Jaarbeeld 2021
Je mag hier zijn
wie je bent!

“ONZE AMBITIE IS
DAT IEDERE LEERLING
LEERT VANUIT

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) vormt de

PLEZIER

verbindende factor tussen het Bonhoeﬀercollege en het Jac. P. Thijsse
College in Castricum, het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium

BETROKKENHEID

&

NIEUWSGIERIGHEID

in Beverwijk en het Kennemer College mavo en beroepsgericht en de

IN EEN GEVARIEERDE
LEEROMGEVING.”

Kennemer Praktijkschool in Heemskerk. Daarbij bieden we met Supreme
College Nederland internationaal toponderwijs en met Fourteens 10-14
onderwijs. Gezamenlijk geven wij elke leerling de kans om de voor hem of
haar beste plek in de samenleving te vinden, passend bij het eigen
leervermogen en het individuele talent.

6220 leerlingen

718 medewerkers

SVOK 2020

5 STRATEGISCHE PIJLERS

SVOK 2021

In 2021 zijn we samen met de scholen
op weg gegaan naar een nieuw te
vormen koersplan. Een eerste stap
hierin was de reﬂectie op de voortgang van onze vijf strategische pijlers:
eigentijds, betekenisvol en grensverleggend onderwijs, maatwerk in
onderwijs en begeleiding, inspirerend
leiderschap dat professionele ruimte
creëert en ontwikkeling stimuleert,
leergemeenschappen die samenwerken en samen leren activeren,
en een eﬀectieve en eﬃciënte
ondersteuning.

6140 leerlingen

749 medewerkers

WIJ ZIJN
VERBINDEND,
AANSPREEKBAAR,
AMBITIEUS ÉN
LEERGIERIG.

Check de belangrijkste ontwikkelingen van 2017 tot en met 2021!

ONDERWIJSKWALITEIT

Eigentijds, betekenisvol en
grensverleggend onderwijs
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Doorontwikkeling Technasium (Bonhoeﬀercollege)
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Aandacht afwisselende didactiek in de lessen

VWO

(Bonhoeﬀercollege)
Ontwikkeling referentiekader eigenaarschap bij

BONHOEFFERCOLLEGE

leerlingen en rol docent (Bonhoeﬀercollege)
Inzet eduScrum als activerende didactiek
(Kennemer College havo-vwo)
Start pijlers (Sports & Lifestyle, Art & Design, Start-up en
Geo Future) in de brugklas om brede ontwikkeling te
stimuleren (Kennemer College havo-vwo)

ONDERWIJSKWALITEIT
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Start vakoverstijgend werken
(Kennemer College havo-vwo)
Start Fourteens/10-14 onderwijs
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Ontwikkeling leerlijn eigenaarschap bij leerlingen
(Kennemer College mavo)
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(Kennemer College havo-vwo en Fedra)
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Ontwikkeling leerroute vmbo-mbo smart-maintenance
(Kennemer College mavo)
Ontwikkeling techniekonderwijs met TechMavo

88%

HAVO

(Kennemer College mavo)

VWO

Afscheid GPL, meer gestructureerde leeromgeving met

JAC. P. THIJSSE COLLEGE

lessen 60 minuten, duidelijke kop en staart en lesdoel
(Kennemer College beroepsgericht)
Meer betekenisvolle opdrachten binnen de beroepsproﬁelen (Kennemer College beroepsgericht)
Ontwikkeling en start Kennemer Techlab
(Kennemer College beroepsgericht)

PIJLER 2

Ontwikkeling KeuzeWerkTijd-lessen

Maatwerk in onderwijs
en begeleiding

Start interne Entreeklas (Kennemer Praktijkschool)

(Kennemer Praktijkschool)

Restyling leeromgeving (Kennemer College mavo,
Kennemer College beroepsgericht, Bonhoeﬀercollege,

Als onderdeel van JPTeaching de dagindeling en

Kennemer Praktijkschool)

formatieve evaluatie (Jac. P. Thijsse College)

Ontwikkeling blended learning op verschillende scholen

Ontwikkeling Plusdocument (Bonhoeﬀercollege)
Meer diﬀerentiëren in aanbod en niveau
(Bonhoeﬀercollege)
Start Supreme College Nederland
(Jac. P. Thijsse College en Bonhoeﬀercollege)
VIP-room en TOM-coach voor meerbegaafde leerlingen
(Bonhoeﬀercollege, Jac. P. Thijsse College,
Kennemer College havo-vwo)

ONDERWIJSKWALITEIT

Start Eureka voor leerlingen die extra uitdaging nodig
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Start Fourteens (Kennemer College havo-vwo en Fedra)
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versneld examen te doen (Kennemer College havo-vwo)
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Ontwikkeling maatwerkroutes om op hoger niveau of

91%

94%

85%

93%

naast Jac. P. Thijsse College ook op andere scholen
Doorontwikkeling GPL, eigenaarschap, werken met

HAVO

leerdoelen en coaching (Kennemer College mavo)

VWO

KENNEMER COLLEGE HAVO/VWO

Verdiepen op havo-niveau, versnellen in leerjaar 3
en verbreden met extra examenvak
(Kennemer College mavo)
Ontwikkeling Talentstromen voor onderbouw
(Kennemer College mavo)
Maatwerkvakkenpakket in de onderbouw
(Kennemer College mavo)

ONDERWIJSKWALITEIT

Start en ontwikkeling Traject+-klas (Kennemer College

8
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mavo, beroepsgericht en Praktijkschool)
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Aandacht goede determinatie voor weloverwogen
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(Kennemer College beroepsgericht)
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Meer maatwerk binnen praktijkvakken

SLAGINGSPERCENTAGE
96%

Ontwikkeling en start Kennemer Techlab
(Kennemer College beroepsgericht)

95%

Start werken met Proﬁjt als leerlingvolgsysteem en

VMBO G/T

elektronische leeromgeving, met o.a. portfolio en
stage- en zorgmodule (Kennemer Praktijkschool)

KENNEMER COLLEGE MAVO

Ontwikkeling leerlijn per vak met drie uitstroomproﬁelen dagbesteding, arbeid en leren
(Kennemer Praktijkschool)
Inzet structurele huiswerkbegeleiding op meerdere
scholen
Herstructurering mentoraat op meerdere scholen

PIJLER 3

Professionele ruimte en inspirerend leiderschap
Ontwikkeling Professioneel Statuut (Bonhoeﬀercollege)

Bijna alle teamleiders hebben deelgenomen aan SVOK

Werken aan schoolplan en teamplannen met

Minimaster Onderwijs(beleid) en Leiderschap

betrokkenheid docenten op meerdere scholen

(2017-2019)

Ontwikkeling (didactische) coaching
(Kennemer College mavo)

Aandacht voor en training van feedback, feed up,

Intervisie teamleiders SVOK-breed (2017-2018)

feedforward op meerdere scholen
Investering in professionalisering en ontwikkeling op
kwaliteitsdossiers (Kennemer College beroepsgericht)

Meerdere leidinggevenden hebben NSO/CNA gevolgd

Inzet collegiale lesbezoeken en ﬂitsbezoeken om
kwaliteit lessen te versterken

Ontwikkeling en start nieuw leiderschapsprogramma

Inzet op duidelijke communicatielijnen en verdeling

(2021)

taken, rollen en verantwoordelijkheden (Kennemer

Start gesprekscyclus SVOK-breed

College beroepsgericht en Kennemer Praktijkschool)
Werken met onderwijskundige teams of docentontwik-

Studiedagen en interne scholing SVOK-breed

kelteams (Jac. P. Thijsse College, Bonhoeﬀercollege en

Inzet en training formatieve evaluatie op meerdere

Kennemer College havo-vwo)

scholen

PIJLER 4
Samenwerken en
samen leren
Studiedagen en interne scholing per school
Start JPTalk om kennis te delen (Jac. P. Thijsse College)

ONDERWIJSKWALITEIT
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Start EdTech om collega's te ondersteunen bij ICT als
hulpmiddel in het onderwijs (Jac. P. Thijsse College)
Inzet onderwijskundige teams en docentontwikkelteams (Jac. P. Thijsse College, Bonhoeﬀercollege en

VMBO G/T

SLAGINGSPERCENTAGE

Interne scholing formatieve evaluatie bij meerdere
scholen
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Professionele leergemeenschap diﬀerentiëren
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(Bonhoeﬀercollege)

98%

100%

VMBO B

100%

VMBO K

Accreditatie Kennemer College havo-vwo als
Opleidingsschool

VMBO G/T

Deelname platform Theoretische/Nieuwe Leerweg,

KENNEMER COLLEGE BEROEPSGERICHT

* De enquête onder ouders is bij Kennemer College beroepsgericht
in 2021 niet afgenomen door corona.

Zo.Leer.Ik-scholengroep (Kennemer College mavo)
Samenwerking met GPL-scholen, zoals Lumion
(Kennemer College mavo)
Verbreden Stagenetwerk (Kennemer Praktijkschool)
Oprichting Leerlingenraad (Kennemer Praktijkschool)

7,5
7,9
7,7

veiligheid
leraren en
veiligheid

9,7
7,2

Vergroten ouderbetrokkenheid door o.a. NT2 voor
ouders en de communicatie-app
(Kennemer Praktijkschool)

CERTIFICATEN

SLAGINGSPERCENTAGE

Professionele leergemeenschap Fourteens (SVOK-breed)
Professionele leergemeenschap Onderzoek (SVOK-breed)

,0%

SVOK-brede Studiedagen

100%

50

33

,0%

NIVEAU 1/ENTREE

TOM-coaches

,0%

LEREN

leerlingen
ouders
sfeer

Samenwerking in ondersteuning: Traject+, VIP-room en

11

,0%
43

,0%
21

,0%

WERK

WERK EN LEREN

landelijk

24

BEHAALDE
DIPLOMA’S
EN/OF
CERTIFICATEN
VOORTGEZET ONDERWIJS

UITSTROOM
BESTEMMING

PRO-DIPLOMA

100%

Intervisie teamleiders SVOK-breed (2017-2018)

ENTREE-DIPLOMA

KENNEMER PRAKTIJKSCHOOL

PIJLER 5

FOURTEENS

Eﬀectieve en eﬃciënte ondersteuning
SVOK-brede deelname RAP in kader professionalisering

Ontwikkeling gesprekscyclus

en lerarentekort

37 leerlingen vo
(31 leerlingen po)

Ontwikkeling collegiale visitaties
Europese aanbesteding leermiddelen met

3 FTE

keuzemogelijkheden scholen

Herstructurering ICT-infrastructuur: uitfasering eigen
servers, door cloudwerkplek kan iedereen overal lesgeven

Gezamenlijke aanbesteding MVO-proof schoonmaak

en -volgen, ICT-ondersteuning dichterbij het primair
proces

Gezamenlijke inkoop printers
Meer werkprocessen geharmoniseerd en AVG-proof
Ontwikkeling online interne en externe communicatie
met intranet en responsive website per school

Verbetering P&C-cyclus met centrale ondersteuning en
monitoring

SUPREME COLLEGE

Doorontwikkeling Academie 2.0 naar meer
Start digitaal kasboek

vraaggestuurde leeromgeving

Invoering centrale software om ouderbijdrage te

Ontwikkeling nieuw leiderschapsprogramma

verwerken
Inrichten Periodiek Bestuurlijk Overleg (PBO) om
Start kwartaalrapportages om inzet medewerkers te

ontwikkeling te monitoren op gebied van

monitoren

onderwijskwaliteit, HR en ﬁnanciën

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid door vaste

Start meer planmatig werken in kader passend

aanstelling casemanager/adviseur

onderwijs

33 leerlingen

5 FTE

Ontwikkeling gezamenlijk mobiliteitsbeleid en taskforce
mobiliteit in kader strategische formatieplanning

BESTUURSBUREAU
Het zelfevaluatiekader helpt ons om te
kijken of we op de goede weg zijn én blijven.
Belangrijke instrumenten hierbij zijn o.a.
collegiale visitaties, leerlingenenquêtes en
het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

17 FTE

2020
2021
17 FTE

NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)
Twee jaar leven met Corona leert ons dat de

Interventies op cognitief gebied

pandemie een enorm grote impact heeft
(gehad) op de ontwikkeling van leerlingen op
cognitief, executief en praktijkvormend en
sociaal-emotioneel niveau. In februari 2021

Kleinere klassen zodat er meer persoonlijke aandacht en tijd is voor

kondigde de minister van OCW daarom het

de individuele leerling of splitsen van grote (kwetsbare) lesgroepen.

Extra vaklessen om leerlingen bij te spijkeren op achterstanden.

Nationaal Programma Onderwijs aan; een

Inzet extra docenten op kernvakken.

ﬁnanciële injectie van 8,5 miljard euro om de

(Verplichte) ondersteuningslessen per vak voor verschillende

komende jaren in het onderwijs te investeren

leerjaren gericht op herhaling van lesstof, preteaching en het beter

en vertragingen opgelopen tijdens de

aanleren van de vakvaardigheden.

Inzet extra TOA’s om pratica in te halen.

coronapandemie te bestrijden.

Inzet extra onderwijsassistenten en toezichthouders om docenten te
ondersteunen in hun lesgevende taak.

Inzetten op doorlopende leerlijnen lezen, schrijven en spreken,
Op basis van de schoolscan heeft elke school

vergroten woordenschat, versterken leesstrategieën

een programma met interventies ontwikkeld

(Tovani-methode) en versterken taalgericht vakonderwijs.

Uitbreiden NT2-onderwijs en daarnaast speciﬁeke ondersteuning aan

dat inspeelt op de achterstanden en zorgt voor

ISK-leerlingen om hun schooltaal woordenschat te vergroten en meer te

een duurzame ontwikkeling van het onderwijs.

diﬀerentiëren naar niveau.

Extra lessen/begeleiding voor de vakken Rekenen en Wiskunde.

Gedurende het programma monitort elke
school de voortgang en het eﬀect van de
ingezette interventies.

Interventies op sociaal-emotioneel gebied

Interventies op executief of
praktijkvormend gebied

Uitbreiding mentoraat om leerlingen beter in beeld te hebben.
Professionaliseringstraining voor kernteam om beter in te spelen op motivatieproblemen bij leerlingen en
inzet maatwerk.

Inzet huiswerkbegeleiding zonder ﬁnanciële drempel.
Inzet van het vak ‘Leren leren’ met aandacht voor executieve

Uitbreiden capaciteit kernteam, zorgcoördinator, trajectbegeleiding/-voorziening, schoolverpleegkundige.

functies en metacognitieve vaardigheden.

CBO-screening brugklas op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Training docenten en mentoren in executieve functies, zodat
ze deze kunnen toepassen in hun lessen.

(Uitbreiding) coaching om leerlingen weer structuur te geven, meer aandacht te hebben voor hun
ondersteuningsbehoeften en te helpen bij motivatieproblemen.

Training docenten in het geven van feedback.

Inzet training op het gebied van stressreductie (o.a. programma MyStress) en sociale vaardigheden.

Inzet verlengde brugklas om leerlingen langer de tijd te geven

Inzet training op het omgaan met en herkennen van eenzaamheid voor leerlingen en mentoren.

om op het juiste niveau te komen.
Opzetten praktische component (vak) voor de mavo en havo

Organiseren van activiteiten/lessen gericht op de sociale interactie, het welbevinden van leerlingen en
het loskomen van bepaalde gedachtenpatronen, zoals sportcoaching/-educatie, cultuureducatie,
theaterlessen, schoolfeesten.

om lesstof betekenisvoller te maken en leerlingen meer te
motiveren.
Ontwikkelen leerlijn burgerschap om ‘leefachterstand’ door
corona te verkleinen.

Gastlessen aan leerlingen over stress en welbevinden.

PASSEND ONDERWIJS = MAATWERK
Elke leerling verdient de beste mogelijkheden op een kansrijke toekomst, van
praktijkonderwijs tot gymnasium. De cognitieve of sociale vaardigheden van een
leerling mogen daarin nooit een beperking vormen. Dit doen we o.a. met
initiatieven als Traject+ en VIP-room.

TRAJECT+

VIP-ROOM & TOM-COACHES

Traject+ is voor leerlingen die in hun jonge

In de VIP-room werken leerlingen met een hoge intelligentie aan het veran-

leven al (te)veel hebben meegemaakt en de

deren en doorbreken van gedrags- en denkpatronen en het aanleren van

last dragen van een onstabiele thuissituatie.

vaardigheden waardoor ze op school weer goed kunnen functioneren. De

Leerlingen die thuiszitten, dreigen uit te vallen

TOM-coaches (Traject-op-Maat) zorgen ervoor dat leerlingen preventief de

en op het randje van VSO staan. Bij Traject+

juiste hulp krijgen, waardoor intensievere hulp wellicht niet nodig is.

trekken onderwijs, ondersteuning op school,
leerplicht en hulpverlening voor het kind én
thuis samen op. Geen gescheiden hokjes, maar
hulp die letterlijk naar het kind toekomt.

Nieuwsgiering wat we nog meer doen?
Lees het jaarverslag Passend Onderwijs 2021

INZET MIDDELEN 2021

LASTEN
Personele lasten

LOONKOSTEN € 47 MILJOEN

€ 50.797.806

Afschrijvingen

€ 1.826.261

Huisvestingslasten

€ 3.570.866

Overige lasten*

€ 4.963.486

Bestuur/directies
OP
OOP

€ 4.075.726
€ 34.202.322
€ 8.854.240

€ 61.158.419
*

Overige lasten zijn o.a. gratis lesmateriaal, apparatuur en
leermiddelen, werkweken, reizen en excursies.

Liquiditeit 2,22

voldoende middelen
voor verplichtingen
en investeringsbehoeften

ICO
RIS

ICO
RIS

HOE GEZOND IS SVOK?
ruim voldoende eigen
vermogen incl. voorzieningen
voor kredietwaardigheid

Solvabiliteit 0,75

Alle feiten en cijfers op een rij?
Lees het bestuursverslag of ga naar:
svok.nl/over-ons/facts-figures/

De overige personele lasten bedragen ca. € 4 miljoen.
Dit betreft met name extern ingekochte diensten.

