een opleiding tot en met MBO niveau krijgen de gelegenheid 
een EVC traject te volgen; 

o werknemers met een opleiding lager dan MB02-niveau krijgen de gelegenheid een 
startkwalificatie te behalen; 

voldoen aan cao door beschikbaar stellen van budget en tijd. 

De middelen die voor het behalen van deze doelen kunnen worden ingezet zijn o.a. 

de volgende: 

waarderingsgesprekken; 

opleidingsplannen op het niveau van de medewerker, het team, de vestiging en de 
organisatie; 

• stimuleren om binnen en buiten de deur te leren en samen te werken met anderen; 

studiedagen, team leren, intervisie, PLG en andere vormen van samen leren; 

zelfevaluatie en reflectie door 360graden feedback, assessment, intervisie en PLG; 

intervisie, PLG, en andere vormen van tea mieren gericht op de team- en 
organisatiedoelen; 

gebruikmaking van subsidies en lerarenbeurs; D centraal aanbieden van scholing; 
etc. 

5. Faciliteiten en budgetten 
Het creëren en ontwikkelen van een lerende cultuur wordt gestimuleerd door het tegelijkertijd, 

bottom-up en top-down, inzetten van budget en middelen. 

Vanuit de cao zijn er de volgende richtlijnen: 

Jaarlijks wordt ten minste 10% van de personele lumpsum besteed aan 
deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten in tijd en geld. 

Een leraar heeft per schooljaar recht op ten minste 83 klokuren en ten minste€ 600,-. 

Een werknemer in de functiecategorie OOP heeft per schooljaar recht op ten minste 40 
klokuren en ten minste€ 500,-. 

Uitgaande van de inzet van ongeveer 0,4 fte voor coördinatie van opleidingen bedragen de kosten 

voor de uitvoering van dit minimale recht€ 572.850,- méér als het beschikbare budget van 10%. 
Zie onderstaand overzicht. 

kosten professionalisering cf art 17 cao (excl. Uren van interen 
opleiders) 

Onderwerp % Aantal bedrag fte aantal Resultaa Uurtariei kosten 

uren uren/aantal medew. 

Beschikbaa, 10% 10% 21.834.501 .€ 
Lumpsum '' ' ' 2.183.450 

Kosten op basis van volledige uitvoering nieuwe cao voor alle medwerkers bedragen 
ten minste ,' ' ' ' ' 

in euro Euro OP 600 251,35 315 189000 € 189.000 
Euro OOP 500 96,23 127 6350( € 63.500 

Totaal in euro nieuw ,' '. € 252.500 ' '.· 
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in uren Uren OP 170 251,3 315 42,91 € 2.297.831 

UrenOOP 

TotaaUn uren illèUW. 

Totáäl kosten +. ure 
nieuw· 

40 

kqsté~ yoór opleldiniï¼r<:fi~:;itle 1659 . 

fotJial . . . kpsten . .• + 
opleldingscoordinalill •· 

~i~~lil!~tlJ; 
Berekening op basis van aantal medewerkers op grond van art 17.7 lid 3 

Als we zo rekenen, dan zullen we dus eerder moeten bezuinigen dan dat we meer aan 

deskundigheidsbevordering gaan uitgeven! 

Daarnaast heeft toekenning van individueel budget een aantal nadelen: 

De individuele medewerker die een professionaliseringswens heeft die qua budget of uren 
uitsteekt boven het individuele budget kan deze wens niet vervullen. 

Het budget in uren en geld wat door individuele medewerkers niet wordt opgebruikt 
vervalt na dat jaar. 

Als het complete budget ter beschikking is aan medewerkers, dan zijn er geen middelen 
om collectieve opleidingswensen op vestigings- of organisatieniveau in te richten. 

Om nu op een goede manier inhoud te geven aan de doelstellingen van dit beleid op de vier 

niveaus van de individuele medewerker, het team, de vestiging en de organisatie willen we binnen 

Greijdanus als volg1 omgaan met de verdeling van budget en uren. 

6. Verdeling van het budget 
Uitgaande van de bovenstaande berekening is de verdeling voorlopig als volgt: Het budget voor 

2015/2016 op basis van het volledige basisbudget bedraagt: 

€ 252.500,-

Op basis van het opleidingsbudget van 2013/2014, te weten€ 200.000,- wordt jaarlijks een bedrag 

van€ 200.000,- verdeeld op basis van het aantal medewerkers per team/afdeling en dus ook per 
vestiging. 

Het restant, te weten:€ 52.500,- is voorlopig het jaarbudget van het CvB voor algemene 
ontwikkeldoelen. 

Per jaar moet worden vastgesteld welke ontwikkelactiviteiten, professionalisering of scholing uit 

dit organisatiebudget betaald zullen worden. Los daarvan kan het CvB jaarlijks ontwikkeldoelen 

aanwijzen waarin bijzonder wordt geïnvesteerd vanwege gemaakte beleidskeuzes. 

Het basisrecht wordt per schooljaar toegekend. Indien door een team/afdeling geen gebruik 

wordt gemaakt van het toegekende budget gedurende het schooljaar waarin het recht is 
toegekend, komt het te vervallen. 
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7. Cyclische inbedding van ontwikkeling, 
professionalisering en scholing 
De medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en draagt er zorg voor dat hij/zij 

bevoegd en bekwaam is. Datzelfde geldt voor de adjunct directeur/ het afdelingshoofd voor de 

ontwikkeling en scholing van het team of de afdeling en voor de vestigingsdirecteur voor de 

ontwikkeling en scholing op vestigingsniveau. Op basis van dit uitgangspunt vindt de ontwikkeling 

van een scholingsplan als volgt plaats: 

1 . iedere medewerker maakt minimaal 1 x per drie jaar voor zichzelf een 

professionaliseringsplan en bespreekt de inhoud en de voortgang daarvan in de jaarlijkse 
waarderingsgesprekken. 

2. Binnen elk team of afdeling wordt op grond van de individuele 

professionaliseringsplannen, jaarlijks een opleidingsplan gemaakt voor de komende drie 

jaar. De leidinggevende heeft daarbij de verantwoordelijkheid voor een goede verdeling 

van het beschikbare budget over de teamleden in relatie tot vraag, noodzaak, 

wenselijkheid etc. Mocht een medewerker toch in enig jaar individueel recht opeisen dan 

wordt dat ook als zodanig in het opleidingsplan meegenomen. Na vaststelling van het 

opleidingsplan per team vervalt de mogelijkheid van de individuele claim op het 
basisrecht. 

3. De team- en afdelingsplannen samen vormen de basis voor het vestigingsplan. Waarbij 

binnen een vestiging afspraken kunnen worden gemaakt over welke ontwikkel-, 

professionaliserings- of scholingsactiviteiten centraal aan alle medewerkers zullen worden 
aangeboden en welke per team of individueel. 

4. De vestigingsplannen en het plan voor de stafafdelingen vormen samen de basis voor een 

Greijdanus plan voor ontwikkeling, professionalisering en scholing. Daarin kunnen ook 
Greijdanus brede activiteiten een plaats krijgen. 

Het scholingsplan dient jaarlijks met een horizon van ongeveer drie jaar te worden opgesteld op 

basis van de beschikbare plannen zoals strategisch plan, meerjarenplan, jaarplan en persoonlijk 

professionaliseringsplan. Leidinggevenden dienen zorg te dragen voor top-down (strategische en 

jaar-) plannen voor de eigen organisatorische eenheid zod_at medewerkers bottom-up in staat zijn 

om een eigen professionaliseringsplan op te stellen. Vanuit die verzamelde persoonlijke 

professionaliseringsplannen is de leidinggevende vervolgens weer in staat om een scholingsplan 

met daarbij behorende begroting op te stellen. Datzelfde geldt vervolgens voor een scholingsplan 

en begroting per vestiging en voor Greijdanus als geheel. 

Bottom up Verantwoordelijkheid 

informeren over plannen organisatie/vestiging/team/afdeling Leidinggevende 

Zelfevaluatie in relatie tot plannen en resultaten Medewerker 

Waarderingsgesprekken Medewerker en Leidinggevende 

Persoonlijk ontwikkelplan Medewerker 

Scholingsplan per team/afdeling adjunctdirecteur/afdelingshoofd 

Scholingsplan per vestiging vestigingsdirecteur/CvB voor staf 

Scholingsplan Greijdanus CvB 

Top Down 
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Strategisch plan CvB 

Meerjarenplan organisatie/vestiging/team/afdeling Leidinggevenden per vestiging/team/afdeling 

kaderbrief met kaders op organisatieniveau CvB 

Jaarplan organisatie/vestiging/team/afdeling Leidinggevenden per vestiging/team/afdeling 

Scholingsplan organisatie/vestiging/team/afdeling Leidinggevenden per vestiging/team/afdeling 

Begroting Leidinggevenden per vestiging/team/afdeling 

8. Verantwoording 
De werkgever legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de middelen voor 
ontwikkeling, professionalisering en scholing in het jaarverslag 

• Leidinggevenden leggen per kwartaal verantwoording af over de besteding van hun 

middelen, waaronder de middelen voor ontwikkeling, 

professionalisering en scholing 

De medewerker verantwoordt zich achteraf in de waarderingsgesprekken over de wijze 

waarop inhoud is gegeven aan het persoonlijke professionaliseringsplan en ook over hoe 

daarbij de middelen en de beschikbare tijd zijn gebruikt. 
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1. Integraal personeelsbeleid en Professie en 
Passie 
Strategisch Personeelsbeleid heeft drie grote doelen: 

1. Zorg dragen dat Greijdanus haar doelstelling kan realiseren. 

2. Zorg dragen dat voldoende medewerkers voortdurend in staat zijn een bijdrage te leveren aan 
de doelstellingen van Greijdanus. 

3. Zorg dragen dat medewerkers met plezier hun werk kunnen do~n en dat hun rechtspositie 
(wettelijk en cao) op een goede manier vorm krijgt. 

Greijdanus wenst invulling te geven aan een personeelsbeleid vanuit onze ambities zoals die zijn 

verwoord in ons identiteitsdocument, onze waarden en de onderwijsvisie. We willen Greijdanus

professionals die met elkaar, leerlingen, collega's, Greijdanus, en de omgeving laten 'schitteren in 

Zijn licht'. We willen dat medewerkers daar professioneel aan bijdragen vanuit grote betrokkenheid. 

Deze ambitie is neergelegd in dit personeelsbeleid met de titel 'Professie en Passie'. 

In het geactualiseerde sectorakkoord (2018) voor het onderwijs is de onderstaande ambitie 

verwoord ten aanzien van het organiseren van toekomstbestendigheid door koppeling van 

onderwijskundige doelen aan personeelsontwikkeling en strategisch personeelsbeleid: 

Personeelsbeleid afstemmen op onderwijskundige doelen 

Professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders 
Bovenstaande uit te werken binnen een professionele dialoog "Strategisch personeelsbeleid 
wordt een belangrijke voorwaarde genoemd voor een lerende cultuur van docenten, 
schoolleiders en andere medewerkers gericht op kwalitatief goed onderwijs en een 
aantrekkelijke werk- en leeromgeving". 

2. Christelijke Identiteit en waarden 
We erkennen we dat zowel medewerkers als jongeren binnen onze school afhankelijk zijn van de 

genade van God. We zijn in Christus al verlost en God wil graag dat wij hem dienen. Vanuit die 

grondgedachte werken we aan onze missie om jongeren te laten "schitteren in Zijn licht." Daarom 

verwachten we van al onze medewerkers dat zij zich willen funderen, laten inspireren en richten 

naar wat de God van de Bijbel met ons wil. We duiden dat aan met de waarde "Christus volgen" en 

we hebben dit omschreven en vastgelegd in ons identiteitsdocument. Medewerkers, en vooral 

docenten hebben hierin naar leerlingen een taak als rolmodel, leermeester en vertrouwenspersoon. 

Daarnaast verwachten we van medewerkers dat ze zich inspannen voor kwalitatief goed onderwijs 

en brede vorming waarbij we willen uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en regie van de 

leerling voor zijn leerproces. E.e.a. zoals vastgelegd in onze onderwijsvisie. 

Aan deze brede opdracht werken we vanuit de waarden Groeien, Verschil, Samen, Dienstbaar, 
Verantwoordelijk. 
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3. Visie en Missie ten aanzien van onderwijs 

Missie (Waar we voor staan) 
Schitteren in Zijn licht 

Greijdanus is een gereformeerde school voor voortgezet onderwijs. Greijdanus wil de ontvangen 

talenten en mogelijkheden van de jongeren ontwikkelen. Daardoor kunnen zij Christus volgen en zich 

dienstbaar inzetten. Schitteren in Zijn licht is dan ook Gods belofte aan ons en ons antwoord aan 
onze Vader, die naar ons omziet. 

Visie (Waar we voor gaan) 
Om jongeren te laten schitteren in Zijn licht geven we persoonlijk onderwijs, dat we samen als 
christenen vormgeven. Hierbij leggen we het accent op: 

(zelf)verantwoordelijkheid, 
verschil, 

samenhang en, 
( christelijke)vorming. 

Daardoor kunnen jongeren groeien als verantwoordelijke christenen om, in en voor de wereld, 

Christus te volgen. (Zie voor uitwerking van visie en missie de beschreven onderwijsvisie) 

4. Pro/i!ssfr 1'11 Passil' H-'(1111' gaar hl'! 0111? 

Uitgaande van de hierboven aangeven doelstelling van personeelsbeleid, de Christelijke identiteit 

van de organisatie en de visie en missie ten aanzien van onderwijs, is het een doorlopende zoektocht 

naar: "hoe de medewerker vanuit zijn "Christen zijn", professie en passie in zijn/haar functioneren en 

gedrag optimaal kan verbinden aan de identiteit en de waarden van de organisatie en de missie en 

visie ten aanzien van onderwijs" in alles wat we nodig vinden om jongeren te helpen in hun 

opleiding, vorming en identiteitsontwikkeling zodat ze kunnen schitteren in Zijn licht. 
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Dat optimaal functioneren vanuit professie en passie willen we nastreven. Dat is niet statisch en dat 

is nooit klaar. Dat vraagt iedere keer weer om ontwikkeling en aanpassing van professionaliteit in 

kennis en vaardigheden op wat nodig is voor een specifieke jongere of voor de organisatie of voor 

een collega. Daarnaast vraagt het ook om passie; het warm houden van betrokkenheid en 

bevlogenheid om de beloftes uit de onderwijsvisie naar de jongeren binnen onze school iedere dag 

van inhoud te voorzien en te vertalen naar gedrag in de drie omschreven rollen van rolmodel, 
leermeester en vertrouwenspersoon. 

Dat is de reden waarom personeelsbeleid binnen Greijdanus zich wil richten op doorlopend 

ontwikkelen en aanwakkeren van Professie én Passie. Én op leiderschap wat medewerkers hierin 
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stimuleert en ondersteunt gericht op de ambities van de school, de beloftes aan leerlingen en hun 
ouders, met oog voor hun welzijn. 

5. Lerende organisatie en professionele 
cultuur 
Een lerende organisatie en een open en professionele cultuur zijn belangrijke randvoorwaarden 

voor een professionele schoolorganisatie. Een van de strategische doelen is dan ook het 

ontwikkelen van een open cultuur, waarbinnen iedereen in de school continu werkt aan verbetering 

door van en met elkaar te leren. Professionalisering en ontwikkeling is geen doel op zich maar 

noodzakelijk om de kennis en vaardigheden van de professional steeds weer aan te laten sluiten bij 

zich wijzigende doelen van de organisatie en de gevolgen van wijziging in visie op onderwijs. 

Dimensies van een lerende organisatie en een professionele cultuur: 

Er is een duidelijke visie op de toekomst van de school en die visie heeft draagvlak onder de 
medewerkers. 
Professionele besluitvorming: complexe beslissingen worden goed voorbereid. 
Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. 
Het onderwijs en de leerling staan centraal. 

Op school is er een open cultuur: feedback geven is de norm, je kunt zeggen wat je vindt. 
Medewerkers krijgen én nemen verantwoordelijkheid. 

6. Professionele dialoog 
Een belangrijk 'instrument' voor een open cultuur en een lerende organisatie is de "professionele 

dialoog". Deze dialoog kan plaatsvinden in het individuele waarderingsgesprek van leidinggevenden 

met medewerkers, maar ook met divers samengestelde groepen van professionals. In deze 

gesprekken wordt steeds gezocht naar de verbinding tussen identiteit, de individuele 

betekenisgeving, de waarden en hoe de medewerker vandaaruit kan bijdragen aan de gestelde 

doelen in de onderwijsvisie en wat hij/zij daarvoor nodig heeft. Deze dialoog is in het verleden op 

diverse punten gezocht o.a. bij de totstandkoming van het identiteitsbeleid en bij het door 
ontwikkelen van de visie op onderwijs. 

Deze dialoog zal in de toekomst nog meer gezocht worden bij de verdere uitwerking van alle 

beleidsvoornemens naar concrete invulling in de onderwijspraktijk in vormen, in inhoud, gedrag, in 

didactische keuzes, in systemen en structuren, in groepering en in aansturing etc. Dit vraagt van 

management dat deze dialoog iedere keer gezocht wordt en het vraagt van professionals dat deze 

dialoog kwalitatief goed wordt gevoerd (zie voor een nadere uitwerking van het begrip 
professionele dialoog bijlage 1). 

7. Wat vcn1-·acltte11 wij w111 een Cireijd111111s- professio11a!? 

Van een Greijdanusprofessional verwachten we dat deze: 

Zich als professional én Christen committeert aan de missie en doelen van Greijdanus waarvan 
een bijzonder onderdeel is dat wij 'Christus willen volgen'; 
Voldoet aan (wettelijke) standaarden van de beroepsgroep; 
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Voortdurend blijft leren door bijscholing en reflectie (ook van anderen) op zijn handelen en 
kennis heeft van de actuele stand van relevante publicaties en dit met anderen in de organisatie 
deelt (samen); 
Vanuit zijn persoonlijke kwaliteiten (verschil) een bijdrage levert aan de hele organisatie, 
(samen); 
Er wil zijn voor leerlingen, collega's, de school en de samenleving (dienstbam1; 
Verantwoord handelt en hierop aanspreekbaar is (verantwoordelijk); 
Geniet van de resultaten die er te zien zijn (genieten). 

8. Leiderschap 
De sleutel voor een lerende organisatie en een professionele cultuur en aanspreken van passie 

begint bij leiderschap wat zich vanuit eigenaarschap richt op willen, kunnen en durven sturen op de 

hieronder in hoofdstuk 9 aangegeven doelen. 

9. Inventarisatie van HR doelen en wensen 
i.r.t. onderwijsontwikkeling 
Om HR beleid goed te laten aansluiten op ontwikkeling van het onderwijs en de behoeftes zoals die 

worden gevoeld in de organisatie heeft een uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden. 

Voorafgaand aan die inventarisatie is gekeken naar wat er al was aan beleid binnen de organisatie 

en ook welke externe documenten relevant zijn. Denk daarbij aan documenten zoals het 

identiteitsbeleid, de vorige versie van Professie en Passie, de uitwerking van de onderwijsvisie, 

wijzigingen in wetgeving zoals bijvoorbeeld de profielen binnen het VMBO en daarnaast 

documenten zoals het sectorakkoord, adviezen ten aanzien van personeelsbeleid vanuit de VO raad 
of Voion. 

Daarnaast is op twee managementdagen met schoolleiders een inventarisatie gemaakt van zaken 

waar zij tegen aanlopen en/of beleid of maatregelen waar ze behoefte aan hebben gericht op 

(vernieuwing van) onderwijs. Alle VMR-en en de MR zijn gevraagd mee te denken en zaken aan te 

dragen. Op basis van al deze informatie is een themalijst gemaakt met per onderwerp zo goed als 

mogelijk een toelichting of uitwerking en de vertaling naar het waarom van het thema en een 

eventuele indicator of norm. Dit overzicht is vervolgens voorgelegd aan alle MT's per vestiging en 

aan een groep medewerkers per vestiging en daarnaast ook aan een gezamenlijke bijeenkomst van 

de MR en de VMR-en, het stafoverleg en het DO. De vraag die elke bijeenkomst voorlag was aan te 
geven wat er eventueel bij of af moest en ook om een top 10 aan te brengen. 

Het resultaat van deze inventarisatie is per thema uitgewerkt en volledig te vinden in de bijlage 2. De 
algemene doelen zijn hieronder samengevat. 

A. Professie 
a. Vergroten van de cultuur van een lerende organisatie (zie ook hoofdstuk 5); 
b. Professionalisering van de schoolorganisatie (basis op orde); 
c. Voldoen aan de eisen van een Greijdanusprofessional (zie ook hoofdstuk 7); 
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d. Voldoende kwalitatief professioneel en gemotiveerd personeel + voldoen aan wet en 
regelgeving t.a.v. bevoegd en bekwaam+ (breed)bevoegd, Identiteit-bekwaam (CGVO) en meer 
masters (zie ook bijlage 2 onder punt 
1.1.1 en 1.2.1 tot 1.2.7); 

e. Ontwikkelen van een lerende houding+ kennis en vaardigheden (naast bevoegd en bekwaam 
zoals opleiding en professionalisering van docenten gericht op onderwijsvernieuwing op basis 
van de uitgangspunten van de onderwijsvisie, identiteit en vorming (zie ook bijlage 2 onder punt 
1.3.1 tot 
1.3.18); 

f. Vertalen van onderwijsvisie naar cultuur, structuur, planning, sturing en systemen in een 
lerende organisatie (zie ook bijlage 2 onder punt 1.4.1 tot 
1.4.12); 

g. Samenwerken en samen leren in ontwikkelgroepen, leerpleinen en secties (Professionele 
dialoog als invulling van de gewenste invulling van de balans in enerzijds professionele ruimte 
en anderzijds professionele verantwoordelijkheid (Professioneel Statuut)) (zie ook hoofdstuk 6 
en bijlage 1 en bijlage 2 onder punt 1.5.9). 

B. Passie 
a. Stimuleren van professionele betrokkenheid, bewogenheid en werkplezier 

(Passie); 

b. Aanbrengen van prioritering en beperking in alle ambities zodat je zaken kunt afronden en 
successen kunt vieren; 

c. Docenten en overige medewerkers op de hoogte stellen van visie, missie, waarden en 
uitwerking daarvan voor leerlingen, medewerkers, leiders en gebouwde ruimte. (zie placemat) 

d. Medewerkers ondersteunen zodat ze in staat zijn om visie, missie en waarden te vertalen naar 
gedrag (Begeleiding Startende leraren (BSL), 
CVGO etc.); 

c. Stimuleren van persoonlijk leiderschap en een lerende houding ten aanzien van identiteit, 
overtuigingen, competenties i.r.t. professioneel gedrag 
(zie ook bijlage 2 onder punt 1.2.6 en 1.5.1 tot 1.5.8); 

f. Stimuleren aanwezigheid docenten tussen 08.30 en 17.00 uur gericht op beschikbaarheid voor 
leerlingen en collega's o.a. door aanbieden programma en goede werkplekken (zie ook bijlage 2 
onder punt 1.1.6, 1.4.7 en 7.05); 

g. Stimuleren van (minimaal) een vast dagdeel per week voor aanwezigheid van iedereen gericht 
op overleg, ontmoeting, afstemming en ontwikkeling 
(zie ook bijlage 2 onder punt 1.1.6, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4 en 4.2.9) 

C. Leren en participeren van jongeren 
Jongeren stimuleren in het nemen van verantwoordelijkheid voor het 'eigen leren' en het 

voorbereiden op wat de samenleving van hen vraagt, onder andere door: 

a. Stimuleren lidmaatschap in MR en VMR en bijdragen aan W&S (zie ook bijlage 2 onder punt 
2.02); 

b. Betrekken bij verbeteren en ontwikkelen van lesprogramma's en thema's rond vorming en 
identiteit; 

c. Stimuleren tot werken, leren en bijdragen binnen de school in onderwijsprogramma's, in stages, 
in het 'Bureau van Waarden' en in vrijwillige inzet (zie ook bijlage 2 onder punt 2.01); 

d. Vergroten van mogelijkheden voor jongeren om buiten de school te leren; 
e. Geven van verantwoordelijkheden bij open dagen, bijzondere acties 

etc.; 
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f. Onderzoeken hoe jongeren met een te verwachten afstand tot de arbeidsmarkt op een goede 
manier verbonden kunnen worden met de arbeidsmarkt. 

D. Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, tevredenheid, 
welzijn en motivatie 
a. Inhoud geven aan goed en aantrekkelijk werkgeverschap; 

b. Stimuleren van veilig, gezond en vitaal werken (zie ook bijlage 2 onder punt 3.1.1 tot 3.1.7); 
c. Tweejaarlijks toetsen van medewerkerstevredenheid en betrokkenheid; 

d. Ondersteunen van loopbaanontwikkeling en werken aan een cultuur waarin mensen zich 
ontwikkelen (zie ook bijlage 2 onder punt 3.3); 

e. Vergroten bewustwording t.a.v. mogelijkheden levensfasebewust personeelsmanagement (zie 
ook bijlage 2 onder punt 3.4 + beleid t.a.v. duurzame inzetbaarheid+ taakbeleid); 

f. Vergroten bewustwording van verschil o.a. door training HD (zie ook bijlage 2 onder punt 
1.3.15) 

g. Vergroten van het aantal docenten met een baan naast het onderwijs of stimuleren van 
oriëntatie buiten het onderwijs (zie ook bijlage 2 onder punt 1.2.3) 

h. Zoeken naar een goede aansluiting op de arbeidsmarkt (vooral voor tekortvakken) (zie bijlage 2 
onder punt 1.2.3 en 2.0.1) 

1. Stimuleren van mobiliteit binnen en buiten de vestigingen+ verplichten bij noodzakelijke 
vervanging (zie ook bijlage 2 onder punt 3.3, 3.6 en 5.05); 

J. Organiseren van een goede introductie en begeleiding van startende docenten (Begeleiding 
Startende leraren (BSL), CVGO etc.) (zie ook bijlage 2 onder punt 1.2.7) 

k. Bevorderen vitaliteit en een gezonde levensstijl (zie ook bijlage 2 onder punt 3.7) 
1. Ontwikkelen strategische personeelsplanning als middel om kennis en vaardigheden blijvend 

aan te laten sluiten op nieuwe ontwikkelingen. 
(zie ook bijlage 2 onder punt 1.2.len 1.4.5) 

E. Leiderschap gericht op professionele cultuur, lerende organisatie en goed werkgeverschap 
(zie ook advies kritische vrienden VO raad) a. Professionalisering van leiderschap o.a. door: 

i. Reflectie op het eigen functioneren i.r.t. de functie-eisen ii. Stimuleren van vergroten van 

kennis en kwaliteit op het gebied van leiderschap gericht op people-management en 

vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor ontwikkeling en het 

behalen van gestelde doelen 

iii. Coaching/intervisie/PLG voor leidinggevenden 

iv. Vergroten uitwisseling van kennis en ervaring o.a. door professione-le· dialoog, delen van 
best practices en samenwerken over grenzen van team en vestiging 

v. Toepassen functie-eis Master HBO schoolleiderschap 

v1. Stimuleren van deelname aan kweekvijver voor managementfuncties vii. Beleggen van 
integrale verantwoordelijkheid op het niveau van elke leidinggevende (Zie ook bijlage 2 de 
genoemde punten onder 4 en 5) 

b. Ontwikkeling van het management op het gebied van persoonlijk aandacht geven, stimuleren 
van ontwikkeling en sturen op-, en bewaken van gemaakte afspraken (zie ook bijlage 2 onder 
punt 4.2.7); 

c. Werken aan teamontwikkeling en het vergroten van zelf oplossend vermogen en 
verantwoordelijkheid van team en teamleden (zie ook bijlage 2 onder punt 4.2.10 en 6.1.1 tot 
6.1.3); 

cl. Invulling geven aan goed werkgeverschap o.a. in uitvoering van cao en wetgeving waaronder 
arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, verzuimmanagement en ook het nemen van de 
verantwoordelijkheid voor het invullen van de participatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. (zie ook bijlage 2 onder punt 6.2); 
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F. Overige onderwerpen 
a. Meer aandacht voor verantwoording in resultaten en rapportage in o.a. 

waarderingsgesprekken (zie ook bijlage 2 onder punt 1.1.7, 1.5.7, 6.1.2 en 

7.03) 

b. Verantwoordelijkheid en takenpakket conciërges moet herzien worden in relatie tot 
onderwijsvernieuwing en de gevolgen daarvan binnen het gebouw; 

c. Herinrichting van het functiegebouw gericht op vernieuwing van onderwijs, 
onderwijsondersteuning en leerlingbegeleiding en vergroten van 
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flexibiliteit binnen administraties; 

d. Vaststellen richtlijnen ten aanzien van thuiswerken; 

e. Doelgerichte inzet van functiemix (stimuleren op opleiden en 
werkzaamheden); 

f. Stimuleren van de professionele dialoog i.r.t. het professioneel statuut; 

g. Verbeteren begeleiding startende leraren (BSL); 

h. Herzien en actualiseren van het medewerkersstatuut; 

i. Organisatie AVG-proof maken ook op HR thema's; 

J. Door ontwikkelen en professionaliseren van het 'Bureau van Waarden'. 
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Bijlage 1 Professionele dialoog 
'Dia' betekent letterlijk 'door' en 'logos' betekent 'het woord' of algemener 

'de betekenis'. Dialoog is een gesprek tussen twee of meer mensen, waarin 

een vrije gedachtewisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de 

betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog 

niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan. 

Een professionele dialoog is een gesprek tussen collega-beroepsbeoefenaren 

over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. De diversiteit aan 

inbreng, persoonlijkheden en belangen helpt om tot excellente en gedragen 

resultaten te komen. De dialoog is een middel om persoonlijke ervaringen uit 

te wisselen, verbinding te creëren tussen mensen en het gezamenlijke belang 

in school te ontdekken en te benoemen. Deze professionele dialoog kan 

plaatsvinden in 'de lijn' van de organisatie, maar ook 'horizontaal' in 

functiegroepen onderling, zowel binnen de school als in andere netwerken. 

Transities in de samenleving en organisaties vereisen dat je door aandachtig 

te luisteren en spreken in staat bent om je met jezelf, de ander, de inhoud en 

de context te verbinden. Dat is de basis om professioneel en constructief 

samen te werken. Dialoog is de gespreksmethodiek bij uitstek om deze 

diepere verbinding te maken en te onderhouden. Een professionele dialoog 

heeft specifieke kenmerken: 

• Onderzoekend karakter 
Er wordt niet zo snel mogelijk naar een oplossing of besluit gestreefd, 

maar er wordt ruimte gemaakt om verschillende perspectieven op de 

kwestie te beschouwen en nieuwe inzichten te laten ontstaan. 

• Een gezamenlijk (groter) belang 
Het gesprek wordt gevoerd vanuit het besef dat de deelnemers samen 

een groter belang delen. Dat belang is direct af te leiden uit de kern van 

de professie: de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling 

van leerlingen. 
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• Gelijkwaardigheid 
iedere deelnemer is gelijkwaardig, onafhankelijk van rol of functie. 

iedereen wordt gehoord en serieus genomen. Alle ingebrachte 

gezichtspunten en meningen zijn even belangrijk. Op deze basis worden 

verschillen geaccepteerd en ingezet om de organisatie sterker te maken. 

• Concrete aanleiding of casus 
In het gesprek wordt een reëel voorval uit de directe ervaring van de 

betrokkenen besproken, waarmee het thema concreet gemaakt wordt. 

Zo wordt voorkomen dat het gesprek te algemeen blijft. 

• Persoonlijke dimensie 
In het gesprek is ruimte en aandacht voor de persoonlijke beleving van 

betrokkenen. Naast cognitieve, rationele argumenten spelen namelijk 

ook gevoelens een rol. Deze gevoelens zijn van belang omdat ze naar 

drijfveren en kernwaarden verwijzen, die een belangrijke rol spelen in 

professionele afwegingen. 

• Zorgvuldigheid van spreken 
Zorgvuldigheid in de communicatie is van belang, met name waar het 

gaat om empathie tonen en het uitstellen van een oordeel. Het gaat in 

essentie om werkelijk gehoord te worden en aandachtig te luisteren. Alle 

gespreksdeelnemers zijn zich daarvan bewust en zijn hierop 

aanspreekbaar. 

Wat kan een professionele dialoog bijdragen aan onderwijs? Een 
professionele dialoog is een middel, geen doel op zich. Aan welke doelen kan 
een sterk ontwikkelde professionele dialoog bijdragen? En wat kan er 
gebeuren als de dialoog niet goed wordt gevoerd? 
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Professionele arbeidsorganisaties 
Dialoog kan bijdragen aan een professionele cultuur van samenwerken. In dit 

type gesprekken worden verschillende gezichtspunten meegenomen en is de 

inbreng van ieder individu gelijkwaardig. Dat leidt tot gedragen resultaten, 

transparante besluitvorming en het verhoogt de betrokkenheid van 

werknemers. Professionele dialoog is een methodiek die de aanspreekcultuur 

op een respectvolle manier kan bevorderen waardoor het werkklimaat beter 

wordt. Open communicatie, eerlijk en met respect voor ieders mening en 

inbreng bespreken hoe samen naar het gezamenlijke belang toegewerkt kan 

worden, illustreert een prettig werkklimaat. 

Kwaliteit van het onderwijs 
De professionele dialoog is een gesprek tussen collega-beroepsbeoefenaren 

over de kwaliteit en beoogde resultaten van hun werk. Vanuit de uitwisseling 

van persoonlijke ervaringen is het doel om tot een gezamenlijke visie te 

komen over onderwijskundige ontwikkelingen. Zo kan iedereen vanuit de 

eigen functie verantwoordelijkheid nemen voor schoolontwikkeling. In de 

oproepen voor meer autonomie en zeggenschap voor de professional is de 

keerzijde de vraag hoe je als autonome professionals onderling verbonden 

blijft en afstemt met collega's op de grensvlakken van ieders autonomie. 

Daar draagt een structurele professionele dialoog aan bij. 

Daar waar deze professionele dialoog niet (snel genoeg) op gang komt, is er 

voor docenten een 'ontsnapping' mogelijk: terugtrekken in de klas. Men sluit 

de deur van het klaslokaal en draait zijn lessen als een solist. Dat leidt niet tot 

de gewenste kwaliteit van onderwijs. 

Lees hier hoe in een HBO-instelling de professionele dialoog is ingezet als 

middel om de kwaliteit van het onderwijs structureel te verbeteren. 

Professionele arbeidsrelaties 
Het belang van goed werkgeverschap en goed werknemerschap komt in een 

professionele arbeidsrelatie bij elkaar. In een professionele dialoog spreekt 
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men vanuit gelijkwaardigheid, persoonlijke ervaring en met begrip voor 

wederzijdse belangen. De gesprekkencyclus heeft in de praktijk vaak nog een 

hiërarchische insteek. Juist in de ontwikkel- of functioneringsgesprekken kan 

de dialoog meer plaatsvinden, gericht op het gezamenlijk belang. 

Werkplezier, professionalisering en 
duurzame inzetbaarheid 
In de afstemming tussen individuele en collectieve professionalisering is nog 

veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door de professionele dialoog te voeren 

over: wat is goede kwaliteit onderwijs? Wat is dan een goede docent? En wat 

is er op individueel en collectief niveau nodig om daar te komen? Op basis 

van die afstemming kan er verschil worden gemaakt tussen docenten die 

vanuit hun kracht kunnen bijdragen aan het gehele onderwijsproces. Niet 

iedereen hoeft hetzelfde te doen, juist in het benutten van elkaars verschillen 

ligt de sleutel tot teamontwikkeling en schoolontwikkeling. 

Ontplooiingskansen creëren voor docenten draagt daarnaast bij aan 

werkplezier, vermindering van uitval en duurzame inzetbaarheid. 

Werkvormen 
Begeleiders van professionele dialoog zullen gebruik maken van verschillende 

werkvormen om de gesprekken te begeleiden en zowel in vraagstelling, 

proces als vorm te zorgen dat de professionele dialoog op een goede manier 

gevoerd kan worden. Ter inspiratie en eerste kennismaking vindt u hieronder 

een aantal werkvormen om een professionele dialoog te voeren: 

Gedroomd Onderwijs-methode: een methode die leraren in staat stelt 
zelf hun onderwijs, in samenwerking met collega's, leerlingen, ouders en 
andere betrokkenen, vorm te geven. 
Werkvorm Dialoogtafel Samen nieuwsgierig. Deze methodiek is 
toegepast voor een gesprek over vernieuwing van onderwijs door 
benutten van meer ruimte en tijd tijdens een bijeenkomst in De Balie op 
9 maart 2016. 
Werkvorm Dialoog over de dialoog (www.professioneledialoog.nl) 
Werkvorm Basisworkshop Dialoog als interactievorm 
(www.professioneledialoog.nl) 

Professie en Passie 138 



Dialoogpakket Systemische kijk op werkdruk: Handvat voor dialoog om 
met een andere bril naar werkdruk te kijken. 
In dialoog naar een kwaliteitscultuur in het hbo (De Wolf, M (2016) 
www.sigmaonline.nl) Ontwikkelingsgerichte dialoog op basis van de 
Zelfevaluatie en ambitiescan (ZAS). 
lntervisiemethodieken zoals Appreciative lnquiry. Appreciative lnquiry 
(Al) is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van 
een professional met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten 
komen. In essentie mobiliseert Al zelfonderzoek door de 
'onvoorwaardelijk positieve vraag' te stellen. 
( www. pra ktijkboeki nte rvis ie. nl) 
Werkvorm Voortgezet Werkplezier 
Handvat voor gesprek over de professionele werkrelatie tussen 
schoolleiders en bestuurders. (website KPC Groep) 
Gespreksmethodiek professionele ontwikkeling: In gesprek over 
teamdoelen en professionele identiteit en een handzame waaier met 
zeven praktische stappen voor het voeren van een professionele dialoog 
in mbo-teams (Expertisecentrum Beroepsonderwijs, april 2013) 
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Bijlage 2 Inventarisatie en 
uitwerking van thema's zoals 
omschreven in hoofdstuk 9 
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Wat te doen bij ongewenst gedrag? 

Als medewerker van Greijdanus kun je te maken krijgen met ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag zoals 

pesten, (seksuele) intimidatie. discriminatie, agressie en gewe!d. Mocht je hier mee te maken hebben of mocht er 

sprake zijn van een vermoeden dat andere collega's daar mee te maken hebben dan kun je voor ondersteuning 

terecht bij externe vertrouwenspersonen. Zij kunnen je helpen om samen met jou te komen tot een oplossing o.a. 

door eerste opvang te verzorgen en door je te helpen met informatie over te nemen stappen en te volgen 

procedures. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteuning bieden bij het inschakelen van hulpverlening of 

deskundigen of bij het indienen van een formele klacht. 

Mocht je als medewerker te maken krijgen met ongewenst gedrag dan kun je de volgende stappen nemen: 

1. Primair via de lijn van: 

• Direct aanspreken van dader 

• Melden bij leidinggevende voor eerste opvang en hulp (waarbij ondersteuning gevraagd kan worden van de 

adviseur P&O) 

2. Mogelijkheid van ondersteuning, eerste opvang, advies en begeleiding bij 1 centrale externe 

vertrouwenspersoon bij professioneel bureau of arbodienst (zie kopje externe vertrouwenspersoon, keuze uit man 

of vrouw). 

3. Mogelijkheid om klacht in te dienen bij Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs onder toepassing van 

klachtenregeling voor het gereformeerd onderwijs (zie kopje Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs) 

4. Mogelijkheid om contact op te nemen met vertrouwensinspecteur voor informatie en advies via Centraal 

meldpunt vertrouwensinspecteurs van de inspectie voor het onderwijs (zie kopje vertrouwensinspecteur). 

Wanneer een leerling te maken heeft met ongewenst gedrag dan kan hij/zij een aantal stappen ondernemen 

Deze staan binnenkort op het leerlingportaal. 

Externe vertrouwenspersonen 

De externe vertrouwenspersoon bezit de deskundigheid om in genoemde situaties te ondersteunen en verder te 

helpen 

IT 

IT 

l E-@centraalnederland.nl 

! E-@centraalnederland.nl 

Landelijke Christelijke Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland 

Regiokantoor Ermelo 

Tolweg 26b. 3851SK Ermelo 

Algemeen telefoonnummer 085-8330330 
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Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs 

Pia GCBO 

Postbus 82324 

2508 EH DEN HAAG 

T 070 - 386 1697 (van 9 00 tot 16.30 uur) 

E info©acbo. nl 

W www.gcbo.nl 

Zie voor meer informatie ook: 

Klachtenreqelinq 

Klokkenluidersrégeling 

Medewerkersstatuut 

Vertrouwensinspecteur 

De vertrouwensinspecteur geeft informatie en adviseert bij klachten over seksueel misbruik. seksuele intimidatie 

en bij ernstig fysiek of geestelijk geweld. De vertrouwensinspecteur is te bereiken via het centraal meldpunt 

vertrouwensinspecteurs: 0900- 111 3 111. 

Meldplicht seksueel geweld 

Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht aanranding of 

een ander zedendelict zijn wij als school verplicht om aangifte te doen. 
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Vertrouwenspersoon 
voor klachtenregeling en klokkenluidersregeling 

Greijdanus kent op grond van de wet en de code goed bestuur binnen het VO, een klachtenregeling en een 

klokkenluidersregeling. 

De klachtenregeling 

De klachtenregeling is van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste 

klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, 

personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de 

klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een 

beroep doen op deze klachtenregeling > Link naar de klachtenregeling 

De klokkenluidersregeling 

Ondanks de mogelijkheid om een klacht in te dienen en ook het eventuele gebruik vande klachtenregeling blijft er 

een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet in redelijkheid van een medewerker/leerling/ouder verwacht 

kan worden dat hij van bovenstaande procedures gebruik maakt In dat geval kan een zogenaamde 

klokkenlu!dersregeling nuttig zijn. > Link naar de klokken!uidersregelinq. 

Beide regelingen kennen een vertrouwenspersoon. is voor beide regelingen vertrouwenspersoon. 

Mocht u binnen de organisatie langs de gewone lijnen niet komen tot een goede oplossing van uw klacht of mocht 

u (het vermoeden van) een ernstige misstand willen melden, dan kunt u contact met mij opnemen via mijn 

mobiele nummer: 
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G. Gebruikersovereenkomst mobiele telefoon 34 

H. Gebruikersovereenkomst device 36 

l. Cameratoezicht 38 

Inleiding 
Informatie en ict zijn noodzakelijk in de uitvoering van het onderwijs. Omdat we met 

persoonsgegevens van medewerkers, leerlingen en anderen werken, is privacywetgeving daarop van 

toepassing. Deze wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens 

gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische 

maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (afgekort: IBP) genomen moeten 

worden om persoonsgegevens te beschermen. Hiervoor is er binnen het Greijdanus een IBP

handboek opgesteld. Dit IBP-handboek staat niet op zichzelf maar hangt samen met andere 

relevante documenten die te vinden zijn op het personeelsportaal zoals: het medewerker-statuut, 

arbeidsomstandigheden en beleid, Cao vo, identiteitsdocument, klachtenregeling, persbeleid en 

professie en passie. 

Dit handboek is tegelijkertijd ons IBP beleidsplan. In het handboek staan richtlijnen, procedures, 

afspraken en praktische handreikingen die nodig zijn om informatiebeveiliging en privacy goed te 

regelen. Deze maatregelen nemen we niet alleen omdat de wet dit voorschrijft, maar ook op basis 

van de normen en waarden die wij vanuit onze missie van de organisatie met elkaar delen en 

uitdragen: 

Het handboek is onderverdeeld in twee delen voor afzonderlijke doelgroepen: 

(Onder medewerkers vallen ook ingehuurd personeel en stagiaires.) 
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Dit deel bevat de algemene informatie die voor alle medewerkers van Greijdanus van belang is. Van 

alle medewerkers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de afspraken die hierin vermeld staan 

en hier ook naar handelen. In dit deel wordt o.a. antwoord gegeven op de volgende vragen: 

Welke afspraken gelden er voor mij als het gaat om de verwerking van leerlinggegevens? 

Waar moet ik mij aan houden bij het gebruik van sociale media? 

Welke gegevens bewaart de school van mij en anderen en waarom? 

Waar moet ik op letten bij het gebruik van beeldmateriaal en online diensten? 

Waar moet ik op letten bij het uitwisselen van gegevens met andere partijen? 

Als ik gegevens kwijt ben of ik heb een vermoeden van misbruik, bij wie moet ik dan zijn? 

Waar moet ik persoonsgegevens of persoonlijke informatie opslaan? 

In dit deel is informatie terug te vinden die vooral van belang is voor de schoolleider: hoe zorg ik 

ervoor dat het IBP-beleid op het Greijdanus goed geregeld is? In dit deel wordt o.a. antwoord 
gegeven op de volgende vragen: 

Wat moet ik met ouders regelen rondom privacy? 

Welke afspraken moet ik maken met mijn medewerkers in het kader van privacy? 

Wat moet ik afspreken met medewerkers in het kader van geheimhouding? 

Wat moet ik weten over data lekken? 

Wat moet ik weten over cameratoezicht? 

Wat moet ik weten als het gaat om het verlenen van toegang tot persoonsgegevens? 

Hoe lang moet ik persoonsgegevens bewaren? 

Welke afspraken maak ik over devices die in bruikleen worden gegevens? 

Wat moet ik weten over externe partijen die namens de school persoonsgegevens verwerken? 

Welke rollen en verantwoordelijkheden t.a.v. IBP zijn er binnen de schoolorganisatie belegd? 

Welke technische maatregelen moet ik geregeld hebben binnen de school? 

Hoe kan ik aantonen dat ik IBP op orde heb? 

Informatie voor alle medewerkers 

Veel gestelde vragen 
Welke afspraken gelden er voor mij als het gaat om de verwerking van leerlinggegevens? 

Waar moet ik mij aan houden bij het gebruik van sociale mèdia? 

Aan welke eisen moeten de privé devices die ik voor schoolwerkzaamheden gebruik aan 

voldoen? 
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Welke gegevens bewaart de school van mij en anderen en waarom? 

Waar moet ik op letten bij het gebruik van beeldmateriaal en online diensten? 

Waar moet ik op letten bij het uitwisselen van gegevens met andere partijen? 

Als ik gegevens kwijt ben of ik heb een vermoeden van misbruik, bij wie moet ik dan zijn? 

Waar moet ik persoonsgegevens of persoonlijke informatie opslaan? 

Gedragsregels privacy 
Voor een veilig schoolklimaat is het belangrijk dat de afspraken rondom informatiebeveiliging en 

privacy door alle werknemers worden nageleefd en uitgedragen. Daarom is er een gedragscode 

opgesteld waaraan alle medewerkers zich dienen te houden. 

De afspraken zijn verdeeld in drie onderdelen: 

A. Waar en hoe bewaar ik leerlinggegevens? 

B. Hoe houd ik indringers op afstand? 

C. Hoe communiceer ik online? 

Hieronder volgen per onderdeel de afspraken. 

A. Leerling gegevens 
1. Verwerk leerling gegevens zoveel mogelijk digitaal. 

Leerlinggegevens worden zoveel mogelijk digitaal opgeslagen, geraadpleegd en bewerkt in het 

leerlingadministratiesysteem. Dit geldt ook voor gegevens die via ouders/verzorgers en/of 

externen worden ontvangen. Bewaar geen persoonsgegevens op een USB-stick. Gegevens die 

op papier aangeleverd worden, worden gescand en aan het leerlingadministratiesysteem 
toegevoegd. Vergeet niet om de scan van je eigen computer te verwijderen. 

2. Formuleer gegevens die je vastlegt over een persoon zorgvuldig en professioneel. 
Ouders hebben het recht om het dossier in te zien. Zorg ervoor dat de gegevens zodanig zijn 

geformuleerd dat dit kan. Het past ook bij je houding als onderwijsprofessional. 

3. Gebruik voor de verwerking van leerlinggegevens de online werkplek. 

4. Ga na welke afspraken er binnen de school gemaakt zijn voordat je gegevens uitwisselt met 
derden. 
Wanneer je gegevens uit wil wisselen met externen, zoals bijvoorbeeld de logopedist, een arts, 

jeugdzorg, politie of een schoolbegeleidingsdienst dan is het nodig om toestemming te vragen 

van ouders. Zorg dat je de toestemming registreert en houd daarbij ook rekening met de 

verdeling van het ouderlijk gezag. Voor de uitwisseling van gegevens met het 

samenwerkingsverband of een andere school gelden aparte afspraken. Hiervoor kun je terecht 

bij privacv@greijdanus.nl 

5. Informeer derden (ouders, hupverleners etc.) wanneer je door hen aangeleverde informatie 
(zowel geschreven als mondeling) die afwijkt van de standaardinformatie, opslaat in het 
leerlingdossier. 
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Wanneer je bijvoorbeeld telefonisch contact hebt over een leerling met een hulpverlener en je 

wilt die informatie opslaan in het leerlingdossier die afwijkt van de gebruikelijke informatie. 

Informeer dan zowel de hulpverlener als de ouders welke informatie je aan het dossier 

toevoegt. 

l. Zorg er bij vertrouwelijke (telefonische) gesprekken voor dat er niet kan worden 
meegeluisterd. 
Trek je je even terug als een gesprek een vertrouwelijk karakter heeft of krijgt. 

2. Bewaar laptops oftablets altijd op een .veilige plek, zeker tijdens vakantieperiodes. 
Het is een open deur, maar toch gebeurt het heel erg makkelijk. Maak elkaar er dus op attent als 

je een laptop of tablet onbeheerd ziet liggen. Als je computer gestolen wordt, heeft dat 

gevolgen voor de school en de leerling. 

3. Controleer e-mail. 
Klik alleen op linkjes en open alleen bijlagen in e-mails van betrouwbare afzenders en pas op 

met het downloaden van bestanden. Virussen kunnen gemakkelijk worden binnengehaald via 

(phishing) mails. In het criminele circuit is dit een veelgebruikte methode om aan jouw gegevens 

te komen. Ook kunnen de gegevens op je computer versleuteld worden (ransomware). De 

medewerker dient de helpdesk van het Greijdanus onmiddellijk te waarschuwen als hij het 

vermoeden heeft dat hij per e-mail bestanden heeft ontvangen die virussen (zouden kunnen) 

bevatten. 

4. M eld je altijd af als je de computer onbeheerd achterlaat. En zorg ervoor dat er op je 
werkplek geen gevoelige informatie zichtbaar of voor het grijpen ligt, ook bij de printer. 
Met de combinatie van de Windows- en L-toets kun je je makkelijk afmelden. Maak er een 

gewoonte van om papieren op je bureau om te draaien. Zo voorkom je dat anderen informatie 

zien die niet voor hen is bedoeld. 

5. Zet je digibord op freeze als je wachtwoorden intoetst of persoonsgegevens in je scherm ziet 
staan. En zorg dat niemand meekijkt als jij je wachtwoord intoetst. 
Voordat je het weet zien leerlingen gevoelige gegevens of kunnen ze aan de hand van je 

afgekeken gebruikersnaam en wachtwoord proberen in te loggen. 

Zet ook de notificatie-functie van je e-mail uit, zodat er tijdens je les geen meldingen op het 

bord binnen komen die leerlingen kunnen zien, maar niet voor hun ogen bestemd zijn. 

6. Laat je wachtwoorden van het leerlingadministratiesysteem of andere systemen met 
persoonsgegevens niet onthouden door je internetbrowser. En schrijf je logingegevens nooit 
op. Zonder dat je er erg in hebt, klik je de optie 'wachtwoord onthouden' in je browser aan. Heel 

makkelijk als je vaak moet inloggen, maar iemand anders kan dan dus ook inloggen. 

7. Houd je logingegevens altijd voor jezelf, ook al vragen anderen aan je om ze te delen. 
Je login is in feite een sleutel om toegang te krijgen tot de informatie die voor jou toegankelijk 

moet zijn. Daarnaast herkent het systeem jou door je login, zodat het kan bijhouden wie welke 

gegevens heeft toegevoegd of gewijzigd. 
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l. Vraag ouders om toestemming om een (privé)account aan te maken voor online diensten. 
Leerlingen moeten toestemming hebben van hun ouders/verzorgers om een (privé)account aan 

te maken voor online diensten zoals Pinterest, Canva, Sphero edu etc. zie ook p13 ... 

2. Zet e-mailadressen altijd in de BCC-regel als je naar (grote) groepen mensen een bericht 
verstuurt. 
Zo blijven de e-mailadressen van de groepsleden afgeschermd. 

3. Stuur nooit een e-mailbericht met gevoelige informatie door naar derden zonder de degene 
van wie je het bericht ontvangen hebt hierover te informeren. 

4. Wanneer je een bericht stuurt met belangrijke en/of gevoelige informatie naar (een groep) 
ouders/verzorgers laat dit dan nalezen door een collega. 
Een foutje is snel gemaakt en bovendien kan een ander kan je boodschap anders interpreteren 

dan jij hem bedoeld hebt. Het is dan fijn als er iemand met je meeleest voordat je hem 

verstuurt. 

Toestemming 

Beeldmateriaal 
Ouders, maar ook medewerkers, moeten altijd toestemming geven voor het gebruik van hun 

beeldmateriaal of die van hun kinderen. Die toestemming moet specifiek zijn. Dat betekent dat het 

voor ouders en medewerkers duidelijk moet zijn voor welk gebruik van het beeldmateriaal ze 

toestemming geven. Bijvoorbeeld voor het gebruik op de website, in een nieuwsbrief of de 

schoolgids. Ouders en medewerkers moeten ook de mogelijkheid hebben deze toestemming weer in 
te trekken. 

De school moet een veilige omgeving zijn voor alle kinderen (en hun ouders) en zij moeten niet het 

risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden. 

Daarom wordt voorafgaand aan activiteiten, aan ouders gevraagd om terughoudend te zijn met het 

maken van foto's en video's en is het niet toegestaan om foto- of video-opnames die gemaakt zijn op 

school te delen via sociale media of te gebruiken voor commerciële doeleinden. 

Bij activiteiten of feestelijke gelegenheden, zijn er vaak ouders die foto's of video's maken. We 

maken hierbij onderscheid tussen twee situaties: 

Ouders in algemene zin op het terrein van het Greijdanus, bijvoorbeeld op het schoolplein. Als je 

ouders hier foto's of video's ziet maken, spreek ze hier dan op aan en wijs ze op de privacy van 

(andere) leerlingen. Echter is dit niet helemaal tegen te gaan en is er een grote mate van eigen 

verantwoordelijkheid van de ouders. 

Ouders die meegaan op schoolactiviteiten. Dit vereist duidelijke afspraken over het maken van 

beeldmateriaal. Zorg dat ouders alleen foto's en video's maken van kinderen wier ouders 

hiervoor specifiek toestemming hebben gegeven. 
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Het maken van foto's of video-opnamen van een leerling door (een medewerker van) het Greijdanus 

geschiedt altijd op basis van toestemming van ouders/voogden. Deze toestemming wordt in ieder 

geval bij inschrijving op het Greijdanus gevraagd en als een leerling 16 jaar wordt. Eenmaal per jaar 

worden de ouders ervan op de hoogte gesteld dat zij hun toestemming kunnen wijzigen. 

Het is op het Greijdanus gebruikelijk dat er tijdens de lessen video-opnamen worden gemaakt. 

Deze opnamen zijn bestemd om h·et lesgeven van de groepsleerkracht te verbeteren en worden niet 
buiten school gebruikt. 

Af en toe worden er foto's of video-opnamen gemaakt die gebruikt kunnen worden als 

voorlichtingsmateriaal. Als een kind hierop te zien is, kunnen deze opnamen alleen met toestemming 

van de ouder(s)/voogd(en) als zodanig worden gebruikt. 

Online diensten 
Voor het gebruik van online diensten door leerlingen binnen of buiten de school moeten ouders ook 

toestemming verlenen. Dit betekent dat wanneer leerlingen in de klas gebruik willen maken van een 

eigen (privé)account voor bijvoorbeeld Edu of Pinterest, ouders hier vooraf toestemming voor 

moeten geven. Dit betreft alleen online diensten die ook buiten de school om in het maatschappelijk 

verkeer gebruikt kunnen worden, dus niet voor e-mail, digitale leeromgevingen of leermiddelen 

waarvoor door de school zelf een account wordt verstrekt. 

Data lekken 
Zijn er leerlinggegevens verloren gegaan? Ben je een personeelsdossier kwijt? Is je laptop gestolen? 

Heb je last van een virus waardoor je niet meer bij je bestanden kunt? Of vertrouw je iets niet? Dan 

ben je verplicht dit zo snel mogelijk te melden via je schooldirecteur in verband met de meldplicht 
data lekken. 

We spreken van een datalek wanneer er mogelijk persoonsgegevens (van leerlingen, hun ouders of 

medewerkers) in handen kunnen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden 

mogen hebben of wanneer er persoonsgegevens onbedoeld verloren zijn gegaan. 

Voorbeelden van datalekken zijn: 

een e-mail die aan een verkeerd persoon geadresseerd is 

een kwijtgeraakte USB-stick 

inloggegevens die openbaar zijn geworden 

een gestolen iPad zonder wachtwoord 

een gehackte computer 

Het bevoegd gezag van het Greijdanus is verantwoordelijk voor de bescherming van 

persoonsgegevens van leerlingen en personeel en moet bepalen of er een melding gedaan moet 

worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer er een data lek ten onrechte niet wordt 

gemeld, kan een hoge boete opgelegd worden. 
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Ben je dus (een device met) persoonsgegevens kwijtgeraakt of heb je onrechtmatigheden 

geconstateerd met betrekking tot de toegang tot persoonsgegevens? Meld dit dan direct bij je 

leidinggevende en de ICT-helpdesk. De leidinggevende meldt het incident bii privacy@greijdanus.nl 

Als er een data lek is, moet daar binnen 72 uur na ontdekking van het lek melding van worden gedaan 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is dus belangrijk dat de interne melding z.s.m. plaatsvindt. 

Setter safe than sorry ... 

In bijlage F is de volledige procedure melden data lekken opgenomen. 

Privacyreglement 
Het privacyreglement maakt duidelijk (transparant) aan de personen van wie gegevens worden 

verzameld (ook wel betrokkenen genoemd) waarvoor de verzamelde gegevens nodig zijn en welke 

gegevens dit zijn (doel en doelbinding uit de vuistregels). 

Ook is hierin te lezen wie binnen de school toegang heeft tot deze gegevens, hoe de gegevens zijn 

beveiligd en met wie ze uitgewisseld mogen worden. 

Het reglement is in te zien via www.greiidanus.nl. Het reglement is ook als bijlage A toegevoegd bij 
dit handboek. 

Ouders worden via het inschrijfformulier en via de website van het Greijdanus gewezen op het 
privacyreglement. 

Protocol Sociale media Greijdanus 
Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube, Snapchat en Linkedln bieden de mogelijkheid om te 

laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago.van 

de school. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede 

naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de 
sociale media om te gaan. 

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de 

gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe 

mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. 

Het Greijdanus vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere 

betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft daarom een protocol sociale 

media ontwikkeld. Dit protocol is terug te vinden op www.greijdanus.nl. 

Het protocol sociale media is ook als bijlage C toegevoegd bij dit handboek. 
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Gebruiksregels e-mail en internet 
Het Greijdanus stelt aan medewerkers ten behoeve van de goede uitoefening van de 

werkzaamheden op school het gebruik van e-mail en internet beschikbaar. Om zorgvuldig met het 

door Greijdanus beschikbaar gestelde e-mailadres en internet om te gaan, zijn er een aantal 

gebruiksregels opgesteld binnen het Greijdanus. Deze gebruiksregels zijn toegevoegd als bijlage 
...... bij dit handboek. 

Eisen mobiele devices 
De mobiele devices in eigendom van de medewerker kunnen gebruikt worden voor 

schoolwerkzaamheden indien ze voorzien zijn van de volgende beveiligingseisen, zodat 

persoonsgegevens goed beschermd zijn: 

Het device is voorzien van een wachtwoord of code. 

Het device is voorzien van anti-virussoftware of in het geval van een telefoon/tablet de laatste 

up-dates. 

E-mail en andere apps of online toepassingen van het Greijdanus moeten afgeschermd worden 

met een apart wachtwoord. 

E-mail en andere apps of online toepassingen mogen niet toegankelijk zijn voor andere 

gebruikers. 

Wachtwoorden van Greijdanus toepassingen mogen niet onthouden worden in de browser. 

Er worden geen bestanden met gevoelige persoonsgegevens (zoals leerlingendossiers of 

personeels-dossiers) lokaal langer dan 1 dag opgeslagen, maar alleen op de daarvoor 

aangewezen bewaarplaatsen van het Greijdanus. 

Er worden geen leerlinggegevens op devices verwerkt die gebruikt worden in openbare 
netwerken. 

Document- en datamanagement 
Om ervoor te zorgen dat we binnen de school onze documenten en gegevens (data) overzichtelijk en 

veilig opgeslagen hebben, zijn er afspraken over wat we waar bewaren. 

Op deze manier zijn documenten eenvoudiger terug te vinden, maar kunnen ze ook beter 

afgeschermd en geback-upt worden. 

In het schema hieronder kun je nagaan op welke plek je gegevens en documenten op moet slaan. 
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Informatie voor leidinggevenden 

Veelgestelde vragen 
Wat moet ik met ouders regelen rondom privacy? 

Sla de ge-ge-vens of documr:nten ·1 
op ln L:\Sd1iJf of op d.q • u 
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Welke afspraken moet ik maken met mijn medewerkers in het kader van privacy? 

Wat moet ik afspreken met medewerkers in het kader van geheimhouding? 

Wat moet ik weten over data lekken? 

Wat moet ik weten over cameratoezicht? 

Wat moet ik weten als het gaat om het verlenen van toegang tot persoonsgegevens? 

Hoe lang moet ik persoonsgegevens bewaren? 

Welke afspraken maak ik over devices die in bruikleen worden gegevens? 

Wat moet ik weten over externe partijen die namens de school persoonsgegevens verwerken? 

Welke rollen en verantwoordelijkheden t.a.v. IBP zijn er binnen de schoolorganisatie belegd? 

Welke technische maatregelen moet ik geregeld hebben binnen de school? 
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Hoe kan ik aantonen dat ik IBP op orde heb? 

Ouders en privacy 

Privacyreglement 
Ouders hebben het recht om te weten welke gegevens er van hen en van hun kinderen worden 

verzameld door het Greijdanus en voor welke doeleinden deze gegevens verzameld worden. Met het 

privacyreglement voldoet het bestuur van het Greijdanus aan zijn wettelijke informatieplicht, mits 

deze ook actief wordt aangeboden aan de ouders. Daarom is het voor scholen belangrijk om het 

privacyreglement naar ouders te communiceren. Dit document is derhalve via de website en 

ouderportaal gepubliceerd. 

Indien er sprake is van een situatie van echtscheiding, hanteert het Greijdanus het protocol 

'gescheiden ouders', waarin de onderdel.en uit de wetgeving zijn weergegeven. 

Toestemming 
Voor het gebruik van foto- en filmopnames van leerlingen en medewerkers is schriftelijke 

toestemming vereist. Het handigste is om de toestemming voor het gebruik van foto-en filmopnames 

direct bij de inschrijving van een leerling of indiensttreding van een werknemer te regelen. 

Om dit voor leerlingen te regelen wordt binnen Greijdanus het aanmeldingsingsformulier aangepast. 

Ouders en leerlingen boven de 16 jaar worden jaarlijks geïnformeerd over de mogelijkheid hun 

toestemming te herzien. 

Wanneer je gegevens uit wil wisselen met externen, zoals bijvoorbeeld de logopedist, een arbo- of 

schoolarts, jeugdzorg, politie of een schoolbegeleidingsdienst dan is het nodig om toestemming te 

vragen van ouders. 

Dit betekent ook dat wanneer toestemming wordt ingetrokken, het materiaal van het betreffende 
medium moet worden verwijderd. 

Protocol melden datalekken 
Op 1 januari 2016 is de Wet meldplicht data lekken ingevoerd. Door deze meldplicht zijn ook scholen 

verplicht melding te maken van ernstige data lekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het nalaten 
van deze melding kan leiden tot een fikse boete. 

De meldplicht is alleen van toepassing wanneer persoonsgegevens worden verwerkt. Bijvoorbeeld in 

de onderwijsadministratie of digitale leermiddelen. Als de school gebruik maakt van leveranciers, 

zoals uitgevers of distributeurs, die persoonsgegevens ontvangen van de school, dan moet de school 

met deze bewerkers aanvullende afspraken maken over het melden van datalekken. 
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Er is sprake van een data lek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn 

gegaan, óf waarbij het niet valt uit te sluiten dat persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Er is 

persoonlijke informatie 'gelekt'. Een klassiek voorbeeld van een datalek is een hack waarbij een 

database met persoonsgegevens is gestolen. Maar het verliezen van een usb-stick met daarop de 
adresgegevens van klas 3b, is ook een data lek. 

De meldplicht geldt voor de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens, dat is dus het 

schoolbestuur. Een leverancier is een bewerker voor de school. Er kan worden afgesproken dat een 

bewerker namens de verantwoordelijke de melding doet, maar dat gebeurt dan onder 

verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Dat moet wel worden afgesproken, anders zal de 

verantwoordelijke zelf de melding moeten doen. 

De volledige procedure datalekken is te vinden in bijlage F. 

Toegangsbeleid 
Niet alle medewerkers hebben toegang nodig tot (alle) leerlinggegevens of (alle) 

medewerkersgegevens. Per rol is vastgesteld welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd, 

waarbij is gekeken wat die rol nodig heeft aan gegevens om zijn of haar werkzaamheden uit te 

kunnen voeren. Gegevens die daarbij niet noodzakelijk zijn, mag die rol ook niet inzien of wijzigen. 

Deze autorisatiematrix is op te vragen bij privacy@greijdanus.nl 

Uitgangspunten 
Gegevens van leerlingen en medewerkers worden opgeslagen in de daarvoor aangewezen 

bewaar-plaatsen (zie onderdeel Document- en datamanagement). 

De afspraken met betrekking tot toegang tot en het verwerken van persoonsgegevens door de 

ver-schillende rollen binnen het Greijdanus gebeurt via een autorisatiematrix. 

Alle accounts die worden verstrekt dienen te voldoen aan deze autorisatie matrix. 

De leidingevende van het Greijdanus is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste 

toegang (lees: accounts met de juiste rollen en rechten). De leidingevende ziet er ook op toe dat 

de accounts worden ingetrokken na het beëindigen van een arbeids- of samenwerkingscontract 

of het wijzigen van functies. Daarnaast worden de accounts van systemen met persoonsgegevens 
periodiek gecontroleerd. 

Naast het toepassen van de autorisatiematrix worden de volgende beveiligingsmaatregelen 

toegepast op systemen waarin persoonsgegevens worden gebruikt: 

Inloggegevens worden via het e-mailadres van Greijdanus verstrekt aan de medewerker en nooit 

gedeeld met anderen. 

Inloggegevens worden periodiek (minstens lx per jaar) vernieuwd. 

Er wordt technisch afgedwongen (waar mogelijk) om sterke wachtwoorden te gebruiken. 
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Bewaartermijnen 
Vanuit de privacywetgeving zijn er geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens 

vastgesteld. Wel dient de organisatie hiervoor richtlijnen te hebben. Hierbij is het van belang om na 

te gaan hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. In andere 

wetten zijn in sommige gevallen wel bewaartermijnen opgenomen waaraan organisaties zich moeten 
houden. 

Het Greijdanus hanteert mede op basis hiervan de bewaartermijnen voor persoonsgegevens zoals 

hieronder aangegeven. 

Gegevens over verzuim en afwezigheid 

Gegevens in- en uitschrijving (noodzakelijk voor 

berekening van bekostiging) 

Gegevens die nodig zijn om te berekenen hoeveel 

bekostiging de school krijgt 

Gegevens in het leerlingdossier 

Medische gegevens in het leerlingdossier 

Maximaal 5 jaar nadat een leerling is uitgeschreven 

Maximaal 5 jaar nadat een leerling is uitgeschreven 

Minimaal 7 jaar na afloop van het schooljaar waarop 

de bekostiging betrekking heeft 

Maximaal 2 jaar nadat een leerling is uitgeschreven 

en 3 jaar als er sprake is van een verwijzing naar het 

speciaal onderwijs. 

Maximaal 2 jaar nadat een leerling is uitgeschreven 

en 3 jaar als er sprake is van een verwijzing naar het 

speciaal onderwijs. 

Gegevens met betrekking tot bezwaar-, klachten- of Maximaal 5 jaar nadat leerling is uitgeschreven 
gerechtelijke procedure. 

Camerabeelden t.b.v. toezicht Maximaal 4 weken, tenzij er een incident is 

vastgelegd. 

Gegevens in personeelsdossier met betrekking tot Maximaal 5 jaar na uitdiensttreding 
fiscale bewaarplicht 

Overige gegevens in het personeelsdossier Maximaal 2 jaar na uitdiensttreding 

Gegevens over het gebruik van ICT-middelen en het Maximaal 6 maanden 

schoolnetwerk door personeel en leerlingen 

Sollicitatiebrief, formulier, correspondentie omtrent Maximaal 4 weken zonder toestemming, maximaal 1 

de sollicitatie, getuigschriften, verklaring omtrent jaar met toestemming van de sollicitant, maximaal 2 

gedrag, psychologisch onderzoek jaar na uitdiensttreding voor benoemde collega. 

• Als wij het hebben over personeelsdossier gaat het ook om dossier vorming van bijv. 

lnhuurpersoneel, ZZP-ers, uitzendkrachten en stagiares etc. 

Afspraken over mobiele devices in bruikleen 
Het Greijdanus leent afhankelijk van de functie of aard van de werkzaamheden mobiele devices uit 

aan haar medewerkers. Dit kan gaan om een smartphone, tablet of een laptop. De devices zijn 
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voorzien van beveiliging, zodat gegevens goed beschermd zijn. De devices zijn naast anti-virus o.a. 

voorzien van backup functionaliteit, encryptie en worden na inname weer opgeschoond. 

Medewerkers gaan verantwoord om met de middelen van het Greijdanus (gelden, inventaris, in 

bruikleen gegeven lap-tops en telefoons, etcetera). Medewerkers vermijden het maken van 

onnodige kosten. Schooleigendommen gebruiken we natu.urlijk voor ons werk en dat gebeurt 

zorgvuldig en voorzichtig. Als er iets stuk gaat wordt dat gemeld. 

Eigendommen van het Greijdanus worden niet mee naar huis genomen, tenzij dat onderdeel is van 

de bruikleenvoorwaarden. Lenen van eigendommen van het Greijdanus is alleen toegestaan na 

toestemming van de directe leidinggevende. De medewerker zorgt ervoor dat er veilig wordt 

gewerkt en dat de Arbo-voorschriften in acht worden genomen. Aanvullend hierop wil de school nog 

een aantal afspraken schriftelijk vastleggen over het gebruik van het device wanneer deze in 

bruikleen wordt gegeven aan een medewerker. Deze afspraken zijn vastgelegd in bijlage G en H van 
dit handboek. 

Verwerkersovereenkomsten 
In de privacywetgeving is bepaald dat het schoolbestuur als gegevensverantwoordelijke afspraken 

moet maken met alle leveranciers van de school die leerlinggegevens verwerken in zogenaamde 

verwerkersovereenkomsten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uitgevers van digitaal lesmateriaal, 

leveranciers van toetsen, onderwijsadviesdiensten, etc. 

Een uitzondering hierop vormt de uitwisseling van gegevens met de overheid (DUO) in het kader van 

bekostiging of toezicht of het samenwerkingsverband in het kader van passend onderwijs. 

De verwerkersovereenkomsten worden door de bestuurder afgesloten. Hiervoor is in 2017 een 

inventarisatie gedaan van de lopende contracten van de scholen binnen het Greijdanus. 

Via privacy@greijdanus.nl is een overzicht op te vragen van de leveranciers waar het bestuur op dit 

moment een verwerkersovereenkomst mee heeft. Ook voor vragen over het afsluiten van 

verwerkersovereenkomsten of het doorgeven hiervan, kan men terecht bij het bestuurssecretariaat. 

Vragen of klachten over privacy 
Het is belangrijk om klachten of vragen over privacy serieus te nemen. Om deze goed te 

beantwoorden is het nodig om kennis en expertise te hebben op het gebied van privacy. 

Vandaar dat we binnen Greijdanus hier een centraal punt voor in hebben gericht. 
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Wettelijk hebben de personen (betrokkenen) van wie Greijdanus persoonsgegevens verzamelen 

bepaalde rechten. Deze rechten zijn: 

Inzage en overdracht - een kopie van alle gegevens die over die persoon zijn verzameld. 

Rectificatie - als blijkt dat de gegevens die zijn verzameld onjuist of onvolledig zijn, dan heeft die 

persoon het recht om deze gegevens te laten aanvullen of corrigeren. 

Wissen - het is verplicht om gegevens te wissen als de persoon die om inzage heeft gevraagd dit 

vraagt. Dit is niet altijd het geval, soms heeft de school bijvoorbeeld een wettelijke plicht om 

bepaalde informatie te verwerken en kan zij dit niet zomaar verwijderen. Dit zal per geval 

moeten worden bekeken. 

Als je zelf inzage wil hebben in de gegevens die over jou zijn verzameld of je krijgt de vraag van een 

leerling of een ouder, dan kan dat op de volgende manier. 

> Als medewerker kan je jouw vraag om inzage stellen aan je leidinggevende. 

> Een leerling of ouder die jou deze vraagt stelt, kan je doorverwijzen naar de adjunct. 

Voor klachten over o.a. de veiligheid kan gebruik gemaakt worden van de door de stichting 

vastgestelde klachtenregeling (zie schoolveiligheidsplan bijlage 8 klachtenregeling). 

Rollen en verantwoordelijkheden 
Binnen het vaststellen en uitvoeren van het IBP-beleid zijn verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden vastgesteld binnen het Greijdanus. Deze zijn beschreven in het IBP

beleidsplan. 

Dit handboek is bedoeld om praktische uitvoering te geven aan het IBP-beleid, met name ten aanzien 

van de organisatorische maatregelen. Voor de technische maatregelen voor informatiebeveiliging en 

privacy dienen afzonderlijke plannen opgesteld te worden. 

In het verlengde van de rollen en verantwoordelijkheden in het IBP-beleidsplan, zijn de volgende 

rollen en verantwoordelijkheden bepaald ten aanzien van het vaststellen van de inhoud en (de 

controle op) de toepassing van dit handboek. 

Privacyreglement 

Gebruik beeldmateriaal en 

online diensten 

Uitwisseling 

persoonsgegevens 

Gedragscode 

Vaststellen 

Communicatie met 

ouders/medewerkers 

Toestemming vragen aan ouders en 

registreren 

Bepalen met welke partijen 

persoonsgegevens uitgewisseld mogen 

worden en op welke wijze. 

Toestemming vragen aan ouders en 

registreren 

Vaststellen 

Bestuurder en MR/RvT 

Directeur en Bestuurder 

Directeuren per vestiging en PR 

Administratieve diensten en ICT 

Directeuren per vestiging en PR 

Bestuurder en MR 
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Bewustwording en toezien op Directeuren en Adjuncten en 

toepassing gedragscode overige leidinggevenden 

Toepassen gedragscode Medewerkers 

Document~ en Toepassen van technische ICT 

datamanagement beveiligingsmaatregelen (backup, 

encryptie, etc.) 

Vaststellen bewaarplaatsen Administratieve diensten en ICT 

Vaststellen bewaartermijnen Bestuurder 

Vernietiging persoonsgegevens conform Administratieve diensten 

bewaartermijnen 

Toegangsbeleid Verstrekken en intrekken accounts Leidinggevende 
conform autorisatiematrixen 
Autorisatriematrixen zijn op te vragen 

bij Qrlvacy@greijdanus.nl 

Toepassen technische ICT 

beveiligingsmaatregelen (o.a. 

automatisch vernieuwen en sterkte 

wachtwoord) 

Verwerkersovereenkomsten Doorgeven nieuwe verwerkers ICT /administratie 

(leveranciers) 

Afsluiten verwerkersovereenkomsten Bestuurder 

voor meerdere scholen 

Data lekken Protocol vaststellen Bestuurder en MR 

Datalekken doorgeven aan Meldpunt Medewerkers (Ontdekkers) 

Verzamelen meldingen en benodigde Leidinggevende (privacy@ 

informatie greijdanus.nl) 

Melden en registreren Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) 

Afweging maken tot melding Autoriteit FG i.o.m. Bestuurder 

Persoonsgegevens 

Mèlding maken bij Autoriteit Functionaris 

Persoonsgegevens Gegevensbescherming 

Devices in bruikleen Afsluiten gebruikersovereenkomst voor ICT 

devices die in bruikleen worden 

gegeven. 

Handboek Privacy Controle en toezicht op toepassing Bestuurder 

handboek 

Medewerker-statuut Ondertekening medewerker-statuut Hoofd P&O 
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Checklist beveiliging ICT 

Fysieke beveiliging en continuïteit van ict 
o Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in een gesloten, fysiek beveiligde omgeving met 

bescherming tegen bedreigingen van buitenaf. 

o Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op apparatuur waarbij maatregelen zijn 

genomen om de apparatuur fysiek te beveiligen en de continuïteit van de dienstverlening te 

verzekeren. 

o Er worden periodiek back-ups gemaakt ten behoeve van de continuïteit van de dienstverlening. 

Deze back-ups worden vertrouwelijk behandeld, bewaard in een gesloten omgeving en na het 

verstrijken van de bewaartermijn vernietigd. 

o De locaties waar gegevens worden verwerkt worden periodiek getest, onderhouden en 

periodiek beoordeeld op veiligheidsrisico's 

De netwerk-, server- en applicatiebeveiliging 
o De netwerkomgeving waarbinnen gegevens worden verwerkt is strikt beveiligd. Daarbij worden 

verkeersstromen gescheiden en zijn maatregelen geïmplementeerd tegen misbruik en aanvallen. 

o De omgeving waarbinnen persoonsgegevens worden verwerkt wordt gemonitord. 

o Op systemen worden periodiek de laatste (beveiligings)patches en updates geïnstalleerd nadat 

deze zijn vrijgegeven voor gebruik na acceptatietests. 

o Penetratietests en vulnerability assesssments worden periodiek uitgevoerd. 

o Niet (meer) gebruikte informatie wordt verwijderd. 

o Op wachtwoorden worden cryptografische maatregelen toegepast om deze gegevens veilig 

op te slaan. o Er wordt voor inlogprocessen gebruik gemaakt van versleutelde verbindingen. De 

uitwisseling van persoonsgegevens aan derden in opdracht van Greijdanus vindt versleuteld plaats. 

Netwerkcomponenten 
o De netwerkcomponenten binnen de scholen van Greijdanus hebben enkel tot doel dat er 

gebruik kan worden gemaakt van de digitale omgeving via Unilogic, internet, copiers en printers 

en wifi. Alle wifi-punten worden automatisch geüpdatet. 

o Alle netwerkpunten (switches en routers) worden geüpdatet indien nodig. Alle 

netwerkcomponenten die password protected ingesteld kunnen worden zijn beveiligd. 

Controle en toezicht 
Jaarlijks wordt onderstaande (niet uitputtende) controlelijst ingevuld door alle scholen om na te gaan 

of het handboek is geïmplementeerd. De resultaten worden gerapporteerd aan de bestuurder. 
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1 Het privacyreglement wordt door de school jaarlijks onder de 

aandacht gebracht van ouders en medewerkers. 

2 Voor de publicatie van foto- en filmbeelden en online 

diensten is door de school vooraf toestemming vastgelegd. 

3 Met alle leveranciers die namens de school 

persoonsgegevens verwerken is een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. 

4 Voor de uitwisseling van persoonsgegevens met derden, niet 

zijnde verwerkers, is toestemming vastgelegd. 

5 Het protocol datalekken is bij de medewerkers bekend. Men 

weet wat er van hen verwacht wordt. 

6 Toegang tot software en systemen met persoonsgegevens op 

school worden verleend conform de vastgestelde 

toegangsmatrixen. 

7 De afspraken over de bewaarplaatsen van gegevens en 

informatie (Document- en datamanagement) worden 

nageleefd. 

8 Er wordt middels een gedragscode en een protocol voor 

leerlingen en medewerkers structureel en regelmatig 

aandacht besteed aan de zorgvuldige verwerking van 

persoonsgegevens. 

9 Bij uitdiensttreding worden alle accounts ingetrokken en 

apparatuur ingenomen. 

10 Voor alle door de school uitgegeven apparatuur aan 

medewerkers zijn gebruikersovereenkomsten afgesloten. 

11 Fysieke ruimtes op school met persoonsgegevens van 

gevoelige aard (op papier of op server) zijn beveiligd tegen 

onbevoegde toegang. 

12 Er wordt voldaa·n aan de checklist beveiliging ICT 

13 Alle medewerkers hebben het medewerker-statuut 

ondertekend. 

14 Medewerkers in bezit van devices van het Greijdanus hebben 

hiervoor getekend. 
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Bijlagen 

A. Privacyreglement van het Greijdanus 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit reglement en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan 

onder: a. College van Bestuur: het College van Bestuur van Greijdanus 

b. Persoonsgegevens: gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen. 

c. Verwerking persoonsgegevens: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en de 

handmatige verwerking van persoonsgegevens in een bestand of persoonsgegevens die 

bestemd zijn om daarin te worden opgenomen 

d. Beheerder: automatiseringsmedewerker(s) die binnen de school zijn belast met het beheer van 

de persoonsgegevens, het goed functioneren van het computersysteem, alsmede met de 

controle op e-mail en internetgebruik 

e. Belanghebbende: de geregistreerde leerling, zijn ouders/ verzorgers/ wettelijke 

vertegenwoordiger of zijn gemachtigde, het personeel alsmede uitzendkrachten, stagiaires, 

vrijwilligers en personen die bij de school zijn gestationeerd en over wie persoonsgegevens 

worden verkregen en verwerkt. 

f. De Wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Artikel 2 Doel van de regeling 
2.1 Deze regeling regelt de bepalingen die van toepassing zijn op de geautomatiseerde verwerking 

van persoonsgegevens alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in 

een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 

2.2 Verwerking van persoonsgegevens mag alleen geschieden voor de in dit reglement en de 

bijlagen bij dit reglement genoemde doeleinden. 

Artikel 3 De organisatie 
3.1 Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit reglement (met inbegrip 

van de aan dit reglement toegevoegde bijlagen). 

3.2 De verwerking van persoonsgegevens geschiedt onder verantwoordelijkheid van het College van 

Bestuur in overeenstemming met de doelomschrijving van artikel 2. 

3.3 De verwerking en verstrekking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats door degenen die 

uit hoofde van hun functie, verantwoordelijkheid en functie-inhoud daartoe zijn aangewezen door 

het College van Bestuur. 

3.4 Persoonsgegevens mogen alleen worden verstrekt aan: 

a. de in lid 1 onder j genoemde personen voor zover he.t gegevens betreft die op hem/haar 

betrekking hebben, een en ander met inachtneming van het bepaalde in dit reglement; 
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b. derden indien en voor zover dit voortvloeit uit de doelstellingen van de verwerking van de 

persoons-gegevens. 

Artikel 4 Het beheer van de geautomatiseerde persoonsgegevens in de 
school 
De beheerder is door het College van Bestuur belast met het beheer van het systeem van de 

geautomatiseerde persoonsgegevens. Hij is aan de directie of de gemandateerden verantwoording 

schuldig voor het goed functioneren van de verwerking van de persoonsgegevens, waaronder 

begrepen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Hij legt de hiervoor 

vereiste procedures ter goedkeuring voor aan het College van Bestuur of een door het College van 

Bestuur aangewezen diensthoofd en ziet toe op de uitvoering hiervan. De beheerder draagt zorg 

voor de juiste werking van de programma's en voor de beveiliging van de opgeslagen gegevens en 

programmatuur tegen calamiteiten en oneigenlijk gebruik. 

Artikel 5 Gegevensverwerking 
5.1 Slechts die persoonsgegevens worden verwerkt die rechtmatig zijn verkregen en in 

overeenstemming zijn met het doel waarvoor de verwerking is aangelegd. 

5.2 Indien wordt afgeweken van de in dit reglement toegestane doeleinden van de verwerking moet 

dit worden gemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. De 

melding wordt gedaan door de functionaris gegevensbescherming in overleg met de bestuurder. 

Artikel 6 Informatieverplichting 
6.1 de belanghebbende wordt door of namens het College van Bestuur geïnformeerd over de wijze 

van gegevensverwerking, doeleinden, de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder 

gegevens wo_rden verkregen en de inhoud van deze regeling. 

6.2 Indien de gegevens bij de belanghebbende zelf worden verkregen, moet de belanghebbende 

voor de verkrijging worden geïnformeerd. 

6.3 Indien gegevens buiten de belanghebbende om, via een derde worden verkregen, moet de 

belanghebbende worden geïnformeerd op het moment dat de gegevens worden vastgelegd, of als 

de gegevens uitsluitend verzameld worden om deze aan een derde te verstrekken op het moment 

van eerste verstrekking aan die derde. 

Artikel 7 Het recht op inzage en overdracht 
7.1 De belanghebbende over wie gegevens worden verwerkt en - indien hij/ zij de leeftijd van 16 

jaren nog niet heeft bereikt-, zijn ouder/verzorgers, wettelijk vertegenwoordiger, heeft/hebben het 

recht op inzage, overdracht en verwijdering (mits er geen wettelijke bewaarplicht geldt) in de over 

hen opgenomen gegevens. Hij/Zij kan van dit recht gebruik maken door het College van Bestuur, of 

diegene die het College van Bestuur daar toe heeft aangewezen, te verzoeken om een volledig 

overzicht van zijn/haar verwerkte persoonsgegevens. De verzoeker dient zich voldoende te 

legitimeren. Het verzoek wordt binnen vier werkweken na ontvangst beantwoord. In uitzonderlijke 

gevallen kan deze termijn onderbouwd verlengt worden met 8 werkweken. 
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Artikel 8 Het recht op correctie van gegevens 
8.1 De belanghebbende en - indien hij/zij de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt -,zijn ouders/ 

verzorgers, wettelijke vertegenwoordiger, kan/ kunnen het College van Bestuur verzoeken zijn 

gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het 

doel onvolledig of niet ter zake dienen, dan wel in strijd zijn met een wettelijke voorschrift. Het 
verzoek wordt binnen vier weken beantwoord. 

8.2 Het College van Bestuur kan weigeren aan een in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzoek 

te voldoen, voorzover dit noodzakelijk is op grond van: 

de bescherming van de belanghebbende of van de rechten en vrijheden van anderen; 

op grond van de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing 

en vervolging van strafbare feiten. Een beslissing tot afwijzing van een verzoek is met redenen 

omkleed. 

8.3 In geval van correctie van gegevens moet het College van Bestuur degenen aan wie de (onjuiste) 

gegevens van de belanghebbende eerder zijn verstrekt van de wijzigingen op de hoogte stellen. 

Artikel 9 Het recht van verzet 
9.1 De belanghebbende kan bij het College van Bestuur verzet aantekenen tegen de verwerking van 

zijn persoonsgegevens in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het College van 

Bestuur oordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of dit gerechtvaardigd is. Indien het 

College van Bestuur het verzet gerechtvaardigd vinden, beëindigt hij terstond de verwerking. 

Artikel 10 Het bewaren van persoonsgegevens 
10.1 De persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers moeten uiterlijk twee jaar, nadat de 

studie is beëindigd, worden verwijderd. Een uitzondering hierop zijn de gegevens van de leerlingen 

die naar het speciaal onderwijs zijn verwezen. Deze gegevens moeten 3 jaar bewaard blijven. Langer 

bewaren van de gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter 

voldoening aan een wettelijke bewaarplicht en andere wettelijke voorschriften. 

10.2 De persoonsgegevens van het personeel moeten uiterlijk twee jaar nadat het dienstverband of 

de werkzaamheden van het personeelslid zijn beëindigd, worden verwijderd. Langer bewaren van de 

gegevens is alleen toegestaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een 

wettelijke bezwaarplicht of andere wettelijke voorschriften. 

10.3 Alle gegevens die voor het doel van de verwerking niet meer nodig zijn, worden op last van het 

College van Bestuur door de beheerder vernietigd. 

Artikel 11 Slotbepalingen 
11.1 Het College van Bestuur kan deze regeling met instemming van de geledingen van de 

medezeggenschapsraad vaststellen of wijzigen. Deze wijzigingen worden schriftelijk vastgelegd en . 

voorafgaand aan de invoering aan het personeel, de ouders en de leerlingen van de school 
bekendgemaakt 

11.2 Deze regeling wordt over vier jaar geëvalueerd door het College van Bestuur en de geledingen 

van medezeggenschapsraad op basis van een rapportage door de beheerder. 

11.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur. 
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Bijlage lA Toegestane doeleinden van de verwerking 
De verwerking van persoonsgegevens van leerlingen mag alleen geschieden voor: 

de organisatie of het geven van het onderwijs; 

de begeleiding van leerlingen, of het geven van studieadviezen; 

het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 

het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of 

vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten (met inbegrip van het in handen 

van derden stellen van vorderingen); 

het behandelen van geschillen; 

het doen van accountantscontrole; 

de uitvoering of toepassing van een andere wet. 

De verwerking van persoonsgegevens van het personeel mag alleen geschieden voor: 

het leiding geven aan de werkzaamheden van het personeelslid; 

de behandeling van personeelszaken voor zover de sollicitatieprocedure; - de opleiding van het 

personeelslid; - de arbozorg voor het personeelslid; 

de verkiezing van de leden van een bij wet geregeld medezeggenschapsorgaan; 

de interne controle en beveiliging; 

de administratie van de (oud)personeelsvereniging; 

het behandelen van geschillen; 

het doen uitoefenen van accountantscontrole (steekproef school); - de uitvoering of 

toepassing van een andere wet. 

Bijlage lB Geen meldingsplicht 
Persoonsgegevens van leerlingen hoeven niet te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
als is voldaan aan: 

1. De toegestane doeleinden van de verwerking in bijlage lA van het reglement. 

2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: 

g. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens 

(bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bank- en girorekeningnummer van de leerling c.q. 

zijn ouders/verzorgers; 

h. Een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a; 

1. nationaliteit en geboorteplaats van de leerling; 

J. de onder a genoemde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van de leerling; 

k. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling; 

L gegevens die betrekking hebben op de godsdienst of levensovertuiging van de leerling voor 

zover die noodzakelijk zijn voor het onderwijs; 

g. gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs; 

h. gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten; 

i. gegevens door de organisatie van het onderwijs; 

j. gegevens voor het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 

k. andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens, waarvan de verwerking wordt vereist of 

noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. 
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Persoonsgegevens van personeelsleden hoeven niet te worden gemeld bij het Autoriteit 
Persoonsgegevens als is voldaan aan: 

1. De toegestane doeleinden van de verwerking in Bijlage lA van het reglement. 

2. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan: 

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens 

(bijvoorbeeld het e-mailadres, beeldmateriaal ter identificatie), alsmede het bank- en 

girorekeningnummer van het betrokken personeelslid; 

b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan onder a; 

c. n ationaliteit en geboorteplaats van het personeelslid; 

d. de onder a genoemde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige 

werknemers; 

e. gegevens die betrekking hebben op gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; 

f. gegevens die betrekking hebben op de functie of de voormalige functie, gegevens die 

betrekking hebben op de aard, inhoud en beëindiging van het dienstverband; 

g. gegevens voor de administratie van de aanwezigheid van de personeelsleden op de plaats waar 

de arbeid wordt verricht en gegevens voor de administratie van de afwezigheid van de 

personeelsleden in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of ziekte, met 

uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte; 

h. gegevens, die in het belang van de personeelsleden worden opgenomen met het oog op hun ar

beidsomstandigheden (bijvoorbeeld gegevens van medische aard die noodzakelijk zijn voor het 

ter beschikking stellen van aangepast meubilair of speciaal gereedschap); 

1. gegevens voor de organisatie van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding voor 

zover die gegevens bij het personeelslid bekend zijn; 

j. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens als die verwerkt moeten worden op 

grond van een andere wet. 

Bijlage 1 C Instructie beveiliging 
1. Personen in de school die zijn belast met de controle over geautomatiseerde persoonsgegevens, 

respectievelijk de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of 

bestemd zijn om daarin te worden opgenomen, zijn gehouden tot geheimhouding m.b.t. de 

kennis van gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen. Zij dragen er zorg 

voor dat geen anderen kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens. 

2. In afwijking van het gestelde onder lid 1 zijn bovenstaande personen gemachtigd kennis te 

nemen van elkaars gegevens als dat voor de goede uitvoering van hun taak noodzakelijk is. 

3. De hierboven onder lid 1 bedoelde personen zijn gehouden tot afdoende beveiliging van de 

onder hun beheer berustende gegevens. Zij overtuigen zich ervan dat de gegevens zich achter 

slot en grendel bevinden op het moment dat zij niet meer op hun werkplek aanwezig zijn. 

4. De beveiliging moet steeds adequaat zijn. Dat betekent dat periodiek moet worden nagegaan of 

het systeem beveiliging behoeft, door bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen. 

Bijlage 1 bij privacyreglement 
Categorieën persoonsgegevens die binnen het Greijdanus verwerkt worden. 

1. Leerlingen 
Geen andere persoonsgegevens van een leerling worden verwerkt dan: 
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a. naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats; 

b. het persoonsgebonden nummer; 

c. n ationaliteit en geboorteplaats; 

d. gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de leerling; 

e. gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die 

noodzakelijk zijn voor het onderwijs; 

f. gegevens betreffende de aard en het verloop van het onderwijs, alsmede de behaalde 

studieresul-taten; 

g. gegevens met het oog op de organisatie van het onderwijs en het verstrekken of ter beschikking 

stellen van leermiddelen; 

h. gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van de ouderbijdrage; 

i. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist 

inge-volge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling. 

2. Ouders, voogden, verzorgers van leerlingen 
Geen andere persoonsgegevens van ouders, voogden, verzorgers van leerlingen worden verwerkt 
dan: 

a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens; 

b. nationaliteit en geboorteplaats; 

c. hoogst genoten opleiding; behaald diploma; diplomajaar; naam en plaats van de instelling waar 

het diploma is behaald; 

d. beroep; 

e. relatie tot het kind; 

f. burgerlijke staat. 

3. Sollicitanten 
Geen andere persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt dan: 

m. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, 

postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailaccount en soortgelijke voor 

communicatie benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van 

de betrokkene; 

n. b. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld 

onder a; o. nationaliteit en geboorteplaats; 

p. gegevens betreffen(je gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; 

q. gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is; 

r. gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende 

de beëindiging ervan; 

s. gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede 

betreffende de beëindiging ervan; 

t. andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn 

verstrekt of die hem bekend zijn; 

u. andere dan de onder a tot en met i bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist 

ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. 
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4. Medewerkers 
Geen andere persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt dan: 

v. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 

woonplaats, e-mailaccount, telefoonnummers waarop men kan worden bereikt door het 

medewerkers en ouders, beeldmateriaal ter identificatie, en soortgelijke voor communicatie 

benodigde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene; 

w. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a; 

x. nationaliteit en geboorteplaats; 

y. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige 

werknemers; 

z. gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages; 

aa. gegevens betreffende de functie of de voormalige functie, alsmede betreffende de aard, de 

inhoud en de beëindiging van het dienstverband; 

ab. gegevens met het oog op de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats 

waar de arbeid wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, 

bevalling of ziekte, met uitzondering van gegevens over de aard van de ziekte; 

ac. gegevens die in het belang van de betrokkenen worden opgenomen met het oog op hun 

arbeidsomstandigheden; 

ad. gegevens, waaronder begrepen gegevens betreffende gezinsleden en voormalige gezinsleden 

van de betrokkenen, die noodzakelijk zijn met het oog op een overeengekomen 

arbeidsvoorwaarde; 

ae. gegevens met oog op het organiseren van de personeelsbeoordeling en de loopbaanbegeleiding, 

voor zover die gegevens bij de betrokkenen bekend zijn; 

af. andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist 

ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. 
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B. Privacystatement 

Privacystatement 
Het Greijdanus vindt de privacy van leerlingen, ouders en medewerkers op onze scholen belangrijk. 

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij 

houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

duidelijke vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken; 

het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn 

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

vooraf vragen om uitdrukkelijke toestemming om de persoonsgegevens van betrokkenen te 

verwerken in gevallen dat toestemming vereist is; 

kunnen aantonen dat er ook in andere gevallen een wettelijke grondslag voor de verwerking is; 

de gegevens van betrokkenen niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om gcied 

onder-wijs te kunnen bieden of dat er een wettelijke verplichting is; 

wanneer wij persoonsgegevens van betrokkenen delen, afspraken maken 

(verwerkersovereenkomst) over het gebruik van deze gegevens; 

passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen 

van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

geheimhouding vragen van medewerkers die met persoonsgegevens werken en ook eisen dat zij 

zorg-vuldig met de persoonsgegevens omgaan; 

bijhouden in een dataverwerkingsregister welke structurele geautomatiseerde verwerkingen van 

per-soonsgegevens wij doen; 

gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk mag; 

een meldpunt hebben voor data lekken en een procedure om schade in voorkomende gevallen te 

beperken. 

een FG (functionaris gegevensbescherming) hebben aangesteld welke verantwoordelijk is voor 

de controle op uitvoering van het privacybeleid. 

de rechten van betrokkenen respecteren om op het verzoek van betrokkene inzage te bieden in 

de verzamelde gegevens, de gegevens te corrigeren wanneer deze niet kloppen of het 

verwijderen van de gegevens. Dit alles alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet. 

Contact opnemen naar aanleiding van dit privacystatement, of bij algemene vragen met betrekking 

tot privacy kan via privacy@greiidanus.nl 

FG (Functionaris Gegevensbescherming) 
De FG van het Greijdanus is 

Hij is bereikbaar op en in geval van nood op telefoonnummer. 

Het FG-registratienummer is 
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Datalek melden? 
Neem zo spoedig mogelijk (24/7) contact op met leidinggevende, schooldirecteur of met de 
FG via 

C. Protocol sociale media Greijdanus 
Sociale media zoals Twitter, Facebook, Youîube, Snapchat en Linkedln bieden de mogelijkheid om te 

laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van 

de school. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede 

naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de 
sociale media om te gaan. 

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de 

gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe 

mogelijkheden met een positieve instelling benaderen. 

Het Greijdanus vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere 

betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een 

ieder die bij het Greijdanus betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor kaders te geven. 

Uitgangspunten 
Het Greijdanus onderkent het belang van sociale media; 

Deze gedragscode draagt bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat; 

Deze gedragscode bevordert dat de instelling, medewerkers, leerlingen en ouders op de sociale 

media communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de 

reguliere fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar 

hebben en iedereen in zijn waarde laten; 

De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school 

en van een ieder die betrokken is bij de school; 

De gedragscode dient de onderwijsinstelling, haar medewerkers, leerlingen en ouders tegen 

zichzelf en anderen te beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media. 

Doelgroep en reikwijdte 
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, 

dat wil zeggen medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en mensen die op een andere manier 
verbonden zijn aan het Greijdanus. 

De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of wanneer er 
een overlap is tussen school, werk en privé. 

1. Voor alle gebruikers (medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers) 
Social media worden alleen tijdens de lessen gebruikt, wanneer het gericht is op de lesdoelen of 

ter ondersteuning van het onderwijs in bredere zin. 

Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of 

persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt. 
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De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de 
sociale media. 

In de social media gepubliceerde berichten zijn altijd vindbaar en niet meer te verwijderen en 

kunnen de schrijver nog lang blijven achtervolgen. Wees dus terughoudend en voorzichtig. 

Het is voor betrokkenen niet toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van 

schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten tenzij betrokkenen hier uitdrukkelijk 

toestemming voor plaatsing hebben gegeven; 

Het is medewerkers niet toegestaan om 'vrienden' te worden met leerlingen op sociale media op 

basis van het privé-account. 

Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden 

(bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins 

beschadigen) dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. 

Indien er bij een personeelslid of een groep personeelsleden gerede twijfel is bij het geëigende 

gebruik van sociale media, kan gedurende een vastgestelde (korte) periode gerichte controle 

plaatsvinden. De leidinggevende behoudt zich het recht deze controle uit te voeren. De 

leidinggevende meldt dit aan de algemeen bestuurder. 

2. Voor medewerkers tijdens werksituaties 
Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: 

privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële 

standpunten van de onderwijsinstelling. 

Deel alleen kennis en informatie over het Greijdanus als het geen vertrouwelijke of persoonlijke 

informatie betreft en andere betrokkenen en de naam van de school niet schaadt. 

Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met 

het Greijdanus dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van de school. 

Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen 

met zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken. 

Bij twijfel of een publicatie (filmpjes, foto's, blogjes, facebook-posts, tweets, ... ) negatieve 

gevolgen kan hebben voor medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers als wel de naam van 

het Greijdanus als geheel neemt de medewerker contact op met zijn/haar leidinggevende. 

3. Voor medewerkers buiten werksituaties 
Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het 

geen vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, 

leerlingen, ouders/ verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de 

naam van het Greijdanus niet schaden. 

Het is medewerkers niet toegestaan om berichten of reacties te plaatsen die (de schijn wekken) 

namens het Greijdanus te zijn gedaan. Medewerkers mogen wel op persoonlijke titel bijdragen 

plaatsen. Als in die berichten het Greijdanus wordt genoemd, is het belangrijk dat de school geen 

schade wordt toegebracht en dat de privacy van collega's en leerlingen is gewaarborgd. 

Het is onverstandig om als medewerker via die weg in discussie te treden met leerlingen of 

ouders. Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken 

heeft met de onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van 
het Greijdanus 
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D. Gebruiksregels e-mail en internet 
Het Greijdanus stelt aan medewerkers ten behoeve van de goede uitoefening van de 

werkzaamheden op school het gebruik van e-mail en internet beschikbaar. 

Gebruiksregels e-mail 
E-mail mag door de medewerker uitsluitend gebruikt worden indien en voorzover dit noodzakelijk 

en/ of wenselijk is voor de behoorlijke verrichting van diens werkzaamheden voor het Greijdanus. 

De aan de medewerker toegekende bevoegdheid tot het versturen en ontvangen van e-mail is 

persoonsgebonden. Het is de medewerker niet toegestaan anderen van zijn bevoegdheid gebruik te 

laten maken, tenzij indien en voorzover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke vervulling van de 

functie van de medewerker. In aanvulling op paragraaf 4.3 mogen medewerkers uitsluitend van de 

internettoegang_van het Greijdanus gebruik maken voor het verzenden en ontvangen van e-mail 

voor privédoeleinden indien en voorzover: 

l. de reputatie en goede naam van het Greijdanus op geen enkele wijze in diskrediet wordt 

gebracht; 

2. de (beveiliging van de) systemen en/of netwerken van het Greijdanus hierdoor op geen enkele 

wijze in gevaar (kan/kunnen) worden gebracht; 

3. geen e-mailadres van de school wordt gebruikt ( ... @greijdanus.nl). 

Onverminderd het voorgaande is het de medewerker te allen tijden verboden om e-mail te 
gebruiken voor het verspreiden van: 

l. discriminerende, racistische, pornografische, (seksueel) intimiderende, bedreigende en/of 

kwetsende teksten/informatie; 

2. teksten/informatie die (anderszins) in strijd met de wet of met het Identiteitsdocument van het 

Greijdanus zijn; 

3. teksten/informatie die (anderszins) aanstootgevend zijn; 

4. kettingbrieven. 

5. De medewerker dient de helpdesk van het Greijdanus onmiddellijk te waarschuwen als hij het 

vermoeden heeft dat hij per e-mail bestanden heeft ontvangen die virussen (zouden kunnen) 

bevatten. 

Gebruiksregels internet 
Toegang tot internet wordt door het Greijdanus alleen aan de medewerker verschaft indien dit 

noodzakelijk en/of wenselijk is voor de verrichting van diens werkzaamheden. Internet mag door de 

medewerker uitsluitend gebruikt worden indien en voorzover dit noodzakelijk en/of wenselijk is voor 

de behoorlijke verrichting van diens werkzaamheden voor het Greijdanus. Het Greijdanus gebruikt 

een filter voor de toegang tot het internet. In aanvulling op hoofdstuk 4.3 mogen medewerkers 

uitsluitend van de voorzieningen van het Greijdanus gebruik maken voor het gebruik van internet 

voor privédoeleinden indien en voorzover: 

1. de reputatie en goede naam van het Greijdanus op geen enkele wijze in diskrediet wordt 

gebracht; 

2. de (beveiliging van de) systemen en/of netwerken van het Greijdanus hierdoor op geen enkele 

wijze in gevaar (kan/kunnen) worden gebracht; 

3. de belangen van het Greijdanus niet (anderszins) worden geschaad. 
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Onverminderd het voorgaande is het de medewerker ten allen tijde verboden om internet te 

gebruiken voor: 

1. het bezoeken van sites die discriminerende, racistische, pornografische, (seksueel) 

intimiderende, bedreigende en/of kwetsende/aanstootgevende teksten/informatie bevatten 

en/of toegang tot de bedoelde teksten/informatie geven alsmede sites die muziek/films en/of 

illegale software bevatten respectievelijk daartoe toegang geven; 

2. het downloaden van teksten/informatie (muziek/films daaronder begrepen) van de hiervoor 

bedoelde sites; 

3. het bezoeken van chat- of babbelboxen; 

4. het doen van privé-aankopen; 

5. het downloaden en/of spelen van 'games'; 

6. online gokken en/of het deelnemen aan andere kansspelen; en het deelnemen aan 

nieuwsgroepen, tenzij indien en voorzover dit noodzakelijk is voor de verrichting van de 

werkzaamheden van en door de werknemer(s). 

De werknemer dient de helpdesk van het Greijdanus onmiddellijk te waarschuwen als hij het 

vermoeden heeft dat bestanden die hij van internet heeft gedownload virussen (zouden kunnen) 
bevatten. 

Monitoring van e-mail en internetverkeer door het Greijdanus 
Het Greijdanus is bevoegd om (al dan niet tot medewerkers herleidbare) gegevens te verzamelen, 

vast te leggen, te ordenen, bewaren, raadplegen, gebruiken, verstrekken, samen te brengen en te 

verwerken om te waarborgen dat de regels met betrekking tot het gebruik van telefoon, e-mail en 

internet worden nageleefd. De gegevens met betrekking tot het gebruik van telefoon, hete

mailgebruik en het internetgebruik mogen worden bewaard voor de duur van 3 maanden. Als tegen 

één of meer medewerkers een redelijk vermoeden bestaat van handelen in strijd met de 

bovengenoemde gebruiksregels mogen de gegevens ten aanzien van de bedoelde medewerker(s) 

voor een langere periode bewaard worden, zij het nimmer langer dan noodzakelijk is. Het hoofd ICT 

van het Greijdanus draagt als aangewezen beheerder van de verzamelde gebruiksgegevens zorg voor 

het vert'rouwelijk bewaren van de gebruiksgegevens met inachtneming van de Algemene 

Verordening Persoonsgegevens. De aangewezen beheerder van de gebruiksgegevens geeft deze 

uitsluitend aan anderen ter inzage met toestemming van de voorzitter van het College van Bestuur. 

Gebruiksgegevens kunnen door de werkgever worden gebruikt om zo nodig sancties te treffen tegen 

medewerkers die de gebruiksregels overtreden. Afhankelijk van de aard van de schending van de 

gebruiksregels en de relevante omstandigheden kan de werkgever tot de conclusie komen dat het 
dienstverband met de medewerker niet kan worden gehandhaafd. 

E. Responsible disclosure beleid 
Bij het Greijdanus vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor 

de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. 

Wij vragen je een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de 

kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kun je doen door de door jou ontdekte kwetsbaarheden op 

verantwoorde wijze bij het Greijdanus te melden. Als je een zwakke plek in één van onze systemen 

hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen 
kunnen treffen. 
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Wij vragen je: 
Je bevindingen te melden via privacy@greiidanus.nl 

De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te 

downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, 

te verwijderen of aan te passen. 

Je bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle 

(ver-trouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen 

daarvan te wissen. 

Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial 

of service, spam of applicaties van derden. 

Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel 

mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een 

omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer 

nodig zijn. 

Wij zeggen toe dat: 
We reageren zo spoedig mogelijk op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een 

ver-wachte datum voor een oplossing. 

Als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen 

doen of andere juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.* 

Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming 

niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een 

wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk. 

Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid. 

In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij je, indien je dit wenst, zullen vermelden als 

ont-dekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te 

lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het 

is opgelost. 

* Let op: het feit dat het Greijdanus geen aang~fte tegen jou zal doen sluit niet uit dat er een 
strcifrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan )!!Orden dan wel dat je straji·echtelijk kunt 
worden veroordeeld. 

F. Procedure datalekken 

Inleiding 
Deze procedure maakt integraal onderdeel uit van het privacybeleid van de ons bestuur en is 

vastgesteld door het college van bestuur. 

De procedure bestaat uit verschillende onderdelen voor afzonderlijke doelgroepen, te weten: 

A. Medewerkers en leerlingen (meldingen aan leidingevende of docent) 

B. Leidinggevende, docenten, administratief personeel (meldingen aan bovenschoolse 

P rivacyfu nctio na ris) 

C. Privacyfunctionaris (meldingen aan Autoriteit Persoonsgegevens) 
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D. Communicatiemedewerkers (informeren betrokkenen) 

Er wordt periodiek (minstens een keer per jaar) gecontroleerd of deze procedure inclusief de 

onderstaande beschreven stappen adequaat zijn geïmplementeerd. 

Waarom deze procedure? 

Beveiligingsincidenten kunnen leiden tot informatie en/of gegevens die verloren gaan of onbedoeld 

gewijzigd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. 

Daarnaast kunnen vertrouwelijke gegevens door beveiligingsincidenten op straat komen te liggen of 

in verkeerde handen vallen. Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn regels vastgelegd 

Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het niet zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke 
gegevens kan leiden tot boetes en imagoschade. 

Als een beveiligingsincident betrekking heeft op persoonsgegevens, moet er mogelijk binnen 72 uur 

melding worden gemaakt aan de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming 
persoonsgegevens). 

Definities 

Wat is een beveiligingsincident? 

Een beveiligingsincident is een gebeurtenis waarbij gegevens: 

1. verloren zijn geraakt 

2. gestolen zijn 

3. beschadigd zijn 

4. onbedoeld gewijzigd zijn 

5. onrechtmatig toegankelijk zijn voor derden 

Wat is een datalek? 

Er is sprake van een data lek als er bij een opgetreden beveiligingsincident persoonsgegevens 
betrokken zijn. 

Wat zijn persoongegevens? 

Alle gegevens die (evt. gecombineerd met andere gegevens) tot een persoon herleid kunnen worden. 

Voorbeelden persoonsgegevens 

Naam 

BSN 

Pasfoto 

Geboortedatum 

Adres 
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es 

Etc 

Deel Fl. Medewerkers en leerlingen 

Onderstaande teksten zijn opgenomen op de website, schoolgids en/of intranet van het Greijdanus. 

Persoonsgegevens gelekt? Meld ze direct! 

Als er sprake is van gestolen computers of opslagmedia, virussen of kwijtgeraakte logingegevens 

waardoor persoonsgegevens toegankelijk zijn voor anderen, meldt dit dan zo snel mogelijk bij je 

leidinggevende en de ICT-afdeling. 

Op deze manier hopen we op het Greijdanus veilig en probleemloos met ict te kunnen werken. Op 

onze website kunt u lezen hoe wij omgaan met privacy, zo zorgen wij voor een veilig schoolklimaat. 

Deel F2. Leidingevende 

Stap 1 - Analyseer en beoordeel (binnen 8 uur na melding) 

Heeft de melding betrekking op persoonsgegevens? 

Meld dit direct via privacy@greijdanus.nl of via 

Gegevensbescherming binnen ons bestuur. 

Wat is een datalek? 

bij de Functionaris 

Er is sprake van een datalek als er bij een opgetreden beveiligingsincident Persoonsgegevens 

betrokken zijn. 

Is er sprake van opzettelijk misbruik of strafbare feiten, zoals diefstal, hacken of DDOS? 
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Neem (ook) contact op met de directie in verband met te nemen sancties en/of het doen van 

aangifte. 

Stap 2 - Inventariseer en registreer 

Indien er een melding wordt gedaan van een beveiligingsincident, dan worden de volgende gegevens 
geregistreerd: 

Naam: 

Datum: 

Tijdstip: 

Omschrijving incident: 

Soort gegevens: 

Omvang gegevens: (aantal personen) 

Betrokkenen: 

Locatie: 

Type hardware 

(tagcode): Naam 

software: 

Prioriteit: (indien datalek: hoog) 

Backup aanwezig?: ja/nee 

Zijn de gegevens geëncrypt?: ja/nee 

Stap 3 - Neem herstelmaatregelen 

Is er sprake van diefstal, verlies of beschadiging? 

Dan moet het systeem vervangen worden en/of de backup teruggeplaatst worden (indien aanwezig). 

Neem hiervoor contact op met de ict-leverancier van de school. 

Is er sprake van onrechtmatige toegang? 

Dan dient de toegang afgesloten te worden door fysieke beveiliging, een wijziging in de configuratie 

van het netwerk of in de accounts van computers, netwerkapparatuur of applicaties, zoals 

wachtwoorden. Pas dit zelf aan de software of neem hiervoor contact op met de ict-leverancier van 

de school. 

Is er sprake van DOOS aanval op servers die in beheer zijn van de school? 

Dan dient relevante n·etwerk apparatuur afgesloten of opnieuw geconfigureerd te worden, eventueel 

in overleg met leveranciers of externe beheerders. Neem hiervoor contact op met de ict-leverancier 

van de school of de leverancier van het betreffende softwarepakket. 
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Is er sprake van malware of anti-virus aanvallen? 

Dan dient de computer of apparatuur uit het netwerk genomen, opgeschoond en hersteld te 

worden. Indien nodig dienen backups teruggeplaatst te worden. Neem hiervoor contact op met de 

ict-leverancier van de school. 

Stap 4 - Neem preventieve maatregelen en registreer deze bij de melding 

De melding kan pas afgesloten worden als de herstelmaatregelen zijn uitgevoerd en er preventieve 

maatregelen zijn genomen en beschreven om het risico op toekomstige incidenten te vermijden of te 

verkleinen. 

De herstelmaatregelen en preventieve maatregelen worden geregistreerd bij de melding. 

N.B. De registratie van meldingen wordt meegenomen in de periodieke evaluatie van het 

privacybeleid van ons bestuur. In de evaluatie wordt ingegaan op eventuele structurele 

ontwikkelingen, en of de noodzaak bestaat om maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. 

Deel F3. Privacyfunctionaris 

Dit onderdeel is opgenomen in het procedurehandboek van de bovenschoolse IBP-functionaris. Dit 

betreft een rol die op bovenschools niveau is belegd en belast is met onder andere de volgende 

taken en verantwoordelijkheden: 

(Laten) uitvoeren risico-analyses 

(Laten) opstellen/ bijwerken beleidsplan 

(Laten) opstellen, evalueren en controleren jaarplan 

Rapporteren (relevante) incidenten en datalekken aan directeur/bestuurderStap J - Controleer 
en registreer 

Controleer of al gegevens zijn geregistreerd over het beveiligingsincident. Vul deze registratie aan 

met de informatie die uit de volgende stappen naar voren komt. 

Stap 2 - Bepaal of er sprake is van een datalek (binnen 8 uur na melding) 

Zijn er bij het incident persoonsgegevens verloren gegaan? 

Er is geen kopie of backup aanwezig van de persoonsgegevens 

Is er bij het incident sprake van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens? En kan dit niet 

uitgesloten worden? 

Onbevoegden hebben onrechtmatig toegang kunnen krijgen tot de persoonsgegevens 

Indien Ja op één van beide> Ga naar stap 3 

Indien Nee op beide> Er is geen sprake van een data lek, overleg met systeembeheer over 

preventieve maatregelen 

N.B. Schakel indien nodig een externe deskundige in en informeer de betrokken leverancier(s)! Zie 

bewerkersovereenkomst voor de afspraken in het kader van datalekken met leveranciers. 
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Stap 3 - Bepaal of er sprake is van meldplicht 

Zijn er persoonsgegevens van gevoelige aard gelekt of leidt de aard en omvang van de inbreuk tot 
(een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen? 

Indien Ja > Ga naar stap 4 

Indien Nee> Er is geen sprake van meldplicht, overleg met systeembeheer over preventieve 
maatregelen 

Gegevens van gevoelige aard: 

Godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap 

vakvereniging, strafrechtelijke gegevens of over onrechtmatig of hinderlijk gedrag, financiële 

gegevens of over de economische situatie, gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering 

(schoolprestaties, relatieproblemen), gebruikersnamen en wachtwoorden, gegevens die kunnen 
worden gebruikt bij identiteitsfraude (BSN) 

Nadelige gevolgen: 

Misbruik in het criminele circuit van grote databestanden, ingrijpende beslissingen die op basis van 

(gewijzigde) gegevens worden genomen, gevolgen die binnen ketens van gegevensverwerking 
kunnen optreden. 

Stap 4 - Informeer het college van bestuur en bepaal of betrokkenen ook geïnformeerd dienen te 
worden. 

Ontbreken er technische beschermingsmaatregelen waardoor het data lek (waarschijnlijk) nadelige 

gevolgen kan hebben voor leerlingen, ouders of personeel? 

De gegevens zijn niet voorzien van encryptie of de encryptie is verouderd. 

Indien Ja > Ga naar de volgende vraag 

Indien Nee> Ga naar stap 5 en informeer het college van bestuur 

Zijn er zwaarwegende redenen om de melding aan leerlingen, ouders of personeel achterwege te 

laten? Het informeren van de leerlingen, ouders of personeel kan negatieve gevolgen hebben voor 
de veiligheid van anderen. 

Indien Ja> Ga naar stap 5 en informeer het college van bestuur 

Indien Nee> Ga naar stap 5 en informeer het college van bestuur en de communicatiemedewerker 
(zie deel D procedure Melden beveiligingsincidenten en datalekken) 

Stap 5 - Meld het datalek bij de Autoriteit (binnen 72 11ur na melding) 

Verzamel alle benodigde informatie (zie bijlage A voor vragenlijst) 

Na toestemming van het college van bestuur wordt door de Privacyfunctionaris een melding gedaan 

via http://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl of (indien de website niet beschikbaar is) via 

faxnummer 070 - 888 85 01 
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De melding wordt minimaal 3 jaar bewaard. Informeer indien nodig de leverancier over de melding. 

Deel F4. Communicatiemedewerker 

Dit onderdeel is opgenomen in het procedurehandboek van de communicatiemedewerker. 

Informeer de betrokkenen (binnen 1 week na melding) via de daarvoor vastgestelde 

communicatiemiddelen indien er sprake is van een datalek 

De communicatiemedewerker wordt van een data lek op de hoogte gesteld door de 

Privacyfunctionaris. Deze verstrekt ook de benodigde gegevens ten behoeve van de communicatie. 

In de kennisgeving aan de betrokkene wordt in ieder geval vermeld: 

Een algemene omschrijving van de aard van het incident, de contactgegevens om meer informatie 

over de inbreuk te verkrijgen, en de maatregelen die genomen zijn en/of door betrokkene genomen 

moeten worden om negatieve gevolgen te beperken. 

Bij grootschalige data lekken dient er ook een persbericht in overleg met het college van bestuur 
opgesteld te worden. 

G. Bruikleenovereenkomst device 
Greijdanus te Zwolle, in deze vertegenwoordigd door 

hierna te noemen werkgever en 

(naam), personeelsnummer (nummer), werkzaam als docent bij Greijdanus, hierna te noemen 
werknemer: 

verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst voor een ........ met serienummer: .................. , verder te 

noemen "apparatuur", voor 2,5 jaar zijn aangegaan. De navolgende voorwaarden zijn op deze 
overeenkomst van toepassing: 

Werkgever verstrekt aan werknemer de apparatuur ten behoeve van de uitoefening van de 

werkzaam-heden van de dienstbetrekking. 

De apparatuur is eigendom van werkgever en wordt in bruikleen gegeven aan werknemer. 

Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder werknemer de 
apparatuur kan gebruiken. 

Door ondertekening aanvaardt werknemer alle voorwaarden van deze overeenkomst. 

1. Aard en uitvoering 
Het type apparatuur en het abonnement wordt door werkgever vastgesteld en aangeschaft. 
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2. Rechten en plichten werknemer 
a. Werknemer verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan 

derden ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden. 

b. Werknemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de 

appara-tuur. 

c. Tijdens een ziekteperiode van de werknemer van 6 weken of langer, moet de apparatuur 

ingeleverd worden bij werkgever. 

d. Werknemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik van het apparaat in het buitenland. De kosten 

van het gebruik in het buitenland zijn voor de werknemer. 

e. De werknemer is in verband met het voorkomen van schade aan het apparaat verantwoordelijk 

voor het hebben van een passend omhulsel. 

f. Het is werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever wijzigingen in de 

configura-tie van de apparatuur aan te brengen. 

g. Het is werknemer verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de 

bedrijfsdoelstellingen of het aanzien van de werkgever schade (kunnen) berokkenen, dan wel de 

grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden. 

h. Werknemer is op de hoogte dat werkgever het gebruik van de apparatuur door de werknemer 

controleert op het zakelijk gebruik van de apparatuur. Door ondertekening van deze 

overeenkomst stemt de werknemer in met deze controle. Tevens verklaart werknemer zich 

bereid alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is om het zakelijk gebruik te kunnen 
onderbouwen. 

1. Werknemer verklaart zich akkoord dat, indien gehandeld in strijd met de bepalingen van deze 

ge-bruikersovereenkomst, de naheffingsaanslagen loonheffing en een bedrag ter grootte van de 

correctienota's werknemersverzekeringen inclusief eventuele boeten en rente die als gevolg 

van dit handelen worden opgelegd aan werkgever, zullen worden verhaald op werknemer. 

3. Diefstal en beschadiging 
1. Werknemer dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen, zoals periodieke 

wachtwoorden, pincodes en dergelijke. 

2. Werknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, 

diefstal of verlies van de apparatuur. 

3. In geval van schade of diefstal van de apparatuur is werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen 24 uur bij werkgever te melden. Werknemer dient verder het gebruik 

onmiddellijk te laten blokkeren via de klantenservice van de provider of de interne 

contactpersoon. Als contractant draagt werkgever het risico voor misbruik na diefstal, mits aan 

het hiervoor gestelde is voldaan. 

4. Werknemer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door 

verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. 

4. Termijn van gebruik 
a. Werknemer dient de apparatuur binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij 

beëindiging van het dienstverband of functieverandering op eerste verzoek in volledige staat te 

retourneren. Bij verzuim hiertoe, verbindt werknemer zich tot betaling van de rest(boek)waarde 

van de apparatuur aan werkgever. 

b. Indien één van de genoemde gevallen in deze gebruikersovereenkomst zich voordoet, is 

werkgever bevoegd een geschil betreffende de teruggave van de apparatuur aan het oordeel 
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van de President van de arrondissementsrechtbank te Zwolle, rechtsprekende in kort geding, te 

onderwerpen. 

c. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart werknemer dat hij gevolgen van deze 

overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart. 

Aldus verklaard, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te ....................................... , 

Greijdanus 

Naam: Naam: 

Datum: Datum: 

H. Bruikleenovereenkomst mobiele telefoon 
Greijdanus te Zwolle, in deze vertegenwoordigd door 

hierna te noemen werkgever en 

»Naam«, personeelsnummer (»nummer«) , werkzaam als» functie« bij Greijdanus, hierna te 

noemen werknemer: 

verklaren dat zij een gebruikersovereenkomst voor een mobile telefoon van merk/type ........ . 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ./... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... .. serienummer: .............................. . 

... ... ... ...... , verder te noemen "apparatuur", voor 2 jaar zijn aangegaan. De navolgende 

voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing: 

Werkgever verstrekt aan werknemer de apparatuur ten behoeve van de uitoefening van de 

werkzaamheden van de dienstbetrekking. 

De apparatuur is gedurende de overeenkomst eigendom van werkgever en wordt in bruikleen 

gegeven aan werknemer. 

Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder werknemer de apparatuur 

kan gebruiken. 

Door ondertekening aanvaardt werknemer alle voorwaarden van deze overeenkomst. 

l. Aard en uitvoering 
Het type apparatuur en het abonnement wordt door werkgever vastgesteld en aangeschaft. 

2. Rechten en plichten werknemer 
Werknemer verklaart de apparatuur in goede staat te hebben ontvangen en zal deze niet aan derden 

ter beschikking stellen, verpanden of op enigerlei andere wijze vervreemden. 

Werknemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de 

apparatuur. Tijdens een ziekteperiode van de werknemer van 6 weken of langer, kan werkgever 

besluiten dat de apparatuur ingeleverd worden bij werkgever. 
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Werknemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik van het apparaat in het buitenland. De kosten van 

het (data)gebruik in het buitenland zijn voor de werknemer, tenzij dit voor het werk noodzakelijk is, 
zulks in overleg met het Hoofd ICT. 

De werknemer is in verband met het voorkomen van schade aan het apparaat verantwoordelijk voor 
het hebben van een passend omhulsel. 

Het is werknemer niet toegestaan zonder toestemming van de werkgever wijzigingen in de 
configuratie van de apparatuur aan te brengen. 

Het is werknemer verboden de apparatuur te gebruiken voor activiteiten die in strijd zijn met de 

bedrijfsdoelstellingen of het aanzien van de werkgever schade (kunnen) berokkenen, dan wel de 
grenzen van betamelijkheid en fatsoen overschrijden. 

Werknemer verklaart zich akkoord dat, indien gehandeld in strijd met de bepalingen van deze 

gebruikersovereenkomst, de naheffingsaanslagen loonheffing en een bedrag ter grootte van de 

correctie nota's werknemersverzekeringen inclusief eventuele boeten en rente die als gevolg van dit 

handelen worden opgelegd aan werkgever, zullen worden verhaald op werknemer. 

3. Diefstal en beschadiging 
Werknemer dient afdoende beschermingsmaatregelen te treffen, zoals periodieke wachtwoorden, 
pincodes en dergelijke. 

Werknemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of 
verlies van de apparatuur. 

In geval van schade of diefstal van de apparatuur is werknemer verplicht dit zo spoedig mogelijk, 

doch uiterlijk binnen 24 uur bij werkgever te melden. Werknemer dient verder het gebruik 

onmiddellijk te laten blokkeren via het hoofd ICT. Als contractant draagt werkgever het risico voor 

misbruik na diefstal, mits aan het hiervoor gestelde is voldaan. 

Werknemer kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de apparatuur ontstaan door 
verwijtbare nalatigheid of onachtzaamheid. 

4. Termijn van gebruik 
Werknemer dient de apparatuur binnen de afgesproken bruikleentermijn dan wel bij beëindiging van 

het dienstverband of functieverandering op eerste verzoek in volledige staat te retourneren. Bij 

verzuim hiertoe, verbindt werknemer zich tot betaling van de rest(boek)waarde van de apparatuur 

aan werkgever. Na de termijn van deze overeenkomst is de restwaarde van de apparatuur nihil en 
kan medewerker de apparatuur om niet overnemen. 

Indien één van de genoemde gevallen in deze gebruikersovereenkomst zich voordoet, is werkgever 

bevoegd een geschil betreffende de teruggave van de apparatuur aan het oordeel van de President 

van de arrondissementsrechtbank te Zwolle, rechtsprekende in kort geding, te onderwerpen. 

Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart werknemer dat hij gevolgen van deze 

overeenkomst heeft begrepen en zich daarmee akkoord verklaart. 

5. Eigen bijdrage 
Wanneer werknemer een ander merk/type dan het eigen toestel heeft gekozen geldt een eigen 
bijdrage. 
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Deze eigen bijdrage is: 0 n.v.t. 0 .............. euro 

Door ondertekening van deze overeenkomst machtigt werknemer werkgever deze bijdrage op het 
eerstvolgende salaris ingehouden. 

In geval van verlies of diefstal als beschreven bij 3.3 is deze eigen bijdrage voor eigen risico. In geval 

van vervanging wordt slechts het standaard-toestel aangeboden door werkgever. 

In geval van voortijdige beëindiging van het dienstverband als beschreven in 4.1 wordt in geen geval 

de eigen bijdrage (deels) teruggestort. Wel kan medewerker door bijbetaling van de restwaarde het 
toestel overnemen. 

Aldus verklaard, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te ....................................... , 

Greijdanus 

Naam: Naam: 

Datum: Datum: 

I. Cameratoezicht 
In het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers zijn 

kunnen scholen ervoor kiezen om camera's op te hangen. Met het cameratoezicht worden de 
volgende doelen nagestreefd: 

Bewaking in verband met toegang, schade door vandalisme en diefstal 

Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest 

Bevorderen van het gevoel van veiligheid 

Preventief, ter voorkoming van onwenselijk gedrag 

Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten 

Informatievoorziening 
De camera's zijn zichtbaar opgehangen, er wordt in principe geen gebruik gemaakt van verborgen 

camera's. In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig handelen van leerlingen of 
personeel, kan tijdelijk een verborgen camera worden geplaatst. 

Bij het betreden van de school wordt gewaarschuwd dat er cameratoezicht wordt uitgevoerd. 

Bewaartermijn beelden 
De camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard behoudens voor de beelden van de 

incidenten die in behandeling zijn. Indien er in de periode geen incidenten hebben 

plaatsgevonden of zijn gemeld bij de schoolleiding worden de beelden verwijderd. 

Bij geconstateerde incidenten worden de daaraan te relateren camerabeelden pas verwijderd 

nadat het incident is afgehandeld. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van 

onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de 

politie. De termijn van vier weken is in deze gevallen niet van toepassing. 
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Incidenten die het bewaren van beelden noodzakelijk maken, worden geregistreerd en 

gedocumenteerd in een logboek. Als beelden van een incident worden bekeken, wordt daarvan 
melding gemaakt in een logboek. 

Bekijken van beelden 
Toestemming voor het bekijken van opgeslagen en/of actuele camerabeelden kan alleen gegeven 
worden door de directeur. 

Beheer systeem 
Systeembeheerders zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te controleren op het 
functioneren van het systeem. 

Informatie aan ouders 
Ouders van een leerling die een incident meldt dat het bekijken van camerabeelden 

noodzakelijk maakt, worden hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld. 

Indien een leerling - in het belang van het oplossen van een incident - wordt verzocht 

camerabeelden te bekijken, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Ouders kunnen het 

bekijken van de beelden desgewenst bijwonen. 

Ouders van een leerling die na het bekijken van de camerabeelden als "dader" wordt 

geïdentificeerd, worden hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld en hebben het 

recht de beelden binnen de bewaartermijn uit dit protocol te bekijken. 

Camerabeelden die een incident registeren, dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, 

kunnen desgevraagd door de politie worden bekeken. Betrokken leerlingen en ouders worden 
hierover geïnformeerd. 

Colofon 
Auteurs: 

Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal 

De gebruiker mag het werk kopiëren, verspreiden en afgeleid materiaal maken dat op dit werk 
gebaseerd is, onder de volgende voorwaarden: 
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© Naamsvermelding: De gebruiker dient bij het werk de naam van en-te 
vermelden. 

@ Niet-commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken. 

@ Gelijk delen: De gebruiker dient het afgeleide werk onder dezelfde licentievoorwaarden vrij 
te geven als het originele werk. 

Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te 

maken aan derden. De gebruiker mag uitsluitend afstand doen van een of meerdere van deze 

voorwaarden met voorafgaande toestemming van•••• en •. 

Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet. 
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Klokkenluidersregeling 

Gereformeerd Voortgezet Onderwijs (GVO) 

Zwolle, 1 juli 2009 

1. Inleiding 
De klokkenluider staat in de belangstelling. Steeds meer raken we ervan doordrongen dat het 

maatschappelijk belang ermee gediend is dat misstanden binnen organisaties worden gemeld. 

Zeker indien het organisaties in het publieke domein betreft. 

In de Code Goed Onderwijsbestuur in het VO is vastgelegd dat de toezichthouder erop toe ziet 

dat ieder bestuur beschikt over een klokkenluidersregeling (artikel 13 Code) . Deze regeling 
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vormt een belangrijke schakel in het streven van VO-instellingen om de bedrijfsprocessen te 

optimaliseren en daarover transparant te zijn. Gaan bestuurders of medewerkers in de fout en 

gebeurt daar niets mee, dan bestaat altijd de mogelijkheid dat zich een klokkenluider meldt. De 

klokkenluidersregeling moet bevorderen dat een potentiële klokkenluider ook daadwerkelijk 

aan de bel trekt. 

Ook het gereformeerd voortgezet onderwijs verdient een goede klokkenluidersregeling. Want 

de praktijk laat zien dat de klokkenluider een kwetsbare positie heeft. Een evaluatie van 

klokkenluidersregelingen in de publieke sector van april 2008 geeft inzicht in de tekortkomingen 

van bestaande regelingen en van de rechtsbescherming van klokkenluiders 1
• Tevens worden 

suggesties gedaan voor verbeteringen op korte en lange termijn . Het gaat daarbij zowel om 

verbeteringen binnen bestaande regelingen als fundamentele verbeteringen van de 

(rechts)bescherming van de klokkenluider. Deze Klokkenluidersregeling voor het Gereformeerd 

Voortgezet Onderwijs (GVO) verwerkt een aantal van de verbetervoorstellen voor de korte 

termijn 2
• De komende jaren zal de regeling verder aangepast worden aan de juridische 

ontwikkelingen rond het klokken luiden in het algemeen. 

Klachtrecht en geschillenregeling 
medezeggenschap 
Het gereformeerd onderwijs kent diverse voorzieningen waarvan belanghebbenden gebruik 

kunnen maken bij twijfel over de handelwijze binnen een instelling. Via het klachtrecht 

(geregeld in de Wet Voortgezet Onderwijs) kunnen ouders, leerlingen en personeelsleden bij de 

Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs klagen over gedragingen of beslissingen van het 

bevoegd gezag of het personeel dat werkzaam is bij het schoolbestuur, of juist over het 

uitblijven van bepaalde gedragingen of beslissingen. Hierbij gaat het vooral om kwesties waarbij 

het eigen belang in geding is. De klachtenregeling vormt een belangrijk aspect van het door de 

scholen te voeren kwaliteitsbeleid . De school ontvangt op eenvoudige wijze signalen die haar 

kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op de 

school. 

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) biedt personeelsleden, ouders en leerlingen de 

mogelijkheid via de MR zaken betreffende de school aan de orde te stellen en daarover een 

standpunt te bepalen . Tevens is er een speciale geschillenregeling in opgenomen op grond 

waarvan de medezeggenschapsraden kwesties kunnen voorleggen aan een geschillencommissie 

of rechter . 
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Regeling betreffende het omgaan met een 
ernstig vermoeden van een misstand 
Ondanks deze voorzieningen blijft een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet in 

redelijkheid van een medewerker/leerling/ouder verwacht kan worden dat hij van 

bovenstaande procedures gebruik maakt. In dat geval kan een zogenaamde 

klokkenluidersregeling nuttig zijn . 

1 Evaluatie klokkenluidersregelingen pub lieke sector, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap 

Universiteit Utrecht, april 2008 
2 zie ook brief aan Tweede Kamer van minister van BZK 22 mei 2008, 

Evaluatie Klokkenluidersregelingen publieke sector 

Hoofddoel van een dergelijke regeling is : 

het bestrijden van de restcategorie misstanden waarvoor andere regelingen niet geschikt zijn; 
op een wijze die bijdraagt aan het verbeteren van de organisatie en voor zover mogelijk het 
corrigeren van de misstand; 

met zo gering mogelijke schade voor melder en voor organisatie; 

met zorgvuldigheidseisen voor de melder en de organisatie; 

met rechtsbescherming tegen benadeling voor bonafide melders. 

Zoals gezegd, is de regeling voor het GVO gebaseerd op een voorbeeldregeling van de VO-Raad . 

Die voorbeeldregeling is gebaseerd op de huidige algemene maatschappelijke opvattingen over 

het klokkenluiden. De bedoeling is dat de regeling drempels wegneemt die in de weg staan om 

daadwerkelijk de klok te luiden. 

In de navolgende paragrafen komen de belangrijkste kernvragen aan de orde die de hoofdlijn 

van de regeling bepalen (paragraaf 2), waarna in paragraaf drie een voorbeeldregeling volgt. 
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2. De klokkenluidersregeling 

De belangrijkste vragen rond een klokkenluidersregeling zijn : 

1. Voor wie? 
2. Wat is een misstand volgens de regeling? 

3. Wie behandelt de melding? 

1. Voor wie? 
De essentie van een klokkenluidersregeling is dat deze rechtsbescherm ing en - desgewenst -

vertrouwelijkheid biedt aan een lid van een organisatie dat gronden heeft om te menen dat zijn 

positie in die organisatie op het spel staat indien bekend wordt dat hij degene is die een 

ernstige misstand heeft aangekaart. Essentieel is tevens dat een klokkenluider bewust de 

normen overtreedt (namelijk die van loyaliteit, geheimhouding en solidariteit) om een hogere 

norm (de noodzaak tot het bestrijden van een ernstige misstand) te dienen. 

Voor net onderwijs is de centrale vraag voor wie de regeling open zou moeten staan: alleen 

voor medewerkers of ook voor leerlingen en hun ouders? De diverse voorbeeldregelingen 
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maken hierin verschillende keuzes. In wezen zijn deze steeds terug te voeren op antwoorden op 

de kernvraag: wie behoren tot de school en hoe nauw is de relatie tot de school? In deze notitie 

wordt er vanuit gegaan dat leerlingen en ouders geen klanten, maar wel intern 

belanghebbenden zijn van de school. Vergelijk ook het uitgangspunt van de WMS versus dat 

van de WOR, waarbij in de WMS gekozen is om eenzelfde voorziening te treffen voor zowel 

medewerkers als ouders en leerlingen . 

Redenerend vanuit de hierboven genoemde essentie van de definitie geldt, dat ook leerlingen 

en ouders deel uitmaken van de school en dat zij in incidentele gevallen voor hun positie binnen 

die school hebben te vrezen bij openbaarmaking van een misstand. Hun positie is - als gezegd -

ook een wezenlijk andere dan die van klanten in een klant-leveranciers relatie, al was het alleen 

maar door de leerplicht en de mogelijkheden die scholen hebben om leerlingen te straffen. 

De conclusie is dan ook dat een klokkenluidersregeling in het voortgezet onderwijs idealiter 

open staat voor: 

medewerkers 
leerlingen 

ouders van leerlingen. 

2. Wat is een misstand volgens de regeling? 
Een klokkenluider zet veel op het spel; zijn eigen positie, die van anderen en mogelijk die van de 

totale organisatie . Een klokkenluider meent immers dat er sprake is van zodanig ernstige 

misstanden dat die niet volgens de reguliere procedures kunnen worden opgelost. Bij 

klokkenluiden is er zelden sprake van een winnaar, vaak zijn er alleen maar verliezers . 

Zoals in de inleiding al is aangegeven, is gebruik van de klokkenluidersregeling bedoeld als 

uiterste middel nadat eerst alle andere procedures zijn afgelopen, dan wel om te billijken 

redenen zijn genegeerd. Helder moet zijn dat de klokkenluidersregeling uitsluitend dient voor 

ernstige misstanden dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan. Zoals in 

de regeling is bepaald, kan het daarbij gaan om de volgende zaken: • een (dreigend) strafbaar 

feit 

een (dreigende) schending van regels 

een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu 
een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen 
een (dreigende) verspilling van overheidsgeld 
een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over 
deze feiten 

enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een 
vermoeden van een misstand. 

Helder moet zijn dat de regeling niet bedoeld is voor persoonlijke klachten of persoonlijk gewin. 

3. Wie behandelt de melding? 
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Uitgaande van hoogdrempeligheid tegen oneigenlijk gebruik en laagdrempeligheid en 

rechtsbescherming voor bonafide gebruikers, doorloopt men in het algemeen de volgende 

route: 

Een betrokkene die meent dat er iets te melden is, doet dat in beginsel eerst bij een 
leidinggevende dan wel het bevoegd gezag. Betrokkene bepaalt zelf of de melding plaatsvindt 
via een Vertrouwenspersoon Integriteit (VI). De leidinggevende dan wel (uiteindelijk) het 
bevoegd gezag zal dan met een reactie moeten komen. 
Wanneer het bevoegd gezag niet adequaat reageert op de melding, of wanneer de melder 
het niet eens is met het standpunt van het bevoegd gezag, wordt de kwestie aan de 
Commissie lntegriteitvraagstukken (CIV) voorgelegd, waarna de procedure doorlopen wordt 
zoals in de hierna beschreven voorbeeldregeling. 

Nadrukkelijk is bepaald dat de Vertrouwenspersoon Integriteit met de klokkenluider kan 

afspreken de identiteit van de klokkenluider af te zullen schermen ('vertrouwelijk melden'). De 

Vertrouwenspersoon Integriteit kan zich in dezen beroepen op een verschoningsrecht. Hij kan 

niet gedwongen worden de identiteit van de melder te onthullen. Dit laat onverlet dat de CIV, 

in het belang van het onderzoek, een beroep op de klokkenluider kan doen zijn identiteit aan de 

CIV bekend te maken. Op deze wijze kan de CIV de klokkenluider persoonlijk ondervragen. Ook 

in dit geval wordt de identiteit van de klokkenluider afgeschermd. 

Vertrouwelijk melden is iets anders dan anoniem melden . Bij anoniem melden, blijft de 

identiteit van de melder volstrekt onbekend. Anonieme meldingen worden niet behandeld . 

Bij een Vertrouwenspersoon Integriteit gaat het om een zware taak. Zoals gezegd, zijn de 

belangen die in het geding zijn erg groot. De posities van personen én organisatie staan op het 

spel. Om die reden zou men in overweging kunnen· nemen een gekwalificeerd extern persoon 

als vertrouwenspersoon aan te stellen . Een Vertrouwenspersoon Integriteit kan voor meer dan 

één bevoegd gezag werken. 

In uitzonderlijke situaties, met name daar waar de veiligheid binnen de school in het geding is, 

kan een Vertrouwenspersoon Integriteit de melding op eigen naam voortzetten, indien 

betrokkene ervan afziet door te gaan met de procedure. 

Denkbaar zijn zeer uitzonderlijke situaties waarin de ernst van de misstand of het spoedeisend 

karakter zodanig is, dat van een potentiële klokkenluider niet gevergd kan worden dat deze 

naar het bevoegd gezag of de Commissie lntegriteitvraagstukken gaat, maar zich rechtstreeks 

wendt tot vakbond, ouder- of leerling-organisatie, pers of een andere derde partij (externe 

melding) . Het kan hierbij uitsluitend gaan om gevallen waarin het belang van het aankaarten 

van de misstand groter is dan het belang van de organisatie bij vertrouwelijkheid. In die 

zeldzame gevallen verdient een bonafide melder ook rechtsbescherming indien hij zich 

rechtstreeks tot die derde part ij wendt. 

In het algemeen geldt dat deze procedure er nimmer toe mag leiden dat niet direct wordt 

ingegrepen als een situatie daar om vraagt. 
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4. Besluitvorming 
Bij het vaststellen van de regeling ligt het voor de hand de (G)MR instemming te vragen (vgl. de 

bepaling in de WMS m.b.t . het klachtrecht (art. 10 sub g). 

Dit moet dan in het medezeggenschapsreglement worden vastgelegd (art. 24 lid 3 WMS) . 

3. De Klokkenluidersregeling GVO 

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand in het 
gereformeerd voortgezet onderwijs 

Preambule 
De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Greijdanus biedt 

een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moeten worden wanneer een (op 

redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. 

De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in 

beginsel eerst intern dient te worden aangekaart. De organisatie moet (in beginsel) in de 

gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. In bepaalde gevallen biedt de 

regeling echter de mogelijkheid om extern melding te doen. In gevallen waarin in redelij kheid 

niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding 

worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde. 

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming 

tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een 

misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de 

organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht. 

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet 

onderscheiden worden van de Klachtenregeling. 
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Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand 
binnen Greijdanus 

Artikel 1: Begripsbepalingen en 
Algemene Bepalingen 1.A. 
Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. betrokkene: 
• degene die als leerling staat ingeschreven bij één van de scholen van het bevoegd gezag dan 

wel diens wettelijke vertegenwoordiger (o.a. ouder), 

• degene die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is ten behoeve van het 
bevoegd gezag en voorts uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires, 

• degene die anderszins werkzaam is ten behoeve van het bevoegd gezag; 

b. externe derde: een externe derde aan wie een klokkenluider melding doet, als bedoeld in 
artikel 9; 

c. commissie: de Commissie lntegriteitvraagstukken (CIV), als bedoeld in artikel 4; 

d. bevoegd gezag: in deze regeling de voorzitter van het College van Bestuur; 

e. toezichthouder: in deze regeling de persoon/personen die belast is/zijn met het interne 
toezicht op het bestuur; 

f. Vertrouwenspersoon Integriteit: de vertrouwenspersoon die speciaal belast is met de 
afhandelingen van meldingen van klokkenluiders; 

g. een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met 
betrekking tot de organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk 
belang in het geding is, als gevolg van : 

• een (dreigend) strafbaar feit 

• een (dreigende) schending van regels 

• een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu 

• een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen 
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• een (dreigende) verspilling van overheidsgeld 
• (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie 

over deze feiten 
• enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een 

vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid . 

1.B. Algemene bepalingen 

a. Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen en heeft als doel hen zonder gevaar voor 
hun (rechts)positie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een 
misstand van ethische, operationele of financiële aard binnen het bestuur. 

b. Deze regeling is niet bedoeld voor: 

1. klachten van persoonlijke aard van een 

betrokkene; 2. klachten waarin andere 

regelgeving voorziet . 

c. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient niet uit 
persoonlijk gewin te handelen. 

d. De betrokkene die een melding maakt van een misstand waar hijzelf bewust aan heeft 
deelgenomen, is niet gevrijwaard van sancties. 

Artikel 2: Interne melding 

1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 8 lid 2, meldt betrokkene een 
vermoeden van een misstand intern : a. bij het bevoegd gezag of, 

b. indien het vermoeden van een misstand het bevoegd gezag regardeert, bij de 
toezichthouder, 

c. bij een Vertrouwenspersoon Integriteit . Melding aan de Vertrouwenspersoon Integriteit 
kan ook plaats vinden naast melding aan het bevoegd gezag of de toezichthouder. 

2. Indien betrokkene het vermoeden alleen bij de Vertrouwenspersoon Integriteit heeft gemeld, 
brengt deze het bevoegd gezag of de toezichthouder op de hoogte met vermelding van de 
datum waarop de melding ontvangen is, zij het op een met betrokkene overeengekomen wijze 
en tijdstip. Tevens bepalen de Vertrouwenspersoon Integriteit en betrokkene of de identiteit 
van betrokkene geheim zal blijven. 

3. Het bevoegd gezag of de toezichthouder legt de melding, met de datum waarop deze 
ontvangen is schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene 
dan wel de Vertrouwenspersoon Integriteit, die daarvan een gewaarmerkt afschrift ontvangt. 

4. Het bevoegd gezag of de toezichthouder brengt terstond na melding van een vermoeden van 
een misstand de commissie van de interne melding op de hoogte. 
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5. De voorzitter van de commissie stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene, en/of de 
vertrouwenspersoon, die een vermoeden van een misstand heeft gemeld. 

6. Onmiddellijk na melding van een vermoeden van een misstand bij de commissie, start die, voor 
zover dit noodzakelijk geacht wordt voor de uitoefening van haar taak, een onderzoek. 

7. De betrokkene die het vermoede~ van een misstand meldt en degene(n) aan wie het 
vermoeden van de misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder 
toestemming van het bevoegd gezag of de toezichthouder wordt geen informatie verschaft 
aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het verschaffen van informatie zal de identiteit 
van de betrokkene niet worden genoemd en zal de informatie zo worden verstrekt dat de 
anonimiteit van de betrokkene zo veel mogelijk gewaarborgd blijft . 

Artikel 3: Ontvankelijkheid 

1. De commissie verklaart de melding van een vermoeden van een misstand niet-ontvankelijk 
indien geen sprake is van een misstand waarover de commissie adviseert. 

2. Indien de melding niet-ontvankelijk verklaard wordt, brengt de commissie het bevoegd gezag 
en betrokkene die een vermoeden van een misstand intern heeft gemetd, hiervan schriftelijk 
en met redenen omkleed op de hoogte. 

Artikel 4: Commissie 
Integriteitvraagstukken 

1. De commissie bestaat uit de leden van de Klachtencommissie Gereformeerd Onderwijs . 
2. De samenstelling en zittingsduur van de Commissie lntegriteitvraagstukken worden bepaald 

overeenkomstig de artikelen 'Samenstelling Klachtencommissie' en 'Zittingsduur' van de 
Klachtenregeling. 

Artikel 5: Onderzoek 

1. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een 
misstand is de commissie bevoegd namens het bevoegd gezag alle inlichtingen in te winnen 
die zij voor de vorming van haar advies nodig acht. Het bevoegd gezag is verplicht de commissie 
de gevraagde informatie te verschaffen, dan wel behulpzaam te· zijn bij de verwerving ervan. 

2. Ten behoeve van het onderzoek betreffende een melding van een vermoeden van een 
misstand kan de commissie in ieder geval het bevoegd gezag horen . 

3. Indien de inhoud van de door het bevoegd gezag verstrekte informatie - vanwege het 
vertrouwelijke karakter - uitsluitend ter kennisneming van de commissie dient te blijven, wordt 
dit aan de commissie mede gedeeld. 
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4. De commissie kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen. 

5. Alle in redelijkheid door de commissie te maken kosten worden door het bevoegd gezag 
vergoed . Daarbij gelden in beginsel de tarieven die worden gehanteerd bij de behandeling van 

een klacht. 

Artikel 6: Advies 

1. Indien het gemeld vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt de commissie zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding, haar bevindingen 
betreffende de melding van een vermoeden van een misstand vast in een advies, gericht aan 
het bevoegd gezag of de toezichthouder. 

2. In bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal acht weken. 

3. Indien het gemeld vermoeden van een misstand niet-ontvankelijk is, zal de commissie de 
melding niet in behandeling nemen en dit in het advies vastleggen. 

4. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel 
vertrouwelijke karakter van aan de commissie verstrekte informatie en de terzake geldende 
wettelijke bepalingen, verstrekt aan de betrokkene en het bevoegd gezag. 

5. Indien de situatie daarom vraagt, kunnen, vooruitlopend op het advies, noodmaatregelen 
worden getroffen om een noodsituatie op te heffen . 

Artikel 7: Standpunt 

1. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie worden betrokkene en 
eventueel de Vertrouwenspersoon Integriteit evenals degene(n) op wie het vermoeden van 
een misstand betrekking heeft, door of namens het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte 
gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende het gemeld vermoeden van een misstand. 
Daarbij wordt aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden. 

2. Indien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, kan deze termijn met ten 
hoogste vier weken worden verlengd . Het bevoegd gezag of de toezichthouder zal hiervan 

schriftelijk melding doen aan betrokkene, de commissie en eventueel de Vertrouwenspersoon 
1 ntegrite it. 

Artikel8: Melding aan een externe derde 

1. Betrokkene kan het vermoeden van een misstand melden bij een externe derde als bedoeld in 
artikel 9 lid 1, met inachtneming van het in artikel 9 bepaalde, indien : 

a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 7; 
b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en 

tweede lid van artikel 7; 
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c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 7, gelet op alle omstandigheden onredelijk 
lang is en betrokkene hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij het bevoegd gezag of de 
toezichthouder; of 

d. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid . 

2. Een uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder d. doet zich voor indien sprake is 
van : 
a. acuut gevaar, waarbij een zwaarwegend en spoedeisend maatschappelijk belang 

onmiddellijke externe melding noodzakelijk maakt; 
b. een situat ie waarin betrokkene in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als gevolg 

van een interne melding; 
c. een duidelijke dreiging van verduistering of vernietiging van bewijsmateriaal; 
d. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die de 

misstand niet heeft weggenomen; 
e. een wettelijke plicht of bevoegdheid tot direct extern melden. 

Artikel 9: Externe derde 

1. Externe derde in de zin van deze regeling is iedere organisatie of vertegenwoordiger van een 
organisatie, niet zijnde de Vertrouwenspersoon Integriteit of een raadsman, waaraan 
betrokkene een vermoeden van een misstand meldt, omdat dat naar zijn redelijk oordeel van 
een zodanig groot maatschappelijk belang is dat dit belang in de concrete omstandigheden van 
het geval zwaarder moet wegen dan het belang van het bevoegd gezag bij geheimhouding. 
Bovendien moet deze stap naar de betreffende derde ertoe kunnen leiden dat de vermoede 
misstand daadwerkelijk wordt aangepakt. 

2. Met inachtneming van het in lid 3 ~epaalde, kan betrokkene bij een externe derde als bedoeld 
in het vorige lid, een vermoeden van een misstand melden indien sprake is van één van de in 
artikel 8 genoemde gevallen. 

3. De melding vindt plaats aan de externe derde(n) die daarvoor naar het redelijk oordeel van 
betrokkene gelet op de omstandigheden van het geval, het meest in aanmerking komt/komen. 
Daarbij houdt betrokkene enerzijds rekening met de effectiviteit waarmee die derde kan 
ingrijpen en anderzijds met het belang van het bevoegd gezag bij een zo gering mogelijke 
schade als gevolg van dat ingrijpen, voor zover die schade niet noodzakelijkerwijs voortvloeit 
uit het optreden tegen de misstand. 

4. Betrokkene dient bij melding aan een externe derde een gepaste vorm van zorgvuldigheid en 
vertrouwelijkheid in acht te nemen . 

5. Naarmate de mogelijkheid van schade voor het bevoegd gezag als gevolg van de melding bij 
een externe derde groter wordt, dient het vermoeden van een misstand bij betrokkene die bij 
een externe derde meldt, sterker te zijn . 
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Artikel .10. Rechtsbescherming 

1. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een 

misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele w ijze in zijn positie in de organisatie benadeeld 

als gevolg van het melden . 

2. De opzegging van de arbeidsovereenkomst van betrokkene die melding heeft gemaakt van een 

misstand conform voorliggende regeling, wordt beschouwd als een kennelijk onredelijke 

opzegging in de zin van art ikel 7:681 BW. Voor zover betrokkene niet op basis van een 

arbeidsovereenkomst werkzaam is, levert dit een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in 

artikel 6:74 BW en/of een onrechtmatige daad als bedoeld in artikel 6:162 BW jegens hem op. 

Het voorgaande is anders indien het bevoegd gezag aannemel ijk kan maken dat de door hem 

voorgestane beëindiging geen verband houdt met de melding. 

3. Benadeling van een leerling of ouder die melding heeft gemaakt van een misstand conform 

voorliggende regeling, wordt beschouwd als wanprestatie dan wel een onrechtmatige daad . 

4. De Vertrouwenspersoon Integriteit kan niet wo rden gedwongen de identiteit bekend te maken 

van een klokkenluider die heeft aangegeven een vertrouwelijke melding te willen doen. 

Artikel 11. Raadsman 
1. Betrokkene kan een vermoeden van een misstand melden bij een raadsman om hem in 

vertrouwen om raad te vragen . 

2. Als raadsman (o.a. advocaat) kan fungeren iedere persoon die het vertrouwen van betrokkene 

gen iet en op wie een geheimhoudingsplicht rust. 

Artikel 12: Openbaarheid van de regeling 
1. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling op een vertrouwelijke manier kan worden 

geraadpleegd. 

2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is 

gegeven aan het bepaalde in lid 1. 
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ereddanus 

We willen iets met Je delen ... 
Informatiefolder meldplicht datalekken 
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We willen iets met je delen ... 
"Leerlingen en ouders moeten er altijd op kunnen rekenen dat er 

zorgvuldig omgegaan wordt met de privacy van leerlingen. Juist in deze 

tijd waar er in het onderwijs steeds meer gebruik gemaakt wordt van 

digitale leermiddelen, is het van het grootste belang dat het delen van 

persoonsgegevens tot het absolute minimum wordt beperkt. Scholen 

zetten steeds vaker ict en digitale leermiddelen in . Hiermee creëren zij 

een eigentijdse leeromgeving, waardoor zij beter in staat zijn om 

onderwijs op maat voor iedere leerling te bieden. Ik stimuleer dat en juich 

die kansen voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs toe, maar 

we mogen onze ogen niet sluiten voor de bijbehorende risico's. Leerlingen 

hebben recht op een veilige digitale leeromgeving waarin een zorgvuldige 

omgang met persoonsgegevens vanzelfsprekend is." (Uit een brief van 

Staatsecretaris van Onderwijs, Sander Dekker aan de Tweede Kamer) 

Communiceren, samenwerken, informatie delen ... We worden steeds 

digitaler! Doordat er meer digitaal wordt samengewerkt is de behoefte 

ontstaan om ook meer data met elkaar te delen. Voorheen was dit 

beperkt door het sturen van bijlages via de mail. Voordat je een mail 

uiteindelijk had verstuurd moest je een aantal specifieke handelingen 

verrichten . Hierbij werd je gedwongen om het juiste mailadres op te 

geven en daarbij het juiste bestand. 
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Met het delen van informatie via Google Drive of via bestanden.goon.nl 

is dit veel simpeler te realiseren . Via de portalen lees je binnenkort 

meer. Door middel van een simpele muisklik kun je bestanden delen 

met personen en groepen. Het is laagdrempeliger, simpeler, maar 

tegelijk dwingt het ons bewust te zijn van de eventuele gevolgen. 

Wet meldplicht datalekken 
Per 1 januari 2016 is de wet meldplicht van data lekken aangescherpt. 

Hierin staat dat iedere medewerker zich bewust moet zijn van de 

gevolgen van data lekken en welke rol hij of zij heeft in het melden 

hiervan. Dit betekent dat je ook moet weten welke data privacygevoelig 

is; denk aan gegevens van leerlingen, school en collega's . 

Wat is een datalek? 

Bij een data lek kun je denken aan : 

• (Per ongeluk) delen van gevoelige informatie. 

• Gestolen of verloren gegevensdragers of devices. 

• Verlies van gegevens door brand. 

• Inbraak door een hacker. 

• Malware besmetting. 

Een lek kan ernstig zijn als het een grote 

hoeveelheid data betreft 

(kwantitatief ernstig), maar ook als het om 

gevoelige gegevens gaat (kwalitatief ernstig) . 



Dit moet dan ook gemeld worden . Een paar voorbeelden van gevoelige 

gegevens: 

• 1 nloggegevens. 

• Financiële gegevens. 

• Kopieën van identiteitsbewijzen . 

• School- of werkprestaties . 

• Gegevens die betrekking hebben op levensovertuiging. 

• Gegevens die betrekking hebben op gezondheid. 

Een datalek melden 
Op de volgende pagina staat een schema voor het melden van een 

data lek. Niet elk data lek moet worden gemeld. De wet bepaalt dat 

'ernstige' data lekken zo snel mogelijk gemeld moeten worden (niet later 

dan 72 uur na de ontdekking) bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Preventie 
Vanwege de risico's met betrekken tot datalekken is aan de ICT

afdeling gevraagd om een aantal passende maatregelen te nemen . In 

het kader van veiligheid kunnen we dat hier niet delen. Naast de 

techniek kun je als gebruiker ook een aantal preventieve maatregelen 

nemen: 

1. Houd je wachtwoord voor jezelf . . 

2. Open geen mail van een onbekende voorzien van een bijlage. 

3. Gebruik geen USB stick. 

4. Gebruik geen Dropbox of andere vrij verkrijgbare cloud opslag. 

5. Bij twijfel altijd de Helpdesk informeren . 
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6. Wees terughoudend in het delen van complete mappen met derden 

en houdt overzicht over welke bestanden je gedeeld hebt. 

7. Wees je bewust van de privaygevoelige informatie op je telefoon of 

Chromebook. Zorg dus voor goede beveiliging. 

Werkgroep 
Dit jaar start er een werkgroep waarin ook een extern deskundige 

plaatsneemt. Er zal onderzoek gedaan worden naar hoe we als 

organisatie goed omgaan met wetgeving, zoals datalekken en privacy. De 

uitkomsten hiervan worden ter zijne tijd met je gedeeld. 
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Werkwijze melding datalekken 

In het proces van een datalek zijn zes fasen te onderscheiden: 

1. Ontdekken 

De ontdekker merkt een datalek op. Bijvoorbeeld via eigen waarneming of een klacht van een 

medewerker of leerling. De ontdekker vergaart zoveel mogelijk informatie over het datalek en 

zet het proces in werking waardoor deze informatie ten minste bij demelder terechtkomt. 

2. Inventariseren 

De melder op zijn beurt, beoordeelt of er voldoende informatie omtrent het datalek bekend is. Zo 

niet, dan zet hij aanvullende vragen uit. 

3. Beoordelen 

Wanneer melder voldoende informatie heeft verzameld, beoordeelt hij de feiten om te bepalen 

of een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen vereist is. 

4. Repareren 

De technicus zal moeten achterhalen wat de oorzaak van het lek is en deze moeten repareren. 

5. Melden 

Indien de conclusie bij stap 3 is dat er gemeld moet worden aan toezichthouder (eventueel 

betrokkenen), dan moet de melder dit doen. 

6. Documenteren 

De informatie die in de voorafgaande stappen is ingewonnen of ontstaan (bijvoorbeeld CBP

meldings-nummer, afschrift melding, brief aan betrokkenen) moeten worden gearchiveerd door 

de melder. 

Verschillende rollen 

Greijdanus heeft drie rollen ingericht om het melden van een datalek succesvol af te handelen: 

Ontdekker: degene die het datalek op het spoor komt en het proces in werking moet 

stellen, jij als medewerker van Greijdanus. 

Melder: degene die verantwoordelijk is voor het melden van het datalek bij de 

Autoriteit Persoons gegevens, Security Officer Greijdanus GOION, Clemens 

Broekroelofs. 

Technicus: degene die de oorzaak van het datalek kan vinden en kan (laten) 

repareren, GO ION ICT. 



---.----
f 



Contact 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met @greijdanus .nl. 

Artikel 13: Overige bepalingen 
1. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2009. 

2. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist het bevoegd gezag. 

3. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling inzake het omgaan met een vermoeden 

van een misstand' . 
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Beleid 

Greijdanus bevindt zich in meerdere opzichten in een fase van transitie . De belangrijkste reden 
hiervoor is de opdracht waar de school zichzelf voor wil plaatsen: het door vertalen van de 
christelijke/gereformeerde identiteit naar alle onderdelen van de school. Onze waarden en een 
ontwikkeld vormingscurriculum vormen daarbij de .kern. We willen met deze transitie een antwoord 
geven op de ontwikkelingen die we in de samenleving zien. Het is ons verlangen om via deze transitie 
onderwijs te bieden waarmee we als organisatie van betekenis zijn voor deze samenleving. In de 
eerste plaats via betekenisgeving aan jonge mensen, via het opleiden tot zelfbewuste wereldburgers 
die zich afhankelijk weten van de God van de Bijbel. 

Er zijn diverse ontwikkelingen te noemen die deze transitie sturen, ondersteunen of noodzakelijk 

maken: 

De opgebouwde en gedeelde missie en visie, zoals deze de afgelopen jaren vorm kreeg, te 
vertalen naar concrete vormen van onderwijs . Het momentum is daar om werk te maken van 
deze concretiseringsslag. 

We bevinden ons in een fase waarin we verwachten een Coronatijdperk op afzienbare termijn 
achter ons te kunnen laten. Tegelijk realiseren we ons dat dit tijdperk een transitie op zichzelf 
is. Het leren van lessen uit dit tijdperk maakt ons scherp op kansen en bedreigingen bij 
herinrichting van onderwijs en misschien wel het concept school. De ruime beschikbaarheid 
van incidentele ondersteuningsmiddelen kunnen aan onze doelstellingen worden verbonden . 

Er waait een geest door onderwijsland waarbij het onderwijsstelsel meer en meer ter discussie 
komt te staan. Dat leidt tot allerlei initiatieven en ondersteuningsprogramma's die niet alleen 
incidenteel geld opleveren, maar ook ondersteuningsprogramma's, expertise en samen leren 
over schoolorganisaties heen. Het is zaak gebruik te maken van deze beweging waarbij we de 
eigenheid van Greijdanus in doelstelling en vertaling zichtbaar houden. Het Auctoraat brede 
vorming kan hier een belangrijke rol in spelen . 

Er waait ook een geest door onderwijsland waarin de pijlers van Biesta over kwalificatie, 
socialisatie en subjectivicatie ons enerzijds kan helpen, maar anderzijds ook vragen om een 
kritische blik. Bijvoorbeeld rond curriculum .nu en het gevraagde burgerschapsonderwijs. Dat 
vraagt om zelfbewustzijn en reflectie op organisatieniveau . 

Sterk techniek onderwijs blijkt een succesformule met een spin-off naar andere delen van de 
school. Onderwijskundig valt daar veel te halen en te leren. Onder andere als het gaat om 
vormen van buitenschools leren. Het is de verwachting dat de STO middelen een meer 
permanent karakter krijgen . 

De structurele financiële middelen staan onder druk vanwege een op handen zijnde nieuwe 
bekostigingssystematiek en vanwege terugvallende middelen vanuit de 
samenwerkingsverbanden . Dat vraagt om een goed evenwicht tussen een onderwijskundige 
benadering en een bedrijfskundige benadering. 

Wat betreft instroom van leerlingen zijn er enkele relevante ontwikkelingen te noemen. Voor 
de regio's Hardenberg en Meppel geldt dat onze scholen te maken krijgen met krimp in de 
regio. Voor de vestiging Enschede geldt dat de instroom vanuit de GO ION scholen verder 
onder druk is komen te staan. Tegelijk zien we dat soms nieuwe doelgroepen onze scholen 
vinden. Ook kent de vriendenstichting een gezondere uitgangspositie om de komende jaren 
ondersteuning te bieden voor vervoer naar onze scholen, waar echter wel blijvend in moet 
worden geïnvesteerd . 

Het thema inclusiviteit lijkt een extra impuls te kunnen krijgen op het snijvlak 
onderwijsjeugdzorg. De beweging in benadering van ondersteuningsprogramma's voor de 
lerende vanuit een medisch perspectief naar primair een pedagogisch perspectief, sluit aan 
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bij ons GO-denken . Of deze beweging op termijn positieve consequenties heeft voor 
beschikbare middelen valt te bezien. 

In GO ION verband wordt werk gemaakt van nieuwe samenwerkingsvormen met het denken 
in netwerkverbanden, waarbij de eigenheid van regio's ruimte krijgt. Met als doel om in 
gezamenlijkheid verder te komen als het gaat om brede christelijke persoonsvorming als 
integraal onderdeel van ons curriculum. Daarnaast wordt werk gemaakt van een optimalisatie 
van de gezamenlijke ondersteunende diensten. 

Het oude meerjarenbeleidsplan (2014-2017) is de afgelopen jaren enkele keren met 1 jaar verlengd 
door kleine aanpassingen te doen. In de fase waarin Greijdanus zich nu bevindt is een geheel nieuw 
meerjarenbeleidsplan noodzakelijk geworden. Dat wordt ook zichtbaar met een nieuwe bestuurlijke 
opdracl'lt en een daaraan verbonden bestuurswisseling. Deze opdracht, zich vertalend in een nieuw 
strategisch beleidsplan, kan worden opgepakt op basis van een stevig fundament . Er staat een 
gezonde en zelfbewuste organisatie die zich verbonden heeft aan een actuele en ambitieuze missie 
en visie, zoals verwoord in de placemat en vorm moet krijgen in het GO-onderwijs. 

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan, met de daarbij behorende financiële kaders, zoals in de eerder 
vastgestelde kaderbrief uitgewerkt, vormen het kader voor de vestigingsjaarplannen. Alle onderdelen 
van het meerjarenbeleidsplan vinden daarbij hun plek in de vestigingsjaarplannen. Het gezamenlijk 
gesprek over inrichting van concrete GO-onderwijsvormen, zal leiden tot kaderstellende uitspraken 
die moeten leiden tot eenduidigheid waar het moet, met als doel het GO-merk herkenbaar te kunnen 
positioneren. Het zal ook leiden tot ruimte voor eigenheid waar dat kan . Het is daarmee aan de 
vestigingen in het proces van de jaarplannen op deze lijn af te stemmen alvorens tot vaststelling wordt 
overgegaan . 

Tot slot is het van belang te vermelden dat de genoemde transitie vanuit kwaliteitsbewustzijn zal 
worden ingezet. In hoge mate zal in de beweging naar GO-onderwijs worden gestuurd op het 
bevorderen van een gezonde kwaliteitscultuur. Dat moet zich in eerste instantie vertalen naar groei 
als lerende organisatie. Ook over vestigingen heen en breder. Tegelijk zal kwaliteitsdenken tijdens 
transitie leiden tot bewustwording van de vraag wat we concreet beogen met GO-onderwijs en 
wanneer we tevreden zijn over de kwaliteit daarvan. Tot slot blijft het bij alles zaak om de basis op 
orde te houden zodat elke dag werk gemaakt kan worden van kwalitatief hoogstaand onderwijs, zoals 
dat binnen Greijdanus dagelijkse praktijk is . 

GO-onderwijs zal zich de komende jaren langs deze weg mogen ontwikkelen tot vormen van onderwijs 
en school-zijn zoals samengevat in onze missie en visie . Leerling- en ouderparticipatie is hierbij een 
vanzelfsprekendheid geworden. Geloof in ontwikkeling kent dan steeds twee dimensies. We hebben 
hoge verwachtingen van elkaar en geloven dat er altijd ontwikkeling mogelijk is. Dat leidt tot het 
denken in mogelijkheden en het kijken naar de persoon als mens (en niet naar de persoon in zijn 
beperking). GO-onderwijs richt zich tegelijk op het groeien in geloof in de levende God. Dat heeft iets 
kwetsbaars, omdat we belijden dat Hij het is die dat geloof kan geven . In die geest en in afhankelijkheid 
willen we elkaar steeds positief stimuleren in de leer, leef en geloofsgemeenschap die we graag willen 
zijn! 

Mei2021 
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De begroting is gemaakt op schooljaar. In de bovenstaande tabel is voor de vergelijking als 2e kolom 

de begroting 2020-2021 opgenomen. 

Binnen het Greijdanus zijn er 5 resultaatverantwoordelijke eenheden zijn : 4 vestigingen en de 

Stafdienst. 

De inkomsten worden grotendeels gevormd door overheidsfinanciering: 

o materiële 

lumpsum; o 

personele lumpsum. 

Van dit bedrag worden de centrale kosten afgetrokken. Wat overblijft wordt overeenkomstig de 

leerlingenstromen verdeeld over de vestigingen. Toegevoegd worden per vestiging de extra 
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inkomsten: doelsubsidies, middelen samenwerkingsverband, detachering, lerarenbeurs en 

lesmateriaal. 

Resultaat 

Het begrote resultaat voor 2021-2022 komt uit op€ 210.000 negatief. Hierbij is rekening gehouden 

met de inzet van de laatste helft van de incidentele middelen die eind 2019 zijn ontvangen. Deze 

middelen zijn bedoeld voor meer ontwikkeltijd, werkdrukverlichting, begeleiding startende 

docenten, maatregelen rond arbeidsmarktvraagstukken, onderwijsinnovatie, begeleiding zij 

instromers. 

Het komend schooljaa r wordt inhoudelijk, maar ook financieel gezien flink beïnvloed door de 

effecten van de coronapandemie . Bij veel leerlingen zijn effecten merkbaar op het vlak van kennis, 

sociale vaardigheden en welbevinden. Het zal de ko_mende jaren een forse inspanning vragen om 

voor leerlingen programma's aan te bieden die nodig zijn om deze effecten het hoofd te bieden. 

Hiervoor is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgezet waarbij veel geld beschikbaar komt 

voor de komende 2 schooljaren. 

Er is voor gekozen om de begroting op te splitsen in twee delen : een reguliere begroting en een 

begroting voor de incidentele middelen die worden ontvangen als antwoord op de effecten van de 

corona pandemie. Er wordt werk gemaakt van een schoolscan om de ondersteuningsbehoefte in 

beeld te krijgen. Dit moet nog voor de zomervakantie leiden tot een plan en een programma voor 

komend jaar. 

De schoolscan, het plan en het programma zijn nog niet klaar. DaarOm hierbij eerst de reguliere 

begroting. De begroting voor de incidentele middelen zal later worden toegevoegd . De ambities die 

genoemd staan in het NPO sluiten aan op ambities die Greijdanus zelf ook heeft. Extra middelen 

worden zoveel mogelijk zo ingezet dat ze onze eigen ambities maximaal ondersteunen. 

In het voorjaar is een projectgroep aan de slag geweest om mogelijkheden voor besparing in beeld 

te brengen om ook in de toekomst onderwijs en ondersteuning te kunnen bieden binnen de 

beschikbare middelen. De oogst van deze taakgroep is ook in de kaderbegroting genoemd. Bij een 

deel van de genoemde maatregelen hebben vestigingen zelf hun afwegingen kunnen maken . Dat 

gold niet voor de aanpassing van het aantal lesweken waarmee wordt gerekend. Het voorstel vanuit 

de taakgroep was om in het vervolg uit te gaan van 36 weken in plaats van 37,8 weken . Dit zou tot 

een besparing kunnen leiden van€ 475.000. Er is na afstemming met de MR besloten om te rekenen 

met 37 lesweken. De totale besparing die als gevolg hiervan is meegenomen is€ 155.000. In deze 

- begroting is ook een verhoging van de bijdrage voor het gebruik van de chromebook van€ 30 naar€ 

50 meegenomen. 

De vestigingen Hardenberg, Meppel en Enschede zetten een deel van hun rekening courant in . Deze 

rekening courant is voldoende om het negatieve resultaat te dekken . Een belangrijke reden om het 

rekening courant aan te spreken is de inzet van middelen op ontwikkeling aangaande de 

onderwijsvisie. In bovenstaande overzicht staat ook welk rekening courant naar verwachting 

resteert aan het eind van schooljaar 2021-2022. Geen van de vestiging zit aan het maximum dat 

gesteld is voor het rekening courant. 
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Naast de extra inzet op nieuwe ontwikkelingen is ook zichtbaar dat het voor een aantal vestigingen 

nog niet lukt om structureel tot een sluitende begroting te komen . Dat heeft mede te maken met de 

keuze om de volledige aanpassing naar 36 lesweken nog niet te maken. In het afgelopen jaar is veel 

van medewerkers gevraagd. Ook het komende jaar zal dat zo zijn . Dit speelt mee bij de keuze om 

voor komend jaar nog niet te streven naar een volledig sluitende begroting. De komende jaren 

zullen hier nog volgende stappen in moeten worden gezet. 

In de begroting is zowel bij de inkomsten als de kosten geen rekening gehouden met nieuwe 

beschikbare loonruimte voor de salarissen. 

Vestiging Zwolle laat voor komend schooljaar een sluitende begroting zien . Er wordt komend jaar 

verder geïnvesteerd in ontwikkelingen naar GO-onderwijs . Dit leidt tot het in nieuwe vormen 

ontwikkelen en aanbieden van onderwijs waarin brede persoonsvorming een belangrijk deel is van 

de curriculum. Hierbij kunnen jongeren meer zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid kunnen 

nemen in hun leerproces. Ook leidt dit tot aanpassingen in het gebouw, waardoor flexibeler kan 

worden ingespeeld op verschillende groeperingsvormen . Ook vinden er investeringen plaats op het 

vlak van Sterk Techniek Onderwijs. De techniekvleugel krijgt een nieuwe uitstraling en zal ook ruimte 

bieden voor onderwijs in moderne techniek. De middelen die nu incidenteel voor Sterk Techniek 

worden ontvangen komen vanaf 2024 in de structurele bekostiging. 

Het aantal leerlingen zal naar verwachting komend jaar wat hoger zijn dan schooljaar 2020-2021. 

In Meppel wordt al een heel aantal jaren gewerkt met het nieuwe onderwijsconcept. Dit leidt tot het 

meer gebruik maken van verschillende rollen in het onderwijsproces. Er wordt daarbij meer gebruikt 

gemaakt van onderwijsondersteuners . Het concept bewijst zich nog steeds in resultaten die goed 

zijn en ook in tevredenheid bij ouders en leerlingen. In de leerlingenaantallen zie we dat ook terug. 

In Meppel stijgt het aantal leerlingen door, ondanks de krimp in de regio . In Meppel is er na het 

komende schooljaar geen grote ruimte meer in de rekening courant. 

Ook in Hardenberg stijgt het aantal leerlingen verder door. Hiermee komt het aantal leerlingen uit 

op 934. Toch blijft het beeld dat het aantal leerlingen de komende jaren flink zal afnemen in verband 

met krimp in de regio. De nieuwe afspraken binnen het samenwerkingsverband zullen naar 

verwachting een positief effect hebben op de inkomsten hieruit, waardoor de daling van de 

inkomsten wat minder groot zal zijn . Het precieze effect hiervan moet nog duidelijk worden . Wel is 

duidelijk dat de daling van deze inkomsten is vertraagd waardoor komend schooljaar er geen daling 

is vergeleken met vorig schooljaar. In Hardenberg zal rond 2/3e van het rekening courant worden 

ingezet. 

In Enschede is het aantal leerlingen komend schooljaar een stuk lager. Een mogelijke oorzaak is dat 

door corona het niet mogelijk was om ouders echt te ontmoeten. Juist de ontmoeting is voor de 

Enschedese vestiging belangrijk in de werving. Ook heeft de coronapandemie niet geholpen. Zeker 

op een kleine vestiging leidt een grotere uitval van docenten door ziekte tot een grotere 

discontinuïteit. Er zal een verdere analyse plaatsvinden om deze daling verder te kunnen duiden. De 

daling van het aantal leerlingen leidt tot een negatief resultaat dan ten laste komt van de rekening 

courant. 
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Het resultaat op de stafdienst is€ 40.000 negatief. Er zal worden overgestapt op Office365 . De 

eenmalige kosten die hiermee gemoeid zijn zullen, zoals ook al genoemd in de kaderbegroting, niet 

worden verdeeld over de vestigingen, maar ten laste van het eigen vermogen komen. Er wordt ook 

een bijdrage aan de Vriendenstichting begroot die ten laste van het private vermogen van de 

vroegere oudervereniging zal komen . Zoals toen afgesproken is dit vermogen beschikbaar voor de 

vriendenstichting. 

Bij de keuzes in het begrotingsproces is de uitkomst steeds beoordeeld op de gevolgen voor de 

liquiditeit. In een aparte paragraaf zal hierop nog verder worden ingezoomd. 

Voor de beoordeling van de begroting op vestigingsniveau wordt het meerjarenperspectief van de 

vestigingen betrokken. Over een periode van 4 jaren moet het totaalresultaat niet onder€ 0 liggen. 

Alle vestigingen hebben een positieve rekening courant. Wel is de rekening courant gemaximeerd. 

Dit leidt voor geen van de vestiging voor een aftopping. 

De financiële effecten van passend onderwijs blijven de aandacht vragen. In de meeste 

samenwerkingsverbanden worden er nieuwe manieren bedacht voor de verdeling van sommige 

middelen in plaats van de oorspronkelijke verdeling die op basis van historie was vastgesteld . In 

Hardenberg leidt dit tot een lichte demping van de negatieve verevening. De mate waarin dit tot een 

voordelig effect voor de vestiging Hardenberg leidt is nog niet helder. In de 

samenwerkingsverbanden in Zwolle en Meppel blijkt het lastig om de kosten van het (V)SO 

voldoende te verlagen. Dit heeft ook een negatief effect voor onze vestigingen . Bij het bestuur in de 

regio Zwolle ligt het vraagstuk van het beperken van de instroom in het (V)SO en de financiële 

gevolgen daarvan nadrukkelijk op tafel. De komende jaren heeft volgens de huidige inzichten de 

verevening van de totale middelen van de samenwerkingsverbanden een oplopend negatief effect 

van€ 240.000 in 2025-2026. 

Het totaal aantal leerlingen stijgt ten opzichte van het huidige schooljaar met 35 tot'4.050 

leerlingen. Dit is 42 leerlingen minder dan in de eerdere prognose. De komende jaren zal het totaal 

aantal leerlingen naar verwachting redelijk gelijk blijven. Vanaf 2025 wordt een geleidelijke daling 

verwacht. 

Rijksbijdragen 

Van het rijk krijgt de school een bijdrage voor personele en materiële kosten.. Deze bijdrage wordt 

verstrekt op kalenderjaar. Voor deze begroting op schooljaar is deze Rijksbijdrage dus opgebouwd 
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uit 5/12e deel bijdrage van 2021 en 7 /12e deel van 2022. Het personele deel wordt berekend op 

basis van het aantal leerlingen . Voor 2021 is gerekend met 4.015 leerlingen, voor 2022 met 4.050 

leerlingen. Op basis van deze aantallen komt de personele lumpsum voor 2021-2022 uit op€ 

26.579.000. 

Ook het materiële deel van de rijksbijdrage wijzigt als gevolg van het aantal leerlingen. De materiële 

lumpsum voor 2021-2022 komt uit op€ 3.654.000. De begrote bijdrage van het rijk voor het 

lesmateriaal bedraagt€ 1.293 .000. 

Overige rijksinkomsten 

Middelen passend onderwijs 
Per regio worden verschillende afspraken gemaakt over de verdeling van de middelen. In totaal 

wordt een bedrag van€ 2.465 .000 onder deze post begroot. Dat is€ 40.000 lager dan vorig 

schooljaar. 

Aanvullende subsidies 
Ook in 2021-2022 ontvangen we geld van het ministerie vanuit de prestatiebox. Wel wordt het 

grootste deel hiervan opgenomen in de lumpsum. 1/3e vaan het bedrag wordt ook komend 

· schooljaar weer afzonderlijk toegekend en kunnen worden ingezet op de doelstellingen uit het 

sectorakkoord VO die nog niet volledig zijn behaald. Deze middelen zullen moeten worden ingezet 

op het voorkomen van zittenblijven en op strategische HRM. Het totale bedrag van het deel dat in 

de lumpsum komt en het deel dat afzonderlijk blijft zijn onder deze post meegenomen en bedraagt 

€ 1.376.000. 

Voor vervanging van docenten die studeren ontvangt de school subsidie. Dit bedrag is begroot op 

€110.000. De subsidieregeling voor leerplusarrangement met als doel zo goed mogelijk in te spelen 

op het lesgeven aan en begeleiden van leerlingen uit achterstandsgebieden is verlengd. Voor het 

schooljaar betekent dit€ 32.000 aan inkomsten. Om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan is 

een bedrag van € 23 .000 beschikbaar. 

De subsidie voor Sterk Techniek Onderwijs zorgt in schooljaar 2021-2022 en de jaren daarna voor 

extra inkomsten. De doelstelling is dat scholen in samenwerking met partners in het bedrijfsleven en 

het mbo vorm geven aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, zodat leerlingen goed 

worden voorbereidt op een opleiding en werk in de techniek in de regio. Voor komend schooljaar is 

hier€ 594.000 voor begroot. 

Aanvullende inkomsten 

Detachering 

Op kleine schaal worden medewerkers gedetacheerd. Ook is er een drietal docenten die een 

promotiebeurs heeft. Ook hiervoor krijgt het Greijdanus een vergoeding voor de loonsom. Voor 

2021-2022 gaat dit om een bedrag van€ 205 .000. 
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Opbrengsten samenwerking GOjON 
Op het vlak van ICT, communicatie en administratie vindt er samenwerking plaats . De opbrengsten 

van deze samenwerkingen à€ 1.079.000 dekken volledig de kosten . 

VrijwiJlige ouderbijdrage 
Voor identiteit en voor materialen, activiteiten of diensten (zoals diverse testen) die de school 

belangrijk vindt om goed les te kunnen geven wordt een aanvullende bijdrage aan de ouders 

gevraagd . Het gaat hierbij bijvoorbeeld over activiteiten voor leerlingen, tikken die leerlingen krijgen 

om de kopiëren/printen en mediatheek. De inkomsten voor 2021-2022 zijn€ 222.000. Daarnaast 

wordt er een vergoeding gevraagd aan ouders voor het privégebruik van de chromebook. In de 

afgelopen jaren werd hiervoor een bijdrage van€ 30 gevraagd . Op diverse andere scholen wordt 

een hogere bijdrage gevraagd of moeten ouders zelf in een device voorzien. De gedachte was dit 

bedrag laag te houden vanuit de verwachting dat door de verdere digitalisering de kosten van de 

leermethodes lager zouden worden . Deze ruimte kon dan worden gebruikt ter dekking van de 

kosten van de chromebooks . In de praktijk is het tegenovergestelde effect zichtbaar. De kosten van 

leermethodes zijn duurder geworden . Om die is de bijdrage voor de chromebook verhoogd naar€ 

50. De inkomsten bijdrage chromebook zijn nu begroot op€ 159.000. 

Renteopbrengsten 
De renteopbrengsten hebben te maken met een uitstaande lening bij de exploitatiestichting. De 

verwachte renteopbrengsten voor 2021-2022 zijn€ 62.000. 

Opleiden in de school 
Greidanus is geaccrediteerd als opleidingsschool. Dat betekent dat wij samen met de 

lerarenopleiding en het Nuborgh bijdragen in de opleiding van nieuwe docenten . Dit wordt door het 

rijk gesubsidieerd. Voor 2021-2022 is een bedrag van€ 87 .000 meegenomen . 

Overige aanvullende inkomsten 
Daarnaast zijn er nog diverse overige inkomsten op de vestigingen zoals de bijdràge voor een 

combifunctionaris, inkomsten huiswerkbegeleiding, doorstroomsubsidies po-vo en vmbo-hv en nog 

enkele kleinere posten . 

224 



Personele kosten 

De personele kosten zijn voor 2021-2022 begroot op€ 30.897.000. De hoogte van de salarissen is op 

basis van de laatste cao. Er is geen verwachte loonruimte voor 2021 bij de kosten en de opbrengsten 

meegenomen. Ook is er een bedrag van in totaal€ 180.000 opgenomen voor kosten vervanging. 

Tenslotte maken de volgende posten hier onderdeel van uit : 

Jubileumkosten 
Reiskosten woon-werk 

Verplaatsingskosten 

Inhuur medewerkers 

De personele knelpuntenpot is net als in voorgaande jaren€ 90.000 en is onderdeel van de post Kosten 
College van Bestuur. Het CvB heeft mandaat om deze post met een bedrag van € 100.000 te 
overschrijden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. 

Overige personele kosten 

Een groot deel van deze post heeft te maken met personeelsontwikkeling. De kosten hiervoor zijn 
begroot op€ 180.000, wat lager dan vorig jaar. De andere begrote kosten onder deze post hebben 
betrekking op de keuken en op de kosten van de (V)MR. 

Kosten onderwijs en leerlingen 

Het grootste deel van de kosten die rechtstreeks voor het onderwijs en de leerlingen worden 

gemaakt zitten in de personeelskosten . Het verzorgen van het reguliere dagelijkse onderwijs en 

passend onderwijs zijn belangrijke onderwerpen waar personeel op wordt ingezet. En zeker ook op 

de nieuwe onderwijsontwikkelingen zoals het zelfverantwoordelijk leren. Alle leerlingen hebben de 

beschikking over een chromebook of een win book. Ook op het vlak van vorming en 

maatschappelijke inbedding worden zaken ontwikkeld . Daarnaast wordt het techniek onderwijs 

versterkt en wordt ingezet op internationalisatie. 

De niet personele kosten van zorgbegeleiding, leerlingenbegeleiding, decanaat en bijvoorbeeld het 

testen van leerlingen zijn begroot onder deze post. Ook de kosten van mediatheek, open dag en 

diverse andere PR-activiteiten en examenactiviteiten zijn hier meegenomen. In samenwerking met 

het Vechtdal wordt Techniek Breed gegeven . De praktijkvakken worden op het Vechtdal gevolgd, 

terwijl de andere vakken gegeven worden op het Greijdanus. De kosten die we hiervoor aan het 

Vechtdal betalen zijn hier begroot. 

Vaksecties 

De kosten van de vaksecties zijn begroot op€ 318.000. Dit is€ 41.000 hoger dan vorig jaar. Dit wordt 

vooral veroorzaakt doordat er vanuit STO meer materialen zijn begroot voor de technische vakken. 

Kosten leermiddelen 

De kosten van de leermiddelen zijn€ 72.000 hoger begroot dan vorig jaar. Vorig jaar zijn de kosten 

in werkelijkheid fors hoger geweest dan begroot. De verwachting is dat het nieuwe contract vanaf 

komend schooljaar wat goedkoper is dan afgelopen jaar, maar wel duurder dan we gewend waren. 

Er is nog een geschil met de oude leverancier van de leermiddelen. We zien met vertrouwen de 
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rechtzaak tegemoet, maar er bestaat altijd een klein risico dat de kosten hoger zullen uitvallen. De 

uitspraak wordt ergens rond de zomer verwacht. 

Kosten onderhoud 

De kosten van onderhoud hebben te maken met schoonmaak, onderhoud gebouwen, terrein en 

installaties, energie en beveiliging. Voor 2021-2022 is een bedrag van€ 1.082.000 begroot,€ 97.000 

hoger dan vorig jaar. Naast een reguliere prijscorrectie heeft dit ook te maken met een stijging van 

de kosten op schoonmaak en energie en een correctie op de vestiging Hardenberg waar vorig jaar 

deze post te laag was begroot. 

Kosten doorbe/asting ICT/Repro 

De doorbelaste kosten voor ICT en repro zijn€ 45.000 hoger dan vorig jaar begroot. Hoofdoorzaken 
zijn noodzakelijke investeringen in het datacenter en telefonie en de overstap naar Microsoft365. 
De totale kosten van doorbelasting zijn begroot op€ 1.019.000. 

Afschrijvingskosten 

De afschrijvingskosten zijn begroot op€ 469.000. Dit is€ 134.000 hoger dan vorig jaar. Dit betreft de 

afschrijvingen die te maken hebben met meubilair, apparatuur onderwijskundige investeringen. 

Zowel in Zwolle en Hardenberg wordt er fors geïnvesteerd ten behoeve van het Sterk Techniek 

Onderwijs.€ 174.000 van dit totale afschrijvingsbedrag heeft hiermee te maken. 

Kosten PR en communicatie 

De kosten voor PR en communicatie zijn iets hoger dan vorig jaar en komen uit op€ 108.000. 

Effecten in fte's 

In onderstaande tabel staat het aantal fte's (OP, OOP en directie) van het huidige en het vorige 

schooljaar. 

meer ( .. ) I 
fte's 2020-2021 2021-2022 minder.(·) 
Zwolle 201,'}2 200, 22 1,10-

Hardenberg 81 ,39 79,42 1, 97. 

MepJ)el 45,88 45"07 0,81-

Enschede- 17,94 16,44 t,50-

,stafdifmst 47, 11 47,11 -
totaal. 39.4,24 J89,16 5.':JS-

De werkgelegenheid in deze reguliere begroting daalt vergeleken met schooljaar 2020-2021. Voor 

het grootste deel is dit te zien bij het OP. Bij de stafdienst is de inzet op internationalisatie 

afgenomen. Daar tegenover staat dat alle inzet op participatiebanen bij de stafdienst wordt begroot. 

Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren. 
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Hieronder staat het aantal fte's OP met daaronder het aantal leerlingen en het aantal fte's per 

leerling. 

meer( ... ) t 
fte's ~020·2(121 io21;2022 mlndèr ~-J 
·Zwolle 152;9~ 151,71 1·,20-

Har~enberg 6Jj9~ ~2~16 1,76-

jJ:% 
,, 

.Meppel 33,15 0,8.1-
Ensdi~de, 2,58 ~,oa. 1 ,~o-

1totaal 2to_~1 ·iss.,_10 5/17· 

meel"(,. ) t 
. ~nm.lUn_. 2020-2.021 202,i-1022 minder(·] . 
Zwolle l::¾5 2.-400 35 

Hàr~enberg. 91~ 9~4 '18 

Meppel 52if 545 .17 

Ensd\ede· 2D6 171 !35- ' 

.totaal .41015 4.050 35 

meer(•) t 
lln. p. fte 2020-202, i02f-2D22 minder H -~ 

Zwolle 15,47 15,82 o,3°5 2., 3~ 

Har~enberg 1 ,l3 15;02_ 0,69 4,8'\ 

Meppel 15,55 t6)44 0,89 '5"771 
Ens~ede- 2\150 _21 , 16 0,'34· -, ,6:": 
,totaal 15,42 1s,aa 0,46 Jl (K 

Op basis van het aantal leerlingen zou de formatie met 2,98 fte stijgen. In werkelijkheid neemt de 

OP-formatie af met 5,27 fte . Deze daling wordt voor een deel veroorzaakt door te rekenen met 37 

lesweken in plaats van 37,8 . In Enschede heeft de daling hoofzakelijk te maken met de daling van 

het aantal leerlingen . Op de andere vestigingen heeft het ook te maken met de besparingen die we 

willen realiseren . In de praktijk zal het gevolg niet zijn dan medewerkers moeten vertrekken . De 

extra inzet die nodig is voor het programma NPO maakt dat de werkgelegenheid komend schooljaar 

niet zal afnemen. 

Door de doorgevoerde besparingen in deze regulie re begroting stijgt het aantal leerlingen per fte OP 

op de vestigingen Zwolle, Hardenberg en Meppel. In Enschede is dit niet aan de orde. Daar daalt de 

formatie mee met de daling van het aantal leerlingen . 

Inzet Slobmiddelen 

Hiervoor is al genoemd dat deze Slobmiddelen zijn bedoeld om in te zetten voor meer 
ontwikkelt ij d, · werkdrukver li cht ing, bege leiding startende docenten, maatregelen rond 
a rbeidsma rktvraagstu kken, onderwijs in novatie, bege leid ing zij-i nstromers . 

In Zwo lle is voor de bested ing van de Slob-middelen gezocht naar een bested ing die recht doet aa n 
de bestedingsdoelen die hiervoor zij n meegegeven en de pittige opdracht die er ligt om een 
verantwoorde begrot ing op te st ellen. In over leg met de VM R is ervoor gekozen om in schoo lj aa r 
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2021-2022 2 werkdagen in te plannen voor onderw ijsontwikke ling en ander overleg, zodat op andere 
momenten in het schoo ljaar deze overleggen niet de werkdruk verhogen . 

In Hardenberg worden deze gelden ingezet door de tijdelijke contracten van de onderwijsassistenten 
in het steunpunt en bij D&P te ver lengen om zo de werkdruk komend jaar te ontlasten . Deze 
verlenging was zonder deze ge lden niet mogelij k geweest. Ook op een aantal andere plekken za l iets 
meer format ie worden ingezet om de werkdruk te verlagen. Deze ruimte is in de begrote 
personee lskosten opgenomen. 

In Meppel worden de Slobgelden ingezet om zittend personeel te behouden op taakgeb ieden die bij 
krimp van het personeelsbestand zouden leidden tot werkdruk verhoging. Concreet gaat het om 
formeren van groeperingsvormen, waarbij kleinere groepen minder vaak hoeven worden 
samengevoegd. Zo worden er net als vorig jaar geen mentorgroepen samengevoegd. Dat leidt ertoe 
dat de mentor steeds met de eigen leerlingen het GO-moment kan vormgeven. Daarnaast wordt er in 
Meppel ingezet op verdere ontw ikke li ng van het GO-onderwijs, waarb ij er uren gefaci liteerd kunnen 
worden. 

In Enschede worden de Slobgelden ook gebruikt om groeperingvormen te creëren, wçiarb ij kleinere 
groepen minder vaak hoeven worden samengevoegd. Dit is zichtbaar in de mentorgroepen, waar 
leerlingen in eigen groepen het GO-moment meemaken en waarb ij ook hierin verder wordt 
ontwikke ld in de tij d die daar specifiek voor beschikbaar wordt gemaakt. 

Meerjarenbegroting en risico's 

In onderstaande overzicht staat de meerjarenraming voor de komende 5 schooljaren bij ongewijzigd 

beleid . 
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2021.20:n 2022-2023 20~-2024 2~24-201$ 
t;,aten 

Inkomsten Jaon.ooo 38 028.000 37.815.000 37 530.00Q 

totaal van de baten 38.072°000 38.028.0óO 37.875 000 37,530:000 

lasten 

Personeelskosten 30 896 000 30.29~.ooo 30 147.000 29.819.000 

0.-erige·kosiel} personeel 180,000 180.000 180.000 180 ,000 

Kosten ondel'\tijs en leerlingen 546.00.Q 646.000 546.000 546.000: 

Val<secties 319.000 319.000 , 319.000 319 OOQ 

Kosten doortelasting ICT/Repro 1019 000 1 019 000 10-19000 1 019 000 

AtschriMngskosten 469.000 469 000 469000 469 ooó 
' 

Kosten ondertioud en huur gebouwen 1.082.000 1,082 000 1.082.000 1.082.000 
.. .. 1, 

Kosten leermiddelen 1.306.000 1 302.000 1.300,000 1 283.000 

Kosten College van Bestuur 662.000 66~.000 662.000 662.000 

Kosten Aämînistratieve diensten 387.000 387.000 387.000 387 .000 

Kosten P&o · 67 00Q 67 000 67 ,000 67.000 

Kosten lCT/R.eprn 605· 000 605 00Ó 6-05 000 60$.000 

Kosten fac~itarre dienst 984.000 984 000 984,000 984.000 

Kosten PR en communicatie 108.000 108 000 108· 000 108 000 

totaal ·von de llsaten 38 630.000 38Jl28.000 37.875,.000 37 530 000 

t I v. Slobgelderi of private rese~ 34S.000 . 

Salc;io ~x~lolta~ie 210.00.0- . . -

Dekking uit rekening c~rant 170-.000 -

Resultaat-na dekking R/C 40,000- . . . 

Hieronder de leerlingenprognose waarmee is gerekend . De hogere instroom in het komend 

schooljaar is nog niet verwerkt in het aantal lèerlingen in meerjarenperspectief. 

2020-2021 
-l.01 S 

2021-2022 
4.050 

2022-2~23 
4,036 

2023-2024 
4,030 

2024-2025 
3.9n 

2025-202& 

37.0&1 .000 

37 081 000 

29 38,9-000 

180.000 

64G.90Q 

3.19-.000 

1.019.000 

46~.ooo 

1082000 

1.264 000 

662 000 

387 000 

67 000 

GOMOO 

984.000 

108 000 

37 081 .000 

-

2025-2026 
l.91& 
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In de cijfers zijn de effecten op de inkomsten, de personele kosten en de kosten van het 

boekenfonds als gevolg van de leerlingenprognose meegenomen. 

In de meerjarenbegroting is de verevening van de middelen zware zorg vanuit de 

samenwerkingsverbanden verwerkt. Dit leidt tot een negatief effect van€ 240.000 in 2025-2026. 

Mogelijke negatieve effecten op een vestiging worden of op de vestiging zelf of Greijdanusbreed 

opgevangen. 

De resultaten kunnen door diverse zaken nog worden beïnvloed. Een aantal zaken is hierboven 

genoemd en wordt hieronder bij de risico's nog wat uitgebreider toegelicht. Daarnaast worden nog 

andere risico's en positieve ontwikkelingen genoemd die nog niet in de cijfers zijn meegenomen. 

Risico's en onzekerheden 
Een aantal risico's wordt voor de komende jaren onderkend: 

• De corona-crisis heeft een grote impact op het onderwijs en op leerlingen. In 2020 en in 
2021 zijn al extra middelen beschikbaar gekomen voor inhaal- en 

ondersteuningsprogramma's waarmee leerlingen kunnen worden geholpen die 
achterstanden op welk vlak dan ook oplopen . De effecten van de corona-crisis zullen 

meerdere jaren kunnen doorwerken. Dit vraagt op allerlei vlak extra inzet van scholen om 
leerlingen te ondersteunen en te helpen om achterstanden op welk vlak dan ook weer in te 
lopen . Dit zal ongetwijfeld leiden tot extra inzet van personeel of andere middelen. De 
overheid is zich hier van bewust en heeft besloten tot een grote financiële impuls voor de 

komende 2,5 jaar. Het uitgangspunt is dat de middelen die hiervoor beschikbaar komen 
voldoende zijn om invulling te geven aan de zaken die nodig zijn om dit vorm te geven. 

• De praktijk wijst uit dat de leermiddelen niet meer voor dezelfde prijs zijn in te kopen als we 
gewend waren. Voorheen waren de kosten per leerling rond€ 260. De laatste jaren was dit 

al hoger en de kosten in schooljaar 2020-2021 komen uit op€ 325 per leerling. Vaksecties 
zijn vrij hun eigen keuzes te maken . Ze zijn niet gewend om in deze keuzes ook de financiële 
kant te betrekken, omdat Greijdanus in de afgelopen jaren een contract had met een vaste 
prijs per leerling. Vanaf schooljaar 2021-2022 is dat anders. Er is geen sprake meer van een 
vaste prijs per leerling, dus elke keuze bij de aanschaf van leermiddelen heeft financiële 
gevolgen. De kosten van leermiddelen zullen door het betrekken van de financiële kant in de 
afweging kunnen dalen, maar het effect zal wellicht niet direct merkbaar zijn. Ook loopt er 
op het vlak van leermiddelen nog een juridische procedure. Gesprekken hebben niet tot het 
gewenste effect geleid en de juridische procedure is door de leverancier gestart. Dit leidt 

mogelijk nog tot negatieve financiële consequenties . De kans hierop wordt niet als groot 
ingeschat. 

• De risico's binnen passend onderwijs zijn nog steeds aanwezig. In Hardenberg is er voor de 
(V)SO leerlingen nu ook het systeem van de verwijzer betaald. Ook is er een andere 

verdeling afgesproken waardoor de negatieve effecten wat minder zijn dan voorheen 
gedacht. Toch zullen deze inkomsten wel dalen de komende jaren. Dit effect is 

meegenomen in de meerjarenbegroting. In Meppel wordt de collectieve voorzieningen voor 
speciaal onderwijs nog gezamenlijk gedragen. Ook voor Zwolle is dit voor de onder-instroom 
het geval. Het tempo van daling van het aantal leerlingen loopt niet in de pas met de daling 
van de verevening die aan het einde van schooljaar 2019-2020 vervalt. Dit heeft voor beide 

regio's behoorlijke financiële gevolgen. In de betreffende besturen van deze SWV's is dit 
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nadrukkelijk onderdeel van gesprek. De effecten zijn op basis van de daling van het aantal 
(V)SO-leerlingen zoals dat door het SWV is aangegeven meegenomen in de begroting. Als 

deze daling niet wordt gehaald zal het een negatief effect hebben t .o.v. de 
meerjarenbegroting. In Hardenberg lopen de inkomsten vanuit het SWV het meest terug. 
Het effect dat bekend is, is meegenomen in de meerjarenbegroting. Waar zich 
mogelijkheden voordoen wordt bestuurlijke aandacht gevraagd op gesignaleerde risico's of 

onrechtvaardige verdelingen van middelen . 

• Het totaal aantal leerlingen Greijdanus-breed zit nog steeds in de lift. De groei zet zich zoals 
het lijkt nog even door. Vanaf 2022-2023 wordt op de vestiging Hardenberg een behoorlijk 

krimp verwacht van meer dan 12%. Samen met de daling van de inkomsten vanuit het SWV 
is dit een forste opgave voor deze vestiging. 

• Op alle vestigingen wordt steeds meer zichtbaar van het nieuwe onderwijsconcept. In 
Meppel en Enschede is dit het meest zichtbaar, maar ook op de andere vestigingen is hier 
steeds meer van te zien . De leerlingenaantallen op alle vestigingen zitten in de lift, soms 

tegen de demografische ontwikkeling in . Door leerlingen/ouders wordt dit nieuwe concept 
gewaardeerd en heeft aantrekkingskracht. Er zijn nog steeds forse uitdagingen om dit te 
organiseren . Een open lijn met ouders over deze ontwikkelingen is essentieel. Het risico dat 
de ambities niet worden waar gemaakt met als gevolg leerlingenverlies wordt niet als groot 
ingeschat. Wel is het een uitdaging om de formatie binnen de beschikbare middelen in te 
zetten. Om die reden is taakgroep PING in het leven geroepen . Een deel van de voorstellen 

is in de begroting van schooljaar 2021-2022 verwerkt. Volgende stappen zullen echter nog 
wel moeten worden gezet om structureel een sluitende begroting te realiseren . 

• Het aantal leerlingen in Enschede is tegen de verwachting in gedaald. Mogelijk is dit een 
nadelig effect van corona waarbij het voor deze vestiging lastig was zich te laten zien juist op 
die onderdelen waar ze zich onderscheiden. De verwachting is dat in een normaal schooljaar 
na corona het weer lukt zich beter te onderscheiden. 

• Er is besloten tot een vereenvoudiging van de bekostiging per 1 januari 2022. Volgens de 

rekentool die hiervoor beschikbaar is geeft dit een negatief effect van 1,8%. Dit komt neer 
op€ 540.000. In het voorstel is een glij pad voorzien van 3 jaar. 

• Een striktere interpretatie van de regels voor het jaarverslag kan er in de toekomst toe 
leiden dat een fors hogere voorziening voor groot onderhoud moet worden aangehouden. 
In de huidige situatie worden de uitgaven voor de verschillende componenten bij elkaar 
opgeteld en over de jareri heen verspreid . Volgens de striktere regels moet voo'r alle 
componenten afzonderlijk worden gespaard wat tot een hogere voorziening leidt. De impact 
hiervan leidt tot een forste verhoging van de voorziening. Intern zal worden bepaald hoe 

hiermee om te gaan . De verplichting om het zo te verwerken gaat in bij de jaarrekening over 
2023 . 

• De coronacrisis heeft een grote impact op de overheidsfinanciën . Ongetwijfeld zal op enig 

moment de discussie op gang komen of er bezuinigingen komen om de overheidsfinanciën 
weer op orde te brengen. De eerste jaren hoeft het onderwijs hier zich geen zorgen over te 
maken . In het Nationaal Plan Onderwijs komt er de komende jaren veel geld beschikbaar om 
effecten van de corona-crisis de komende jaren het hoofd te bieden. Over de periode 
daarna en hoe de overheidsfinanciën zich verder gaan ontwikkelen is moeilijk iets te zeggen. 

In de meerjarenbegroting is geen rekening gehouden met positieve of negatieve financiële 
effecten die hieruit voortkomen . 

Daar staat ook een aantal positieve zaken tegenover: 
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• De stijging van het aantal leerlingen zet zich door. De school heeft een goede naam en 

aantrekkingskracht op bestaande en nieuwe doelgroepen . De komende jaren lijkt het aantal 

leerlingen nog wat te stijgen en vervolgens weer te dalen naar het huidige niveau. Vanaf 

2024-2025 lijkt de krimp ook Greijdanus-breed wat zichtbaar te worden . 

• Het eigen vermogen van de school is goed . De solvabiliteit ligt de komende jaren boven de 

55%. Dit geeft ruimte om een aantal tegenvallers als gevolg van de hierboven genoemde 

risico's op te vangen. Ook de liquiditeit zit ruim boven de norm en geeft zekerheid om aan de 

verplichtingen te voldoen . 

• De kwaliteit van het onderwijs is goed. Alle vestigingen hebben een basisarrangement en 

vest iging Zwolle heeft het predicaat goed. Dit heeft een positieve uitstraling op het imago van 

de school. 

• Er vindt een steeds grotere samenwerking plaats tussen het gereformeerde basisonderwijs 

en het Greijdanus. Het is reëel te verwachten dat dit een positief effect heeft op het 

trekkingspercentage vanuit de eigen achterban. Ook geeft dit de mogelijkheid om kosten op 

andere terreinen door schaalvoordelen te verlagen . 

Liquiditeitsraming 
In onderstaande schema de mutatie in de liquide middelen die de komende jaren wordt verwacht. 

lnve~terln_g~n 2020 2021 2021 202'3 2024 '2025 

Gebouw en Terrefn 900.000 · ·200.000 100.000 100.000 • 100.000 · 

ICT 1.377.000 821.000 554.000 723.000 $27.000 . 

Inventaris en Appara1uur 109.000 100.000 100.!)90 100.000 · 109.000 
Meub1lafr 600.000 • 100.000 100.00Ó 100.000 100.000 

Totaal Investeringen 2.977.000 1.227.000 $54.000 1.021.000 1.127.000 

AfschrljVingen 'l .601.000 1.596.000 1.585.ÖOO 1.601.000 1.336.0()0 

af: Obflgo 2.000- 2.000- 2..000-- 2.óoó- ~.ooo; 
mutat Ie· voorziening MöP 242.000- 231.000- 195.000 · 37.000 · ~ -000: 
mufa\le '.!00rliel'li.ng PB 300.000 109.000 S().~ 50.000 5-0.000 

mutatie ko11lopende schulden 600.000-

mutatie agv STO 4.00.000 400.000- 400.000-

muta1le liquide midde len :li .52-0.00().. 164.000- 974-000 263.000 163.000 

verwacht resultaat -326.000 -233.000 

muta1fe Liquide middelen l.846..000- 397.000- 974.000 263.000 163.000 

eindstand 5.895.000 4.049.000 3.652.000 4.626.000 4.889.000 5:{l.52.000 

Als penvoerder van Sterk Techniek Onderwijs regio Zwolle ontvangt Greijdanus de middelen die 

weer moeten worden doorbetaald aan de deelnemende scholen . Het uitgangspunt is dat dit aan 

het einde van het kalenderjaar een liquiditeitsvoordeel van€ 400.000 geeft, omdat jaarlijks niet het 

volledig bedrag direct wordt doorgestort. Ook eind 2020 staat er een bedrag van€ 400.000 op de 

balans voor STO. De verwachting is dat dit deels in 2022 en deels in 2024 wordt uitgekeerd. De 

opname van de gespaarde uren persoonlijk budget is nog steeds beduidend lager dan wat nieuw 

wordt gespaard. In de komende jaren is de verwachting dat per saldo het gespaarde aantal uren 

toeneemt en dus ook de voorziening in omvang zal toenemen . 
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Effecten van NPO zijn niet meegenomen. Dit zal in de eerste jaren naar verwachting een positief 

effect hebben op de liquiditeit, maar over de hele periode zal het liquiditeitseffect niet groot zijn . 

De bovenstaande cijfers hebben het volgende effect op de ratio voor de liquiditeit. 

eind 2018 eind 2019 etnd 2020 eind 2021 elnd ·2022 efnd 2óiJ elod ·2024 eind 2025 

solvabiliteit .W ~ 69~.; 57% !ii~ 57% 58% 61\ 607~ 

Liquiditeit 1,07 1,39 t,17 0101 0,86 1 ,05 1,20 1 ,24 

Kosten Centraal 

In het onderstaande overzicht staan de kosten van Centraal in meer detail op een rij . 
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GO ION zijn alle kosten van medewerkers die voor GO ION werken. De kosten hiervan worden 

conform vaste verdeelsleutels verdeeld over alle GO ION partijen. Voor€ 537.000 wordt dit 

doorbelast aan Greijdanus. Je ziet deze doorbelaste kosten in de kolom van de doorbelaste kost.en 

terug. Voor€ 676.000 wordt dit extern in rekening gebracht. Daarmee worden dus alle 

personeelskosten GO ION doorbelast. Ook voor het GO ION deel van de administratieve diensten 

vindt doorbelasting aan Greijdanus en aan het PO plaats . Onder aan de streep resteert het 

specifieke deel voor Greijdanus. 
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De kosten van P&O hebben voor het grootste deel betrekking op kosten van de arbodienst en 

kosten van werving en selectie. 

De totale kosten facilitaire dienst zijn vergelijkbaar met vorig jaar. 

De advieskosten hebben betrekking op verschillende onderwerpen. Naast advies over zaken 

aangaande personeel en organisatie, wordt er advies gevraagd bij aanb~stedingstrajecten en 

huisvesting. Ook vindt er consultancy plaats met betrekking tot diverse ICT-zaken, zoals software en 

implementatie. 

Voor PR en communicatie worden kosten van advertenties, promotiemateriaal, 

implementatiekosten portalen en imago onderzoek begroot. De vestigingen hebben de vestiging

specifieke PR zelf begroot. 

De kosten van de Administratieve Diensten betreffen vooral licentiekosten van de 

administratiepakketten . Daarnaast zijn er bedragen begroot voor de kosten van de accountant, 

verzekeringen, rente en het geldverkeer. De kosten zijn€ 25 .000 hoger. Dit heeft hoofdzakelijk te 

maken met het feit dat vanaf januari 2021 0,5% negatieve rente moet worden betaald bij een saldo 

boven€ 250.000. Er wordt naar mogelijkheden gekeken om dit in de toekomst (deels) te 

voorkomen. 

De kosten voor ICT/repro zijn hoger door noodzakelijke investeringen in het datacenter en op het 

vlak van telefonie. Ook is het onderhoud op een aantal producten duurder dan voorheen. 

De kosten voor CvB zijn iets lager dan vorig jaar. Voor scholing is een lager bedrag begroot en 

daarnaast is er naar verwachting een lager bedrag vanuit de private reserve nodig voor de 

Vriendenstichting. 
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correctie BAPO vestigingen 
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extra middelen regeerakkoord 
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doorbelaste kosten orthopedagoog 
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Ouderbijdrage 

De overheid vergoedt niet alle kosten . Er zijn zaken die wij als Greijdanus belangrijk 
vinden om het onderwijs en de zorg voor uw kind zo optimaal mogelijk te maken, 
maar die niet vergoed worden . Op het gebied van zorg , identiteit, educatie, sociale 
maatschappelijke betrokkenheid en ICT wil het Greijdanus meerwaarde bieden en 
daar vragen wij een aanvullende bijdrage voor. De bijdrage 'overige schoolkosten ' 
die wij daarvoor aan u als ouder/verzorger vragen is een vrijwillige bijdrage, maar is 
niet geheel vrijblijvend. Deze bijdrage is hard nodig om het onderwijs goed vorm te 
kunnen geven. Daarom waarderen wij het zeer als u deze in het belang van uw kind 
wilt voldoen . De oudergeleding van de MR kijkt jaarlijks kritisch mee heeft ingestemd 
met de hoogte van deze bijdrage. 

De hoogte van deze bijdrage overige schookosten is : 
Zwolle en Hardenberg : € 75,
Meppel en Enschede: € 62,-

Hieronder een toelichting hoe deze middelen worden ingezet. 

Voor Greijdanus is de identiteit erg belangrijk. Kosten die voortvloeien uit het werken 
aan de identiteit, het stimuleren van de betrokkenheid van de leerlingen , de 
begeleiding van leerlingen en het incidenteel ondersteunen van ouders (zie 
ook financië le ondersteun ing). Te denken valt aan de schoolbegeleidingsdienst, 
diverse (buitenschoolse) leerlingenactiviteiten waarin leerlingen zelf een belangrijke 
eigen rol hebben, identiteitsbijeenkomsten met ouders. Bij de begeleiding en zorg 
voor leerlingen worden ook testen gedaan, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen 
van wat elke individuele leerling nodig heeft. 

Greijdanus vindt het belangrijk om op het vlak van sport en cultuur diverse activiteiten 
en faciliteiten te bieden . Zowel in de les als daarbuiten wordt hier aandacht aan 
gegeven . Dit betreft bijvoorbeeld de grote avond , muzikale activiteiten , 
museumbezoek, sportdagen enz. 

Ook worden de ICT-voorzieningen steeds belangrijker binnen de school. Enkele 
jaren geleden is in een aantal klassen gestart met volledig digitaal onderwijs en die 
beweging zet zich door. In schooljaar 2019-2020 maakt elke leerling gebruik van een 
chromebook. Wij vinden dit belangrijk, omdat dit ons nog meer in staat stelt om het 
leren van elke individuele leerling te ondersteunen De facilite iten op het vlak van ICT 
zijn hierop afgestemd . Leerlingen kunnen daarnaast ook privé gebruik maken van de 
ICT-faciliteiten . Hierbij zorgt het draadloze netwerk ervoor dat leerlingen ook via hun 
eigen mobieltje of ander medium gebruik kunnen maken van internet. Dit draadloze 
netwerk is recent uitgebreid i.v.m. het grotere gebruik van draadloze devices. 

Er is daarnaast bewust gekozen voor een uitgebreide mediatheek waar leerlingen 
voor hen zelf of voor hun studiemateriaal kunnen lenen . 
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Elke leerling krijgt de beschikking over 100 'tikken' om te kunnen kopiëren of printen 
op school. Ook dit wordt uit de bijdrage overige schoolkosten betaald . 

Bijdrage privégebruik Chromebook 
Voor het digitaal lesgeven wordt gebruik gemaakt van een Chromebook. Voor het 
schooljaar 2021-2022 wordt een bijdrage gevraagd van€ 30,-. Op diverse scholen 
wordt aan ouders gevraagd zelf een tablet of chromebook aan te schaffen of wordt 
een hogere bijdrage gevraagd. Greijdanus kiest ervoor om deze bijdrage zo laag 
mogelijk houden . 

Bijdrage werkweken of andere reizen in het kader van internationalisering en/of 
excursies 
De kosten per leerling voor de zaken die op dit vlak in de loop van het schooljaar 
georganiseerd worden , komen volledig voor uw rekening. Wij vinden het belangrijk 
dat leerlingen hieraan deelnemen. Mocht u ervoor kiezen uw kind niet hieraan deel te 
laten nemen, dan zal uw zoon of dochter een alternatief programma moeten volgen . 
Hiernaast op deze pagina ziet u een link naar het bestand waarop in meer detail de 
zaken die worden georganiseerd staan . 

Bijdrage Vriendenstichting 
Er gaan ongeveer 3900 jongeren naar het Greijdanus. Als u als ouders voor elk van 
hen een bijdrage van €20, - betaalt, levert dat €78 .000,- op. Dat helpt ons als school 
en Vriendenstichting enorm in het ondersteunen van ouders met hoge 
vervoerskosten! Want die ondersteuning kost de Vriendenstichting jaarlijks zo'n 
€180.000,- . Een bedrag dat we met alleen onze fondsenwerving niet bij elkaar 
krijgen . Met uw vrijwillige bijdrage maakt u het onderwijs dat uw kind krijgt o_ok 
mogelijk voor jongeren die hiervoor ver moeten reizen . 

Kluisjes 
Naast de bijdrage in de overige schoolkosten wordt voor het gebruik van een kluisje 
huur in rekening gebracht. 
Dit is een verplichte bijdrage van : 
Zwolle: € 9,
Hardenberg : € 10,50 

Huur gereedschappen 
Voor de richting Techniek binnen het vmbo krijgt elke leerling gereedschap ter 
beschikking . Hiervoor wordt huur in rekening gebracht. Deze verplichte huur is: 
Zwolle : € 40,- tot€ 155,-
Hardenberg en Meppel:€ 40,- tot€ 100,-
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Medezeggenschapsraad 

Medezeggenschapsraad 

Voor Greijdanus zijn onderstaande medezeggenschapsraden actief: 

• de (centrale) medezeggenschapsraad (MR) 

• vier vestigingsmedezeggenschapsraden (VMR) 

De MR behandelt de schoolbrede onderwerpen en/of de zaken die op meer dan twee vestigingen spelen. De 

VM R behandelt de vestig ingsspecifieke onderwerpen. Als we de begroting als voorbeeld nemen dan geeft'de MR 

de kaders aan en de VMR geeft er invu ll ing aan op vestigingsniveau. 

Bij het werk van de (V)MR speelt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) een belangrijke rol. Hierin ziJn de 

bevoegdheden van de medezeggenschap verankerd. De medezeggenschapsraden hebben daarnaast elk hun 

eigen statuut en reglement. 

Omdat besliss ingen van het bevoegd gezag of de schoolleiding vaak gevolgen hebben voor leerlingen , personeel 

en ouders. vindt d.e wetgever het belangrijk dat die groepen (geledingen) ook mee kunnen praten over het beleid 

van de scholen. In de (V)MR hebben dan ook ouders, personeel en leerlingen zitting. De (V)MR bevordert naar 

vermogen openheid en onderling overleg op onze school. 
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