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BESTUURSVERSLAG 
 
Inleiding 
In dit jaarverslag 2018 leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in het 
afgelopen jaar. Het beleid van het Stedelijk Dalton Lyceum (SDL) is vastgelegd in het 
strategisch beleidsplan (lees schoolplan) 2016-2020 en in de locatieplannen 2018. 
 
De missie van de school 
De missie van het Stedelijk Dalton Lyceum is het verzorgen van vernieuwend onderwijs dat 
geënt is op de werkwijze volgens Dalton-uitgangspunten. Leerlingen worden in een sfeer van 
openheid gestimuleerd om zelfstandig en met gevoel voor eigen verantwoordelijkheid te 
werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Er is aandacht voor autonomie van medewerkers 
en leerlingen. Zij krijgen ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de vormgeving 
en de kwaliteit van ons onderwijs en worden hierop aangesproken. Verantwoordelijkheden 
worden laag in de organisatie gelegd en de schoolorganisatie is daarop ingericht. 
 
Strategisch beleidsplan en de drie pijlers 
Het Stedelijk Dalton Lyceum staat voor kwalitatief hoogstaand, pluriform en modern 
voortgezet openbaar onderwijs voor Dordrecht en omgeving volgens de Dalton 
uitgangspunten. De profilering van het SDL, onderscheidend naar de verschillende 
schoolsoorten neemt hier een prominente plek in. Vanuit het strategisch beleidsplan zijn drie 
pijlers geformuleerd te weten doorlopende leerlijnen tussen PO-VO en tussen vmbo-mbo, 
optimale samenwerking tussen de vestigingen en verankering van het Daltononderwijs. 
 
Gerealiseerde leerlingenaantallen en financiële ontwikkeling 
Het totale aantal leerlingen per 1 oktober 2018 was 2371. Dat is een daling van 133 
leerlingen (waarvan een daling van 123 leerlingen reguliere opleidingen en een daling van 10 
ISK-leerlingen) ten opzichte van het daadwerkelijke aantal per 1 oktober 2017. In de 
begroting 2018 werd een daling van het aantal reguliere leerlingen verwacht van 106 
leerlingen. 
Het aantal leerlingen nam op alle locaties af. De ISK-afdeling daalde per 1 oktober 2018 naar 
171 leerlingen. De beschikbare ruimte op de Eulerlaan voor de ISK-afdeling bleef hiermee 
voldoende.  
 
De prognoses voor de komende jaren voor de regio Drechtsteden laten een verdere daling 
zien van het totale aantal VO-leerlingen. Het totale leerlingenaantal van het SDL is in 2016 
en 2017 tegen de toenmalige verwachtingen in gestegen. De verwachte leerlingendaling is in 
2018 ingezet. Het SDL heeft op deze leerlingendaling geanticipeerd door het voeren van een 
voorzichtig financieel en formatief beleid.    
 
Door de daling van het aantal reguliere leerlingen per 1 augustus 2018 is er in augustus 
2018 een naar rato kleinere personele formatie ingezet.    
 
De werkelijke vervangingskosten voor personeel waren voor 2018 0,1% minder dan in de 
begroting 2018 was opgenomen. De inhuur van tijdelijk personeel was in 2018 wederom 
hoger dan begroot. De inhuur personeel betrof voornamelijk onderwijsgevend personeel en 
de inhuur van een controller.  
 
Er was voor 2018 een positief resultaat begroot. De jaarrekening van 2018 is in lijn met deze 
begroting en laat een positief resultaat zien van €360.920,-.  
 
Er is een hogere bijdrage ontvangen vanuit OC&W doordat er meer leerlingen op de ISK 
waren dan begroot en door een hoger GPL voor 2018. Deze hogere bijdrage vanuit OC&W 
is ingezet om de formatie op de ISK te verruimen en om de hogere personele lasten te 
dekken. 
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Personele ontwikkelingen 
De gemiddelde leeftijd van het onderwijsgevend personeel van het SDL, met name van de 
eerstegraads docenten is nog steeds hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De 
pensioengerechtigde leeftijd is de laatste jaren steeds verder omhooggegaan en daarnaast 
zijn de financiële mogelijkheden om eerder te stoppen met werken of meer in deeltijd te gaan 
werken, verslechterd voor de werknemers. Hierdoor gaan docenten (een aantal jaren) later 
met pensioen dan in 2014 in de meerjaren prognoses was opgenomen.  
In 2018 is opnieuw een zeer klein aantal eerstegraads docenten met pensioen gegaan. De 
komende jaren zal een aanzienlijk groter gedeelte van de eerstegraads docenten met 
pensioen gaan. Dat betekent dat de komende jaren het SDL extra zal moeten investeren in 
het aantrekken van eerstegraads docenten met name voor die vakgebieden waar grote 
tekorten in het aanbod zijn of dreigen te ontstaan, de zogenaamde tekortvakken. Het SDL 
zet het beleid door om eigen tweedegraads docenten in de tekortvakken te stimuleren hun 
eerstegraads bevoegdheid te gaan halen. 
 
Het aantal vaste aanstellingen van personeelsleden van de ISK-afdeling is in 2018 verder 
teruggebracht in verhouding tot het verwachte gemiddeld aantal leerlingen (100-115 
leerlingen). Personeelsleden in vaste dienst van de ISK-afdeling zijn op de andere reguliere 
afdelingen van het SDL ingezet. Bij een terugloop van het aantal ISK-leerlingen zou het 
financieel risico voor het SDL anders te groot zijn.  
 
Kwaliteitskaart 
Alle afdelingen van het SDL zijn ook in 2018 door de inspectie van het onderwijs als 
voldoende beoordeeld.   
  
Samenwerking met het primair onderwijs  
Er is in 2018 intensief samengewerkt met het openbaar primair onderwijs in Dordrecht 
(OPOD) binnen het zogenaamde Nova Tienercollege. Deze nieuwe vorm van onderwijs heeft 
als doel om de doorlopende leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs te verbeteren. 
Daarnaast is vanuit dezelfde doelstelling het project Expeditie VO gestart. Hierin kregen 
basisschoolleerlingen de kans om op de vestiging Kapteynweg hun reken- en 
taalvaardigheden te versterken.  
 
Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 
Er is in 2018 opnieuw sprake geweest van een aanzienlijk minder aantal leerlingen in de 
ISK-afdeling dan in 2016 en 2017. Dit werd veroorzaakt door een afname van 
vluchtelingenstroom. Er was in januari 2018 een daling van het aantal ISK-leerlingen die in 
de loop van het jaar 2018 nog verder is doorgezet. 
 
Huisvesting en doordecentralisatie 
De huisvesting van de mavo-havo-vwo-locaties is in 2018 volgens het MOP aangepakt.  
De huisvestingkosten van het Dalton Vakcollege zijn relatief hoog door met name de 
energiekosten. Het gebouw wordt gedeeld met het vmbo van het Insula College, waardoor 
de kosten gedrukt kunnen worden. Daarnaast huurt het da Vinci College ruimtes waardoor 
de kosten verder gedrukt kunnen worden. 
 
M.E.M. van der Krogt, 
Voorzitter College van Bestuur 
 
juni 2019  
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1.0 Algemene informatie 
 
1.1 Schooltype  

Het Stedelijk Dalton Lyceum is een algemeen toegankelijke openbare scholen-
gemeenschap voor voortgezet onderwijs in Dordrecht. Het onderwijs wordt gegeven 
op drie locaties in de sectoren vwo, havo en vmbo. Daarnaast verzorgt de school de 
Eerste Opvang van Anderstaligen (EOA) binnen de zogenaamde ISK-afdeling op de 
Eulerlaan. 

 
1.2 Raad van Toezicht  

Het Stedelijk Dalton Lyceum (SDL) valt onder het bevoegd gezag van de Stichting 
voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht. Het adres luidt: 

Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht 
Postbus 8007 
3301 CA Dordrecht 

Sinds 30 augustus 2012 heeft de Raad van Toezicht een eenhoofdig College van 
Bestuur aangesteld. De besturingsfilosofie en de strategie is, conform de “Code Goed 
Onderwijsbestuur”, nader uitgewerkt. Het CvB neemt in het kader van de 
verantwoordingsopdracht deel aan “Vensters voor Verantwoording” van de VO-raad.  
De schoolleiding (locatiedirecteuren) heeft een uitvoeringsmandaat dat is vastgelegd 
in een managementstatuut. 
Het SDL geeft in het strategisch beleidsplan (schoolplan 2016-2020) de ontwik-
kelingen aan waarover periodiek wordt gerapporteerd aan de Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Toezicht bestaat uit: 

 Dhr. mr. F. van der Wende (voorzitter, financiën) 

 Dhr. J.B.M. Onderwater (vicevoorzitter/secretaris, marketing en communicatie) 

 Dhr. drs. R.J.M. van den Broek (financiën, onderwijszaken)  

 Mw. mr. F.G. Evenboer-Nijman (juridische zaken, personeelszaken) 

 Dhr. J. Mastik (onderwijszaken, bestuurszaken, personeelszaken) 
 
  

1.3 College van Bestuur 
Per 1 januari 2014 heeft de Raad van Toezicht mw. drs. M.E.M. van der Krogt als 
voorzitter van het College van Bestuur benoemd.  

 
 
1.4 Directie 

Dhr. A.F. Rook, locatiedirecteur Dalton Vakcollege, Leerpark.  
Dhr. drs. L.L. Jongejans, locatiedirecteur Kapteynweg en Eulerlaan (ISK). 
Dhr. drs. L.A.F. Gerrits, locatiedirecteur Overkampweg. 
Het management wordt gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur 
samen met de locatiedirecteuren.  
Het locatiemanagement bestaat uit de locatiedirecteur met de locatie adjunct-
directeur en teamleiders. 
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Organigram: 

 
 
1.5 Schoolgrootte 
 
 

Aantal 
leerlingen (excl. 
VAVO) 

1-10-
2018 

1-10-
2017 

1-10-
2016 

1-10-
2015 

1-10-
2014 

1-10-
2013 

ISK 171 181 234 188 137 110 

Leerpark (vmbo-
beroepsgericht) 

354 401 396 391 422 484 

Kapteynweg 
(vmbo-tl en havo) 

1080 1.116 1.031 957 931 891 

Overkampweg 
(vwo) 

766 806 798 789 841 911 

Totaal  2371 2.504 2.459 2.325 2.331 2.396 

              

VAVO leerlingen 45 32 29 39 28 40 
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2.0 Onderwijsverslag 
 
2.1 Visie en Missie 

Het Stedelijk Dalton Lyceum heeft de visie en missie geformuleerd in het strategisch 
beleidsplan (schoolplan) 2016 – 2020. De missie geeft ons een kader voor onze huidige 
en toekomstige strategische beleidsontwikkeling.  
Het Stedelijk Dalton Lyceum is een openbare school die voortgezet onderwijs biedt aan 
alle jongeren. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen milieu, godsdienst, 
huidskleur, sekse, nationaliteit en uiterlijk. Gelijkwaardigheid, tolerantie en respect zijn 
de uitgangspunten voor het samenleven en samenwerken op de school.  
Het Stedelijk Dalton Lyceum (SDL) streeft naar kwalitatief hoogstaand en pluriform 
voortgezet onderwijs voor Dordrecht en omstreken, waarbij de Daltonprincipes het 
uitgangspunt zijn.  
Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. Het individu wordt gezien in zijn 
relatie tot de sociale context. In een Daltonschool overheerst het respect voor de leerling 
als mens. Het kind is in staat tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zijn eigen 
ontwikkeling. Het Stedelijk Dalton Lyceum is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging 
(NDV). 
 
Het Dalton onderwijs is gebaseerd op een zestal pijlers die nauw samenhangen: 

 
 
 
Het handelen van de school is erop gericht leerlingen te leren verantwoord om te gaan 
met vrijheid en is gericht op zelfstandig leren en samenwerken. Leerlingen krijgen 
structureel ruimte voor creatieve zelfwerkwerkzaamheid en het wordt hen mogelijk 
gemaakt mede verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces en het sociaal 
klimaat in de school.  
Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten. De school respecteert en vertrouwt 
leerlingen. De school stelt eisen aan de prestaties van leerlingen. Aan leerlingen wordt 
de mogelijkheid geboden alle facetten van hun persoonlijkheid te ontwikkelen.  
De school biedt elke leerling een leerweg, passend bij de eigen capaciteiten met 
perspectief op doorstroming naar een vervolgopleiding. Om een optimaal resultaat te 
krijgen zal het SDL waar nodig met anderen samenwerken om zijn missie te realiseren. 

 
2.2 Onderwijs op het SDL 

Op vier locaties wordt het volgende onderwijs verzorgd. 
Overkampweg : vwo, tweetalig vwo; 
Kapteynweg  : havo, tweetalig havo, mavo, vmbo gemengde leerweg; 
Dalton Vakcollege  : vmbo kaderberoeps- en basisberoepsgerichte leerweg; 
Eulerlaan  : ISK –afdeling. 
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Examenresultaten  2015 - 2018 

       

         
Opleiding Examenjaar Examenjaar Examenjaar Examenjaar  

  2018 2017 2016 2015 

  % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 

OVK                 

Vwo 85,1 114 87,5 104 92,08 101 84,8 106 

KTW                 

Havo 82,3 124 79,8 114 86,72 128 80,51 95 

Vmbo-tl 82,5 120 95,2 84 96,55 87 97,78 88 

Leerpark                 

Vmbo-kb 97,7 75 94,3 53 83,33 36 93,18 41 

Vmbo-bb 88,9 36 100 47 100 25 91,89 34 

lwt     - - 100 1 55,56 5 

Vmbo-gl 100 1 87,5 16 100 7 86,96 20 

    470   418   385   389 

 
 
Als Daltonschool willen wij dat onze leerlingen naast het behalen van hoge 
opbrengsten voor de examens, extra competenties ontwikkelen die waardevol zijn 
voor hun vervolgstudies en voor het goed kunnen functioneren in onze complexe 
maatschappij. Dit wordt naast de reguliere- en Daltonlessen gerealiseerd in het 
uitgebreide curriculum van cultuur, sport en maatschappij (CSM) en de mogelijkheid 
om tweetalig onderwijs te volgen dan wel hiervoor hooggekwalificeerde certificaten te 
behalen.  
 

2.3 Prestatiebox VO 
De school heeft in het kader van de prestatiebox VO gekozen voor continuering van 
de volgende doelen: focus op bèta, taalontwikkeling Nederlands, tweetalig onderwijs 
(Engels) en de doorontwikkeling van het vakonderwijs. De focus is blijven liggen op 
opbrengstgericht werken.  

 
2.4 Onderwijsevaluatie locatie Dalton Vakcollege 
 

De doelstellingen voor 2018 waren zoals in 2017 ten eerste om de onderwijskwaliteit 
op orde te houden c.q. verder te verbeteren. En ten tweede om door een betere 
vakinhoudelijke profilering het onderwijs aantrekkelijker te maken voor de leerlingen. 
Hiermee verbeterden de prestaties van de leerlingen en het team van 
personeelsleden kreeg hiermee ook meer vertrouwen en meer plezier in hun werk. 
 
Na de invoering in 2016 van het Vakcollege, met in leerjaar 1 en 2 per leerjaar 10 uur 
beroepsgerichte praktische lesuren, is in 2018 door de praktijkdocenten verder 
gewerkt aan aanpassingen van het programma Mens & Dienstverlening en het 
programma Techniek, de twee pijlers van het Vakcollege.  
Mede door investeringen in sterk techniek onderwijs is de afdeling techniek geheel 
gemoderniseerd en zijn de lessen aangepast aan deze tijd. Nieuwe technieken doen 
hun intrede en de instroom van leerlingen in techniek stabiliseert.  
In Mens & Dienstverlening is geïnvesteerd door het realiseren van een beter 
geëquipeerd lokaal voor zorg en welzijn. 
In HBR (horeca bakkerij en recreatie) is met name geïnvesteerd in een beter 
aansluitend programma richting het MBO. Het leerlingaantal neemt na een jarenlange 
afname weer toe. 
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Voor leerjaar 3 en 4 zijn de keuzedelen binnen de te kiezen sectoren HBR, E&O, PIE 
en ZW in 2017 definitief samengesteld. In 2018 zijn ze geëvalueerd en verder 
gemoderniseerd zodat ze beter aansluiten bij de leef- en toekomstige werkwereld van 
de leerlingen. Een aantal keuzedelen is te kiezen onafhankelijk van het profiel waarin 
de leerling zit. De doorlopende leerlijnen met het mbo da Vinci College worden verder 
ontwikkeld. Naast het project Windroos (LOB programma met het da Vinci College) 
en de samenwerking binnen de horeca afdeling wordt er ook gewerkt aan de verdere 
uitbouw van de programma’s in de andere afdelingen. 

 
De vaksecties hebben een vakleerplan gemaakt en hebben hierin de resultaten van 
alle leerjaren meegenomen. Het aantal rapportperiodes is uitgebreid naar vier. Voor 
alle leerjaren zijn er toetsweken ingevoerd. De vaksecties evalueren iedere periode 
de resultaten. 
Alle lessen van klas 1 en 2 worden gegeven op kaderniveau. Indien het niveau voor 
een individuele leerling te hoog blijkt, dan kan per vak gekozen worden voor het 
basisniveau. Elke leerling van het Dalton Vakcollege kan zo een zo hoog mogelijk 
niveau bereiken. Het niveau kan dus per vak verschillen. In 2018 zijn er plannen 
gemaakt om het differentiëren in de lessen beter vorm te geven. Begin 2019 wordt er 
gewerkt met leerpleinen en een zogenaamd sciencelab. 
 
Zowel de 1e, 2e als 3e lijn zorg zijn beter op elkaar afgestemd. Voor alle leerlingen 
wordt begin 2019 een ondersteuningsplan gemaakt.  

  
 
Kengetallen per 1 oktober 2018 
 
Aantal leerlingen   
Brugklas: 62            
Eindexamenklas: 112 
  
Slagingspercentages 2018 
BB: 88,9% 
KB: 97,7% 
GL: 100% 
  
Onderwijstijd  
De school voldoet aan de wettelijke eisen m.b.t. de gegeven onderwijstijd.  
 
 

2.5 Onderwijsevaluatie Kapteynweg (KTW) 
 
De opbrengst van het beleid van de vorige cursus was dat leerlingen en docenten 
meer ‘ruimte ’nodig hadden om het leerproces te optimaliseren. De speerpunten voor 
2018 waren daarom gericht op het realiseren van ‘ruimte’ voor de leerlingen, maar 
ook voor de docenten. Hiervoor is na een pilot en een uitgebreide oriëntatiefase van 
docenten en leerlingen het zogenaamde DaltonFlexrooster, ingevoerd.  
De leerlingen krijgen hierin 12-15 extra keuzemogelijkheden aangeboden zoals 
vakbegeleidings-uren of stilte-uren. De bovenbouwleerlingen kunnen hun tussenuren 
onder voorwaarden benutten als lestijd. Daarvoor heeft de school drie 
Daltonstilteruimten ingericht. Docenten kunnen hun contacttijd met leerlingen 
uitbreiden door leerlingen in Daltonmomenten uit te nodigen voor extra uitleg, 
verlengde instructie of begeleiding. 
De interne Daltonscholing door docenten – voor docenten (ontwikkeld samen met de 
Dalton VO-scholen in de Zuid Wester) is inmiddels door 6 groepen docenten gevolgd. 
Via de afdeling Zuid0Wester van de NDV is de school bezig met het certificeren van 
deze scholing. 
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Naast het gebruik van de iPad als hulpmiddel bij het onderwijs, zijn de profileringspunten 
SportXtra, KunstXtra, English Stream met tweetalig onderwijs op de havo en een Anglia 
programma (versterkt Engels) op de mavo. 
“Gewone leerlingen zijn ook uitblinkers” is een uitspraak die we recht doen. Elke leerling 
heeft talenten, cognitieve, maar ook ‘niet-schoolse’ talenten. De locatie is er trots op dat er 
niet alleen wordt gekeken naar de ’uitblinkers’, maar ook naar de leerling die hard moet 
werken voor het diploma. 
De locatie besteedt veel aandacht aan actieve pluriformiteit die de sociale veiligheid ten 
goede komt. Het aanbrengen van een regenboog in één van de trappenhuizen is daar een 
blijvend zichtbaar resultaat van. Het aandacht geven aan ‘paarse’ vrijdag is een ander 
voorbeeld dat hierbij hoort.  In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan de waarde die 
het SDL hecht aan de veelzijdige achtergronden van onze leerlingen. 

 
Kengetallen per 1 oktober 2018 
 
Aantal leerlingen   
Brugklas: 175            
Eindexamenklas: 224 
  
Slagingspercentages 2018 
mavo: 82,5% 
havo : 82,3% 
  
Onderwijstijd  
De school voldoet aan de wettelijke eisen m.b.t. de gegeven onderwijstijd.  

 
2.6  Onderwijsevaluatie Overkampweg (OVK) 

   
Met onze Daltonvisie als uitgangspunt hebben we de keuzeruimte voor de leerlingen binnen 
het curriculum vergroot.  Dit maakt de leerlingen in hun ontwikkelingsproces minder 
afhankelijk van de docent en vergroot hun eigen verantwoordelijkheid. In de studiewijzers 
hebben we keuze uit een drietal routes. Binnen deze routes kunnen de leerlingen hun eigen 
keuzes maken. Ook hebben we het waarderend leren en coachen als uitgangspunt 
opgenomen. De reflectie, als dalton-uitgangspunt is verder uitgebreid. Hiervoor is per 
leerjaar door de jaarmentoren een nieuw reflectieformulier vastgesteld. De leerling neemt 
hierbij de leiding in het reflectiegesprek. De reflectiegesprekken vinden nu minimaal 
tweemaal in het schooljaar plaats met elke leerling 
Bij het creëren van ruimte voor de leerlingen zijn we begonnen met de bovenbouw met 
pilotprojecten facultatieve lessen, zogenaamde snipperuren. In de komende periode moet de 
ontwikkeling hiervan in de onderbouw verder ontwikkeld worden. De leerlingen van de 
onderbouw worden geleidelijk naar een grotere mate van zelfstandigheid gebracht. Dit is een 
route die meer tijd vergt om het te integreren in de dagelijkse onderwijsprocessen. Vanaf de 
onderbouw zijn we gestart met het verminderen van het aantal toetsen c.q. anders te 
toetsen. 

 
Kengetallen per 1 oktober 2018 
 
Aantal leerlingen   
Brugklas: 147           
Eindexamenklas: 114 
  
Slagingspercentages 2018 
vwo totaal   : 85,1% 
gymnasium : 83,3% 
  
Onderwijstijd  
De school voldoet aan de wettelijke eisen m.b.t. de gegeven onderwijstijd.  
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2.7 Onderwijsevaluatie ISK 
 

De ISK-afdeling heeft als doel leerlingen voor te bereiden op het regulier onderwijs en 
hen te helpen integreren in de Nederlandse samenleving. 
Leerlingen worden hierbij gevolgd in het leerlingvolgsysteem Magister.  
De mentor is de spil in de aanpak als het gaat om absentie en verzuim. Getracht 
wordt om in samenwerking met de ambtenaar leerplicht dit verzuim zoveel mogelijk 
terug te dringen. Hiervoor zijn soms vele afspraken nodig en noodzakelijk met diverse 
instanties die helaas vaak plaatsvinden onder lestijd. 

 
Contacten met vervolgonderwijs en bedrijfsleven.  
Er is een docente die taken heeft en verantwoordelijk is voor de door- en uitstroom. 
Zij kent vele contacten met het vervolgonderwijs, zodat de leerlingen een betere 
doorstroming (binnen het ISK) en uitstroom (na het ISK) krijgen. Er wordt zo snel 
mogelijk contact gelegd tussen de leerling en zijn of haar toekomstige opleiding (VO 
en MBO). Er wordt bijvoorbeeld gekeken of een zogenaamde meeloopstage mogelijk 
is. Zo leren de toekomstige school en de leerling elkaar alvast kennen en kan er 
gekeken worden of de leerling op het juiste niveau wordt geplaatst. 

 
In 2018 zagen we fluctuaties in leerlingenaantallen. Daarnaast is ook de bekostiging 
sterk teruggelopen, omdat deze lager is indien statushouders langer dan een jaar in 
Nederland zijn voordat zij de ISK bereiken. Hierdoor moesten de groepen groter 
worden, van gemiddeld 15 naar gemiddeld 21 leerlingen. Dit vergt meer inzet van de 
docenten omdat de ISK alle niveaus – van praktijkonderwijs tot vwo - in huis heeft.   
Er is een werkgroep gestart met de oriëntatie op gepersonaliseerd leren. De 
verwachting is dat dit voor de gedifferentieerde doelgroep van de ISK erg geschikt is. 
Het doel is om eind 2019 met een pilot te starten. 
 
Kengetallen aantal leerlingen:  
per 1 oktober 2014: 137 
per 1 oktober 2015: 188 
per 1 februari 2016: 213 
per 1 oktober 2016: 234 
per 1 oktober 2017: 181 
per 1 oktober 2018: 171 

 
 

3.0 Kwaliteitszorg  
 
3.1 Uitwerking 

Het SDL hecht grote waarde aan het meten van haar kwaliteit en kwaliteitszorg is dan 
speerpunt van beleid. De resultaten van de leerlingen worden periodiek vastgesteld en 
aan de leerlingen en hun ouders/verzorgers gemeld. De examenresultaten zijn 
vanzelfsprekend inzichtelijk.  
 
Tevredenheidsonderzoeken 
Volgens planning zijn in 2018 onder leerlingen en ouders tevredenheidsonderzoeken 
gehouden in alle brugklassen en een oudertevredenheidsonderzoek in alle 
examenklassen. De uitkomsten van de onderzoeken zijn vergeleken met andere 
scholen (benchmark) en daarnaast is gekeken of het actieplan dat vorig jaar is 
ingezet verbetering heeft opgeleverd.  
Scholen hebben de wettelijke verplichting om hun schoolklimaat en veiligheid te 
monitoren. In het kader van deze verplichting zijn de uitkomsten van de 
tevredenheidsonderzoeken in de brugklassen en de examenklassen in Vensters voor 
Verantwoording gepubliceerd. Pesten komt weinig voor op de locaties, de 
preventieve aanpak blijkt te werken.  
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Over het schoolklimaat en de veiligheid zijn de leerlingen positief en scoort het SDL 
boven de benchmark. Op het Vakcollege is de situatie met drie scholen in één 
gebouw ingewikkelder dan op de andere locaties. Als extra ondersteuning voor 
leerlingen wordt het programma leefstijl in de mentorlessen gegeven, waarin veel 
aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. 
 
Scholing 
Sinds de opkomst van opbrengstgericht werken is kwaliteitsmanagement zich gaan 
richten op onderwijsontwikkeling. In het kader van het project stap 2 van de VO- raad 
werken scholen samen om het ambitieuze leerklimaat binnen de school te versterken. 
Een onderdeel van dit project is het uitvoeren van collegiale visitaties. Het doel van 
deze visitaties is om te leren van en met collega’s, ervaringen uitwisselen, stappen 
zetten voor het verbeteren van de kwaliteit en het leerklimaat. In dat kader heeft de 
kwaliteitszorg medewerker de training voor visiteur en voorzitter collegiale visitaties 
gevolgd en met een goede beoordeling afgerond. 
 
Vragenlijst Elke les een Daltonles 
Tijdens twee studiemiddagen is er door docenten een profiel van een Daltonles en 
een vragenlijst met 26 vragen over de docent voor leerlingen ontwikkeld. De docent 
kan meteen na afname van de vragenlijst reflecteren met de klas en nagaan waar 
eventuele verbeterpunten liggen aan de hand van de input van de leerlingen.  
De uitkomsten van de vragenlijsten kan de docent inbrengen als input voor 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Inmiddels is de pilot afgesloten en is dit 
onderzoek structureel opgenomen in de planning van de kwaliteitsonderzoeken. 
Iedere docent is in staat om met de vragenlijst regelmatig te reflecteren op zijn of 
haar lessen en met de leerlingen te spreken over wat gaat goed, wat kan beter. 
 
Interne Daltonvisitatie 
In februari 2017 is de school bezocht door de visitatiecommissie van de NDV.  

Zij concludeerden dat de school in aanmerking kwam voor een licentie van 2 jaar. Er 

is aan het begin van het schooljaar 2018-2019 een proef visitatie georganiseerd op 

elke locatie, een zogenaamde nulmeting om te bekijken of er al genoeg stappen 

gezet zijn. Met de daltontrekkers van de verschillende locaties is nagedacht over de 

wijze waarop de visitatie de school het beste een spiegel voor kan houden.   

De interne visitatie is uitgevoerd op basis van de nieuwe kaders van de NDV. Deze 

betreffen zelfreflectie, het ontwikkelvermogen van de school en eigenaarschap. De 

methode waarderend onderzoek wordt hierbij gehanteerd. In grote lijnen is het 

programma van de NDV aangehouden. De locaties werden gevisiteerd door 

visitatieteams die waren samengesteld uit docenten en teamleiders afkomstig van de 

andere locaties. De visiteurs hebben lessen bezocht en gesprekken gevoerd over de 

invulling van dalton met verschillende geledingen in de school.  Op elke locatie heeft 

de voorzitter van de visitatiecommissie mondeling en schriftelijk teruggekoppeld naar 

de locatie teams over hun bevindingen en aanbevelingen geformuleerd. 

 

Opbrengsten 
Voor het verder verbeteren van de onderwijskwaliteit wordt er schoolbreed planmatig 
en opbrengstgericht gewerkt volgens de PDCA cyclus. Het management heeft zicht 
op de opbrengsten en stuurt hierop. Op elke locatie is structureel beleid m.b.t. de 
aanpak van risicoleerlingen en risicovakken. Momenteel zijn op alle locaties de 
opbrengsten voldoende volgens de eisen van de inspectie. 
Om proactief te kunnen acteren op het waarderingskader van de inspectie wordt 
jaarlijks voor elke locatie de opbrengsten voor de kwaliteitskaart geëxtrapoleerd voor 
het volgende jaar. Met deze gegevens kan de schoolleiding nog preciezer sturen en 
planmatig werken aan verbetering van het onderwijs. 
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Vensters voor Verantwoording 
In Vensters voor Verantwoording legt het SDL verantwoording af over de 
gerealiseerde onderwijskwaliteit richting ouders, personeelsleden en andere 
belanghebbenden. Onder andere zijn zichtbaar de examenresultaten, ouder-
tevredenheid en veiligheid.  De gegevens van de locaties worden jaarlijks 
geactualiseerd. Ook de uitslagen van de tevredenheidsonderzoeken die in 
samenwerking met Kwaliteitscholen.nl zijn afgenomen, zijn gepubliceerd. Bij werving 
van nieuwe leerlingen is Vensters voor verantwoording ook een belangrijk pr-
instrument voor de school. 

 
3.2 Samenwerkingsverbanden 

Het SDL participeert in diverse samenwerkingsverbanden. Afhankelijk van de 
doelstellingen binnen de samenwerkingsverbanden vindt de kwaliteitstoetsing plaats.  

 Het SDL neemt deel in het Samenwerkingsverband Regionaal Overleg Openbare 
Scholen Zuid-Holland-Zuid (ROOZZ). In dit overleg worden onderwijsinhoudelijke, 
organisatorische en vooral personele zaken besproken. Waar mogelijk wordt in 
gezamenlijkheid beleid geformuleerd.  

 Met de Hogeschool Rotterdam zijn nieuwe leerkrachten opgeleid in de ROOZZ-
projecten en wordt er samengewerkt om leerkrachten te rekruteren, coachen en 
begeleiden o.a. naar het eerstegraadsgebied.  

 Het SDL neemt deel aan het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor PO 
en VO. Alle besturen van het PO en (S)VO zijn hierin vertegenwoordigd. 

 Het SDL is lid van de vereniging KIEN die aangesloten scholen in het PO en VO 
op het gebied van ICT ondersteunt, adviseert, werkzaamheden uitvoert en 
benodigde materialen aanschaft en onderhoudt.  

 Het SDL verzorgt praktijklessen van de beroepsgerichte leerwegen in het 
samenwerkingsgebouw op het Leerpark in Dordrecht. Waar mogelijk wordt 
samengewerkt (Stichting tot gebruik, beheer en onderhoud Samenwerkings-
gebouw Leerpark Dordrecht). 

 Op het Leerpark vindt samenwerking plaats met het ROC da Vinci College. Het 
betreft samenwerking op diverse niveaus. Vooral het onderwijs, de zorg en de 
ontwikkeling van de relaties met het bedrijfsleven vormen de kernactiviteit van de 
samenwerking in de vereniging Servicepunt Leren. 

 Met het ROC da Vinci College is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om 
onderwijs uit te besteden. Bij het Stedelijk Dalton Lyceum ingeschreven leerlingen 
kunnen onderwijs volgen op het da Vinci College. Het doel van de samenwerking 
is om leerlingen met bijzondere kenmerken in staat te stellen hun VO-diploma te 
halen. Tevens leidt deze samenwerking tot het doelmatiger omgaan met 
onderwijs-voorzieningen voor o.a. risicoleerlingen en deelnemers Voortgezet 
Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO). Op 1-10-2018 waren er 45 VAVO-
leerlingen ingeschreven bij het Stedelijk Dalton Lyceum.  

 Samenwerking met enkele regionale scholen in “Focus op bèta”, om het onderwijs 
in de exacte vakken te verbeteren en stimuleren. 

 De school participeert in het regionale samenwerkingsverband voor “Voortijdig 
Schoolverlaten (VSV).  

 
3.3 Horizontale verantwoording  

De belanghebbenden bij de school hebben het recht om op een transparante wijze 
geïnformeerd te worden over de inzet van de overheidsmiddelen en de opbrengsten 
daarvan. De (digitale) communicatie hierover is een onderdeel van het 
instellingsbeleid. Op diverse niveaus (ouders, leerlingen, scholen, bedrijfsleven, 
politiek) wordt hieraan vormgegeven. De feedback vanuit de belanghebbenden geeft 
mede richting aan de beleidsontwikkeling en de invulling van het strategisch beleid.  
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3.3.1. Medezeggenschap 
De voorzitter CvB heeft overleg met het dagelijks bestuur van de 
medezeggenschapsraad, samen met de directeuren met de personeelsgeleding en 
de algemene vergadering van de medezeggenschapsraad. De financiële positie van 
de school, onderwijsvernieuwingen en inzet personeel waren in 2018 de belangrijkste 
bespreekpunten. 
  

3.3.2. Leerlingenraden 
Deze locatieraden hebben overleg met de directie over locatieaangelegenheden en 
activiteiten.  
 

3.3.3. Ouderraden 
De ouderraden vergaderen afhankelijk van de locatie zes tot acht keer per jaar. 
Bespreekpunten zijn meestal locatie gebonden zaken. Roosters, excursies en 
knelpunten in het onderwijs en organisatie. De locatiedirectie is bij deze 
vergaderingen aanwezig. 
 

3.3.4. Personeelsraden 
De locatiedirecties voeren overleg met het personeel, dat afhankelijk van de locatie in 
een afzonderlijke raad is vertegenwoordigd. De diverse domeinen van het beleid 
worden besproken en toegelicht.  
 

3.3.5. Informatie  
De informatievoorziening wordt met name digitaal geregeld via de website, specifieke 
webportalen, Magister en het programma “It’s Learning”. Ook “Vensters voor 
Verantwoording” (VVV) is bijzonder informatief over de school en de opbrengsten. 
Daarnaast vindt communicatie met de belanghebbenden plaats via de (digitale) 
ouderbulletins, nieuwsbrieven, brochures en schoolgids. 

 
3.4 Gevoerde beleid inzake afhandeling van klachten 

In 2018 zijn de binnengekomen klachten afgehandeld volgens het klachtenprotocol. 
Er zijn drie klachten binnengekomen van ouders. Eén klacht is door de rechtbank 
afgehandeld in het voordeel van het SDL. Twee klachten zijn door de bestuurder 
volgens het protocol afgehandeld naar tevredenheid van alle betrokkenen.  

 
3.5 Code goed bestuur 

De Stichting voert haar werkzaamheden zoveel mogelijk uit volgens de code Goed 
bestuur, welke is vastgelegd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) artikel 
103 lid 1 onder a en artikel 24 e1 lid 1 onder e. Er zijn geen afwijkingen van de Code 
goed bestuur.   
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4.0 Sociaal verslag 
 

In 2018 is het totale leerlingenaantal gedaald. De personele formatie is per 1 augustus 2018 
naar rato afgenomen. Het aantal leerlingen op de ISK-afdeling daalde aanzienlijk in 2017. In 
2017 waren er nog teveel vaste krachten op deze afdeling ten opzichte van het gemiddelde 
aantal leerlingen. Er is stevig ingezet op het verkleinen van deze vaste kern. In 2018 is deze 
gedaald van 18 naar 15 fte en de tijdelijke formatie is gedaald met 3 fte. 

 

Medewerkers  1 okt. 2018 1 okt. 2017 1 okt. 2016 1 okt. 2015 1 okt. 2014 1 okt. 2013 

  fte perc. fte perc. fte perc. fte perc. fte perc. fte perc. 

onderwijzend 
pers. 

163,6 77,0 
 

166,9 
 

77,5 161,1 75,1 160,7 75,1 160,5 75,3 169,4 75,2 

onderst. pers. 42,1 19,8 42,4 19,7 48,6 22,6 46,9 21,9 45,1 21,2 48,9 21,7 

directieleden 6,8 3,2 6 2,8 4,9 2,3 6,4 3 7,4 3,5 7 3,1 

Totaal 212,6 100 215,3 100 214,6 100 214,0 100 213,1 100 225,3 100 

 

4.1 Opbouw 
 In 2018 is de gemiddelde leeftijd iets gedaald ten opzichte van 2017. Doordat enkele 
vacatures lastig te vervullen waren, is een aantal oudere, ervaren personeelsleden 
aangetrokken. Het beleid blijft erop gericht om de groep jongere collega’s uit te 
breiden. Indien het leerlingenaantal gering zal dalen en in verhouding hiermee een 
grotere groep docenten met pensioen gaat, zal de gemiddelde leeftijd kunnen dalen. 
Gemiddelde leeftijd voortgezet onderwijs 2018: 45,5. 

 

Leeftijd per 1 
okt. 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

gemiddeld 46,0 46,4 46,0 48,1 47,2 46,6 46 45,6  

aantal 262 268 266 260 255 267 294 308 

0 - 24 6,1 5,2 6 2,1 2,4 3,4 4,8 8,4 

25 – 34 21,0 22,4 20,7 20,3 21,6 21 20,7 17,5 

35 – 44 15,6 13,1 15,0 12,9 14,5 16,1 13,9 15,9 

45 – 54 22,1 25,0 23,3 24,1 24,3 24,7 26,9 24,4 

55 – 59 13,0 13,0 16,5 21,1 20,8 22,1 18,7 18,2 

60 - 69 22,1 21,3 17,7 19,7 16,5 12,7 15 15,6 

> 69     0,8           

  100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Full-
/parttime 

1 okt. 2018 1 okt. 2017 1 okt. 2016 1 okt. 2015 

  aantal perc. aantal perc. aantal perc. aantal perc. 

fulltime mdw 107 41% 113 42% 114 43% 101 39% 

parttime mdw 155 59% 155 58% 152 57% 159 61% 

Totaal 262   268   266   260   
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Geslacht 1 okt. 2018 1 okt. 2017 1 okt. 2016 

  aantal fte %fte aantal fte  %fte aantal fte %fte 

Man 105 87,8 41,4 100 88 40,9 104 90,9 42,3 

Vrouw 157 124,6 58,6 168 127,3 59,1 162 123,7 57,7 

Totaal 262 212,4   268 215,3   266 214,6   

 

4.2 Bevoegdheden 
Het invullen van nieuwe vacatures met bevoegde en bekwame collega’s was in 2018 
niet eenvoudig. Door het geringe aanbod was het lastig om bevoegde mensen te 
vinden. Het landelijk tekort aan bevoegde en bekwame docenten in de zogenaamde 
tekortvakken wordt steeds meer een probleem. Het percentage onbevoegde collega’s 
is derhalve opnieuw toegenomen. Docenten met een tijdelijke aanstelling binnen het 
reguliere onderwijs worden verplicht om scholing te volgen om zo gauw mogelijk de 
vereiste bevoegdheid te kunnen halen. 
 

Bevoegdheid 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  

onbevoegd 18 % 16 % 14 % 9 % 11 % 17 % 18 % 

 
 

4.3 Ziekteverzuim 
Het afgelopen verslagjaar 2018 is het ziekteverzuim ten opzichte van 2017 met 1,3 % 
toegenomen. Dit was voornamelijk het lang verzuim. Het gezondheidsmanagement 
en de intensieve begeleiding door de bedrijfsarts zijn erop gericht om het verzuim 
omlaag te krijgen.  
Er is geen aparte voorziening voor langdurig zieken opgenomen in de jaarrekening. 
Omdat de looptijd van de hele voorziening korter is dan één jaar is de voorziening 
langdurig zieken opgenomen onder de overige overlopende passiva. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

ZVP 6,3 5,0 7,5 7,4 5,4 6,0 5,1 4,1 

ZMF 1,9 1,9  1.9 1,9          
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4.4 Functiemix 

In 2015 zijn met de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en de 
onderwijsvakorganisaties nieuwe afspraken gemaakt. Dat betekent dat het voor het 
SDL meer haalbaar zou moeten zijn om op termijn aan de functiemix-eisen te kunnen 
voldoen. De afspraken waren als volgt. 

Schaal Per 1 okt 2014 
Streefcijfer per 1 okt 
2016 

LB 13% 11% 

LC 55% 57% 

LD 31% 32% 

 
 

Functiemix stand van zaken op 1 oktober 2016: LB 22,1 %, LC 48,1 %, LD 29,8 %.  
Functiemix stand van zaken op 1 oktober 2017: LB 24,5 %, LC 45,9 %, LD 29,6 %. 
Functiemix stand van zaken op 1 oktober 2018: LB 29,3 %, LC 42,4 %, LD 28,3 %. 
Door het hoge percentage onbevoegde docenten en daarmee de inschaling in LB 
was het in 2018 niet mogelijk om de streefpercentages voor LC en LD te halen. 
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4.5 Kwalitatieve strategische personeelsplanning 
Voor de komende jaren is de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de daarbij 
behorende inkomsten direct gekoppeld aan de uitgaven voor personeel in relatie tot 
de benodigde gekwalificeerde personeelsleden. De school heeft het verloop zowel 
van het personeel per vak als van de aantallen leerlingen goed in beeld om de 
strategische personeelsplanning adequaat te onderbouwen.  
 
 

In- en uitstroom 2018 2017 2016 

  fte %  fte % fte % 

instroom 3,8 1,8 3,5 1,6 6 2,7 

uitstroom 4,4 2,0 2,6 1,2 3,5 1,6 

 
 

4.6 Gevoerde beleid inzake uitkeringen na ontslag 
In 2018 is er géén ontslagvergoeding verstrekt. Er is één vaststellingsovereenkomst 
gesloten.   

 
 
4.7 Personele lasten 

In het boekjaar 2018 was er een aantal lastig in te vervullen vacatures en waren er 
meer langdurig zieken dan begroot. Hierdoor moest meer (duur) personeel worden 
ingehuurd dan voorzien. 
 
Het seniorenverlof telt per 31-12-2018 6,9009 fte; de kosten hiervan bedragen  
€ 303.613,91 in 2018.  
Het ziekteverzuim is gestegen en ligt 0,9 procentpunt boven het landelijk 
verzuimpercentage 2017 van 5,4 %. 
In het VO wordt 75% van de wachtgeldkosten betaald door alle VO-scholen tezamen. 
Deze kosten worden ingehouden door middel van de zogenaamde 
vereveningsbijdrage (in 2018 voor het SDL € 216.233,00). Daarnaast wordt in het VO 
25% van de wachtgeldkosten direct ten laste van de laatste werkgever gebracht. 
Over 2018 was dit voor het SDL € 35.117,37. 

 
 
5.0 Informatie en communicatietechnologie 

In 2018 hebben twee onderwerpen centraal gestaan. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en het aanpassen van onze hardware aan Windows 
10. 
Begin 2018 is er een informatiebeveiliging- en privacy beleid en daarbij behorend een 
gedragscode voor verantwoordgebruik bedrijfsmiddelen opgesteld en vastgesteld 
door de Voorzitter College van Bestuur en de MR. Iedereen is met 9 nieuwsbrieven 
en een bijeenkomst op de hoogte gebracht van de praktische gevolgen van de AVG 
en wat dat voor hen inhoudt. Alle medewerkers hebben aangegeven dat zij het beleid 
en de gedragscode gelezen en begrepen hebben. Vanaf 2019 maken beide 
documenten onderdeel uit van de aanstellingsdocumenten. Jaarlijks zal bekeken 
worden of het beleid en de gedragscode nog aanpassing vragen op basis van 
verdere ontwikkelingen op het gebied van ICT en privacy. 
Het beveiligd printen is op alle locaties uitgerold. De oude printers staan nog op 
enkele plekken en zullen in 2019 verdwijnen of incidenteel vervangen worden. KIEN 
heeft het traject van de ISAE3402 certificering met goed gevolg afgesloten en zullen 
hierop jaarlijks geaudit worden. Tevens is er KIEN-breed een functionaris voor 
gegevensbescherming aangewezen, die voor elk lid afzonderlijk toezicht houdt op de 
naleving van de AVG en advies geeft. 
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In 2018 is besloten om op termijn met alle leden over te gaan naar Office365 
(Microsoft365). Hierbij zal huidige interne gegevensopslag overgaan naar een 
Cloudoplossing. Dit is een traject dat veel voorwerk vraagt en een goede 
ondersteuning voor alle medewerkers. Hiervoor worden in 2019 de nodige stappen 
gezet.  
Alle werkstations werken vanaf oktober 2018 onder Windows10. Dit is mogelijk 
geworden doordat alle pc’s en laptops uit 2013 en 2014 vervangen zijn en in die van 
2015 en 2016 er snellere harde schijven zijn ingebouwd. Vanaf nu loopt het SDL in 
de pas met een 4 jarige vervangcyclus. 
In 2018 zijn er voorzichtig ideeën ontstaan voor een ‘Regionaal expertisecentrum’. 
Een dergelijk regionaal centrum moet toegevoegde waarde bieden aan alle 
medewerkers van alle leden op het gebied van ICT-geletterdheid en het bevorderen 
van het experimenteren met ICT-toepassingen in het onderwijs. Na een startnotitie in 
2018 zal dit in 2019 verder op deelaspecten uitgewerkt worden. 
 

 

6.0 Huisvesting 
In 2018 heeft het Dalton Vakcollege de ingeslagen weg van 2017 m.b.t. de 
herindeling van de afdelingen verder gevolgd. Door de situatie van twee scholen van 
verschillende schoolbesturen in één gebouw is er een aanpassing geweest voor de 
zorg-welzijn afdeling. Voor de onderbouw zijn er voorzieningen gemaakt om dit vak te 
kunnen geven. 
 
Op de Kapteynweg is in 2018 de asbestsanering afgerond. Op de begane grond zijn 
de ruimte van de administratie, een aantal kantoren en de personeelstoiletten 
opgeknapt. Verder is er een begin gemaakt met het vervangen van de kozijnen.  
 
Op de Overkampweg is in 2018 de ruimte van de administratie en van de teamleiders 
opgeknapt. De studieruimten voor de bovenbouw heeft een make-over gehad die 
door de leerlingen erg goed ontvangen is. Verder is er nog een aantal kantoren 
opgeknapt. Er is een aanvang gemaakt met het opknappen van de lokalen uit de 1e 
fase van de uitbreiding.  
 
De Eulerlaan valt voor groot onderhoud onder de gemeente Dordrecht. De gemeente 
neemt dit serieus, ondanks het tijdelijke karakter van de huisvesting van de ISK-
afdeling op deze locatie. In 2018 zijn alle sanitairgroepen gerenoveerd en heeft men 
de kleedkamers van de gymzalen opgefrist. Verder heeft men de tl-verlichting van de 
gymzalen laten vervangen door led.  
 
In 2018 is begonnen met een heropname van de gebouwen ten behoeve van het 
meerjarig onderhoudspakket voor de locaties KTW en OVK.  
Verder is er een Europese aanbesteding gedaan voor de schoonmaak.   
 
Tijdens alle verbouwingen worden de tl-armaturen vervangen voor led-armaturen om 
besparing op energie te realiseren.    

  
De Eulerlaan valt voor groot onderhoud onder de gemeente Dordrecht. De gemeente 
neemt dit serieus, ondanks het tijdelijke karakter van de huisvesting van de ISK-
afdeling op deze locatie. In 2018 zijn alle sanitairgroepen gerenoveerd en heeft men 
de kleedkamers van de gymzalen opgefrist. Verder heeft men de tl-verlichting van de 
gymzalen laten vervangen voor led.  
 
In 2018 is begonnen met een heropname van de gebouwen ten behoeve van het 
meerjarig onderhoudspakket voor de locaties KTW en OVK.  
Verder is er een Europese aanbesteding gedaan voor de schoonmaak.   
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7.0 Planning en Control  
 
 
7.1 Algemeen 

Een van de doelen voor 2018 op het gebied van planning en control was het door 
ontwikkelen van de interne controle. In 2017 is het intern controleplan opgesteld en in 
november van dat jaar vastgesteld. In de loop van 2018 is gebleken dat een aantal 
beschreven interne controles niet volledig aansluiten en in te passen zijn in de 
huidige planning en control cyclus. Om de controlefunctie binnen het Stedelijk Dalton 
te bestendigen is besloten om een controller in vaste dienst te gaan werven. Per juni 
2019 is de nieuwe controller gestart. De verdere uitrol en eventuele aanpassingen 
van het huidige controleplan zal een van de taken zijn van de nieuwe controller.  
Een ander doel was het toevoegen van scenario’s aan de meerjarenbegroting. In de 
meerjarenbegroting 2019-2021, welke is opgesteld in 2018, zijn twee scenario’s 
toegevoegd. 

 
 
7.2 Ontwikkelingen gedurende het boekjaar 

Gedurende 2018 zijn er 27 minder leerlingen aangemeld dan waar rekening mee was 
gehouden. Op de ISK zijn er 29 meer leerlingen aangemeld dan waar rekening mee 
was gehouden. Op de overige locaties waren het er dus 56 minder. Omdat voor de 
ISK per kwartaal bekostiging voor de opvang van nieuwkomers wordt ontvangen, 
heeft de stijging financieel geen gevolgen. Door daling van het leerlingenaantal op de 
overige locaties was het inkrimpen van de formatie noodzakelijk. Dit heeft voor 2018 
een positief financieel effect, omdat de bekostiging voor heel het jaar 2018 op een 
hoger leerlingenaantal is gebaseerd. 
Het ziekteverzuim van 6,3% heeft gezorgd voor meer uitgaven voor 
vervangingskosten in 2018 ten opzichte van 2017.  
 

 
7.3 Toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit en weerstandsvermogen) 

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het vreemd vermogen en het eigen 
vermogen op de balans. De inspectie van het onderwijs stelt een signaleringswaarde 
voor de solvabiliteit van 30%  
De solvabiliteit is bepaald door het eigen vermogen te delen door het totale 
vermogen.  
Op 31-12-2018 heeft het SDL een solvabiliteit van 0,36 (2017:0,32). De solvabiliteit 
van het SDL ligt daarmee boven de signaleringswaarde.  
 
De liquiditeit geeft aan in welke mate een onderneming aan haar lopende 
betalingsverplichtingen kan voldoen. De inspectie van het onderwijs stelt een 
bandbreedte tussen 0,5 en 1,5 voor de liquiditeit. 
De liquiditeit is bepaald door vlottende activa te delen door de kortlopende schulden 
Op 31-12-2018 heeft het SDL een liquiditeit van 1,68 (2017:1,45). De liquiditeit van 
het SDL ligt daarmee boven de gestelde bandbreedte. 
 
Het weerstandsvermogen is een ratio die aangeeft in hoeverre een organisatie 
eventuele calamiteiten financieel op kan vangen. De Inspectie van het Onderwijs 
adviseert een weerstandsvermogen tussen de 10% en 40%.  
Het weerstandsvermogen is volgens berekeningswijze 1 bepaald door het eigen 
vermogen te verminderen met de MVA en te delen door de totale baten.  
Op 31-12-2018 heeft het SDL een weerstandsvermogen van 0,0% (2017: -1.2%) 
volgens berekeningswijze 1. Het weerstandsvermogen van het SDL ligt daarmee 
onder de signaleringswaarde. 
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Het weerstandsvermogen is volgens berekeningswijze 2 bepaald door het eigen 
vermogen te delen door de totale baten. Op 31-12-2018 heeft het SDL een 
weerstandsvermogen van 10,9% (2017: 9,5%) volgens berekeningswijze 2. Het 
weerstandsvermogen van het SDL ligt daarmee boven de signaleringswaarde. 

 
7.4 Behaalde resultaten 

Het resultaat van het SDL over 2018 is € 360.920,- positief. De analyse van dit 
resultaat is te vinden in het bestuursverslag op pagina drie en vier. 

 
7.5 Belangrijkste bestuurlijke voornemens en financiële vertaling daarvan 

Voor de komende jaren zet het SDL in op verdere kwaliteitsverbetering en scherpere 
profilering om ons marktaandeel te vergroten. Dit om de daling in leerlingenaantallen 
te beperken. Door de leerlingendaling zal de bekostiging afnemen, het grootste deel 
van deze bekostiging gaat naar personele uitgaven. Het blijft voor het SDL 
noodzakelijk om de flexibele schil van het personeel hierop in te richten. De 
budgetten voor de scholingsplannen voor personeelsleden zijn hiervoor in de 
begroting opgenomen. Daarnaast wordt de public relations verder gestroomlijnd 
tussen de vestigingen en beter afgestemd met het primair onderwijs. De toegespitste 
pr-aanpak en intensieve samenwerking blijven binnen de afgesproken financiële 
kaders van de meerjaren begroting. Het doel van bovenstaande voornemen is met 
name om een eventuele daling van het reguliere leerlingaantal tot een minimum terug 
te kunnen brengen. 

Het personeelsziekteverzuimbeleid blijft de komende jaren intensief aangepakt met 
als doel om het ziekteverzuim op of onder het landelijk gemiddelde te krijgen en te 
houden.  

In de komende jaren wordt de flexibele personele formatie voor de ISK-afdeling zo 
groot mogelijk gehouden, zodat bij een terugloop van het aantal ISK-leerlingen er 
geen overformatie ontstaat. 

In 2018 is een start gemaakt met het werven van een controller in vast dienstverband. 
De afgelopen jaren is de controllersfunctie ingevuld door inhuur van tijdelijke 
medewerkers. De nieuwe controller zal de komende jaren onder andere het interne 
controle plan verder gaan uitrollen.   

In 2018 is wederom gestuurd om het begrotingsoverschot daadwerkelijk te realiseren, 
door zo efficiënt mogelijk om te gaan met de personele inzet zonder dat dit ten koste 
gaat van de onderwijskwaliteit. Hiermee is de positie van het weerstandsvermogen en 
daarmee ook de solvabiliteit verbeterd.  

7.6 In het nieuwe jaar genomen besluiten en de financiële vertaling daarvan 
In 2018 is een nieuw geautomatiseerd personeel systeem in gebruik genomen. Met 
dit systeem wordt het voor het SDL eenvoudiger om bij (huidige en toekomstige) 
gewijzigde leerlingenaantallen de juiste formatie te bepalen. Hiermee wordt de inzet 
van formatie efficiënter bepaald en worden de personeelskosten verlaagd. 
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7.7 Samenvatting begroting 2018 
 

Exploitatiebegroting 2018 

 
 

De begroting 2018 is gebaseerd op het aantal leerlingen per 1 oktober 2017 bij een 
gelijkblijvende formatie. In tegenstelling tot 2017 wordt voor 2018 geen significante 
leerlingen stijging per 1 augustus 2018 verwacht, voorfinanciering door het SDL om 
de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zal dan niet nodig zijn. Wel zal het 
ziekteverzuim over 2018 op of onder het landelijk gemiddelde moeten blijven om 
binnen de begroting 2018 te blijven.  

 
7.8 Verslag van beleid van beleggen en belenen (soorten, omvang en looptijd) 

Het SDL heeft geen leningen en beleggingen uitstaan per 31-12-2018. Het SDL heeft 
een treasurystatuut dat voldoet aan de regeling “Beleggen, lenen en derivaten OCW” 
van 1 juli 2016. Met dit treasurystatuut voldoet het SDL eveneens aan de op 18 
december 2018 gewijzigde wet en regelgeving. 

 
7.9 Risicoparagraaf 

De voornaamste risico’s en onzekerheden worden in hoofdstuk 8 nader toegelicht.  
 
7.10 Kasstromen en financieringsbehoeften 

Het kasstroomoverzicht is terug te vinden in het onderdeel jaarrekening 2018. De 
kastroom is ten opzichte van 2017 veel minder positief, de stand van de liquide 
middelen per eind 2018 iets hoger dan de stand per eind 2017. 
Per eind 2018 zijn er geen financieringsbehoeften. 

 
7.11 Terugkoppeling belangrijkste ontwikkelingen t.a.v. verwachtingen van vorig 

verslagjaar  
De afname in het leerlingaantal is de belangrijkste ontwikkeling in 2018. Het 
leerlingaantal bepaalt de hoogte van de Rijksbijdrage. Deze Rijksbijdrage zorgt voor 
96% van de totale baten.  

 
  

Begroot

2018

Baten

Rijksbijdragen 20.646.636 

Ov. Overheidsbijdr./-subsidies 32.500         

Overige baten 934.251       

Totaal baten 21.613.387 

Lasten

Personeelslasten 16.251.620 

Afschrijvingen 599.477       

Huisvestingslasten 1.597.834   

Overige lasten 2.825.365   

Totaal  lasten 21.274.296 

Saldo baten en lasten 339.091       

Financiële baten en lasten 4.500           

Totaal resultaat 343.591       
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7.12 Financiële instrumenten 
Het SDL beschikt over een centrale bankrekening, een spaarrekening en vier 
locatiebankrekeningen. De locatiebankrekeningen worden indien nodig afgeroomd 
naar de centrale bankrekening. Deze wordt indien nodig afgeroomd naar de 
spaarrekening. Het SDL maakt geen gebruik van andere financiële instrumenten. 
 

 

8.0 Risicoparagraaf 
Hieronder zijn de belangrijkste risico’s en de daarmee samenhangende 
beheersmaatregelen beschreven:  
 
Risico: 
Daling in leerlingaantallen en de daarmee samenhangende daling in Rijksbijdragen.  
Maatregelen:  
Het SDL zet daarom de komende jaren sterk in op verdere verbetering van de 
onderwijskwaliteit, public relations en samenwerking met OPOD om een eventuele 
daling van het reguliere leerlingaantal tot een minimum terug te brengen.  

Risico: 
Indien de leerlingendaling plaatsvindt zoals begroot is het risico dat er vanuit het Rijk 
niet voldoende bekostigd wordt om de personele lasten te dragen.  
Maatregelen: 
Het SDL zal daarom sterk blijven inzetten op het behouden van een flexibele schil 
van personeelsleden die groot genoeg is om de mogelijke terugloop van leerlingen en 
dus van de bekostiging te kunnen opvangen.  

Risico: 
Onzekerheid over het aantal leerlingen op de locatie ISK en de daarmee 
samenhangende formatie.  
Maatregelen: 
Er wordt daarom een flexibele schil van personele formatie aangehouden die uitgaat 
van een bezetting van de ISK-afdeling van vóór de grote toestroom van vluchtelingen 
die de laatste twee jaar heeft plaatsgevonden. 

Risico: 
In de begroting is rekening gehouden met het risico dat niet alle ouders de vrijwillige 
ouderbijdrage betalen. Een deel van de kosten waar geen inkomsten ouderbijdragen 
tegenover staan zal door het SDL zelf gefinancierd moeten worden. 
Maatregelen:  
In 2017 is overgegaan op een nieuw incasseringssysteem voor de ouderbijdrage. 
Hiermee worden de vrijwillige ouderbijdragen via IDEAL geïncasseerd. De drempel 
voor ouders om deze vrijwillige ouderbijdrage te betalen, is hiermee verlaagd 

Risico:  
Verslechtering van de liquiditeitspositie tot onder de normering van de inspectie van 
het onderwijs 
Maatregelen: 
De investeringen zullen het komend jaar wederom beperkt zijn en zal het beleid er op 
gericht zijn uitsluitend investeringen te doen die noodzakelijk zijn voor een goed en 
attractief onderwijs en om hogere kosten in de komende jaren te voorkomen. In 2017 
en 2018 is de liquiditeitspositie verbeterd.  

Risico: Verslechtering van de solvabiliteitspositie 
Maatregelen: 
Om de solvabiliteitspositie te verbeteren zullen toekomstige positieve resultaten direct 
ten gunste van het weerstandsvermogen worden gebracht.   
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Risico:  
Verslechtering imago door uitstraling gebouwen Overkampweg en Kapteynweg 
Maatregelen:  
Het sobere investeringsbeleid van de laatste vijf jaren is iets verruimd. De gebouwen 
worden visueel zoveel mogelijk geoptimaliseerd. Er worden bewuste keuzes gemaakt 
om het lesgeven zo aantrekkelijk mogelijk te houden zoals investeringen in ICT-
middelen en het interieur van de scholen. 

Risico:  
Terugloop inkomsten vanuit het Rijk 
Maatregelen:  
Of de inkomsten vanuit het Rijk op gelijke basis gecontinueerd gaan worden is een 
risico dat niet of nauwelijks te kwantificeren is. 

 

9.0 Continuïteitsparagraaf SDL 
 
A1 Gegevensset kengetallen 
 

Kengetal 1-10-2018 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 

Aantal leerlingen 2.371 2.281 2.216 2.125 

  31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 

Personele bezetting in FTE 
    

Bestuur / management 6,3 6,3 6,3 6,3 

Personeel primair proces (OP) 166,2 159,9 155,3 148,9 

Ondersteunend personeel (OOP) 44,0 42,3 41,1 39,4 

 
Op basis van evenredigheid in verwachte leerling afname is een verwachte afname in 
personeel OP en OOP bepaald. (Hierbij is geen rekening gehouden met de daling van het 
bestuur/management wegens het bereiken van de pensioenleeftijd.) 
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A2  Meerjarenbegroting 
 
Balans  

 
 
 
 
 
Raming van baten en lasten  

 
 
 
  

werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2020 2021 2022

Vaste activa

Materiele vaste activa 2.482.416      2.532.620  2.436.485   2.367.054  2.269.851  

Financiele vaste activa 14.045           8.026         2.007          -                -                

Totaal vaste activa 2.496.461      2.540.646  2.438.492   2.367.054  2.269.851  

Vlottende activa

Vorderingen 667.199         680.692     654.854      636.193     610.068     

Liquide middelen 3.864.506      4.058.594  4.010.682   3.973.739  3.919.208  

Totaal vlottende activa 4.531.705      4.739.286  4.665.536   4.609.932  4.529.276  

Totaal  activa 7.028.166      7.279.932  7.104.028   6.976.986  6.799.127  

Eigen vermogen

Algemene reserve 2.414.763      2.574.668  2.574.668   2.574.668  2.574.668  

Bestemmingsreserve 71.167           71.167       71.167        71.167       71.167       

Totaal eigen vermogen 2.485.930      2.645.835  2.645.835   2.645.835  2.645.835  

Voorzieningen 1.757.932      1.793.484  1.725.406   1.676.238  1.607.403  

Kortlopende schulden 2.784.304      2.840.613  2.732.787   2.654.913  2.545.889  

Totaal  passiva 7.028.166      7.279.932  7.104.028   6.976.986  6.799.127  

werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot

2018 2019 2020 2021 2022

Baten

Rijksbijdragen 21.682.616       20.739.407  19.914.789  19.305.692  18.476.541  

Ov. Overheidsbijdr./-subsidies 39.650              37.500         37.500         37.500         37.500         

Overige baten 1.010.147         1.117.178    1.074.348    1.044.296    1.002.257    

Totaal baten 22.732.413       21.894.085  21.026.637  20.387.488  19.516.298  

Lasten

Personeelslasten 17.064.836       16.781.133  16.906.127  17.041.838  17.169.639  

Afschrijvingen 616.903            603.626       588.571       593.023       587.157       

Huisvestingslasten 1.647.378         1.689.713    1.582.080    1.578.650    1.570.588    

Overige lasten 3.038.894         2.655.208    2.574.640    2.516.452    2.434.988    

Totaal  lasten 22.368.011       21.729.680  21.651.417  21.729.962  21.762.372  

Saldo baten en lasten 364.402            164.405       -624.780     -1.342.474  -2.246.074  

Financiële baten en lasten 3.481                -4.500         -4.500         -4.500         -4.500         

Totaal resultaat 360.921            159.905       -629.280     -1.346.974  -2.250.574  

Taakstelling 629.280       1.346.974    2.250.574    

Totaal resultaat 360.921            159.905       -                  -                  -                  
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Belangrijke ontwikkelingen in de baten en lasten, mede op basis van ontwikkelingen 
van kengetallen en bekostigingsvariabelen 
De Rijksbijdragen zijn gebaseerd op basis van de verwachte ontwikkeling in 
leerlingaantallen. Het effect van de aanpassing in verantwoording van de bekostiging 
lesmateriaal is nagenoeg nihil. Voor de schooljaren 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 wordt 
een daling verwacht van in totaal 156 leerlingen. Ruim 80% van deze daling, te weten 126 
leerlingen, komt voor rekening van locaties OVK/KTW/LP en niet van de ISK-afdeling. De 
daling van leerlingen is gebaseerd op demografische ontwikkelingen bij een gelijkblijvend 
marktaandeel.  
De overige overheidsbijdragen en subsidies is een vaste bijdrage van de Gemeente 
Dordrecht voor het gebruik van sportvelden. Vanaf 2020 is te zien dat het resultaat omslaat 
indien de daling in leerlingaantallen plaatsvindt zoals begroot en de formatie onvoldoende 
krimpt. Dit negatieve resultaat zal opgevangen moeten worden door de inzet van een 
flexibele schil. De flexibele schil is voor 2019 toereikend, voor 2020 en 2021 is deze 
nagenoeg toereikend.  
 
Belangrijke ontwikkelingen in het huisvestingsbeleid en de financiering daarvan 
Het sobere investeringsbeleid van de laatste vijf jaren is iets verruimd. De gebouwen worden 
visueel zoveel mogelijk geoptimaliseerd. Er worden bewuste keuzes gemaakt om het 
lesgeven zo aantrekkelijk mogelijk te houden: het schoolmeubilair is in goede staat; de 
personeelskamers zijn modern ingericht; docenten krijgen ruime ICT-faciliteiten in en buiten 
de lokalen; de leerling toiletruimtes zijn gemoderniseerd. Er is geen sprake van achterstallig 
schilderwerk. De gymzalen worden binnen de wettelijke kaders goed onderhouden. In 2018 
is er een Europese aanbesteding gedaan voor de schoonmaak. 
 
De huisvestingskosten van de vier gebouwen lopen sterk uiteen. De vestigingen 
Overkampweg en Kapteynweg zijn aanzienlijk goedkoper in onderhoud, energie en 
schoonmaak dan het Leerpark. Deze kosten worden bovenschools verdeeld over de 
vestigingen, waarmee de OVK en de KTW bijdragen aan de kosten van het Dalton 
Vakcollege. 
Zelfs bij een volledige bezetting van het Leerpark (= 1100 leerlingen Dalton Vakcollege 
tezamen met H3O) blijft het Leerpark een dure vestiging ten opzichte van de andere 
vestigingen.  
Een terugloop van het aantal leerlingen op het Dalton Vakcollege betekent dat de dekking 
voor deze hoge kostenpost kleiner wordt. Dit wordt ondervangen door de verhuur van niet 
gebruikte ruimten. 
Het is moeilijk om de energiekosten van het Dalton Vakcollege naar beneden te brengen, 
gezien de contractuele verplichtingen die er liggen en de architectonische vormgeving van 
het gebouw Leerpark. Het gebouw op het Leerpark dateert uit 2008 en verkeert in goede 
staat.  
 
De huisvestingskosten voor de vestiging Eulerlaan van de ISK-afdeling zijn in 
overeenstemming met de vergoedingen gebaseerd op de aantallen leerlingen. Mocht dit 
aantal leerlingen sterk terug gaan lopen, dan kan het SDL zonder extra kosten het pand van 
de Eulerlaan aan de gemeente teruggeven. De ISK-afdeling zal dan afhankelijk van de 
bezetting van de gebouwen en het aantal ISK- leerlingen ondergebracht kunnen worden in 
één van de vestigingen van het SDL. De Eulerlaan valt voor groot onderhoud onder de 
gemeente Dordrecht. De gemeente neemt dit serieus, ondanks het tijdelijke karakter van de 
huisvesting van de ISK-afdeling op deze locatie. 
 
Het gebouw Kapteynweg dateert uit 1981. De algehele staat is goed, maar er worden 
substantiële risico’s genoemd voor de kozijnen. De technische levensduur is vijf jaar geleden 
beëindigd. In 2018 is er een begin gemaakt met het vervangen van de kozijnen en is de 
asbestsanering afgerond.  
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Het gebouw Overkampweg dateert uit 1988 (semi-permanent) met een vleugel uit 2000 en 
een theaterzaal uit 2002. De staat van dit gebouw is voldoende, maar er zijn diverse 
incidentele gebreken geconstateerd die spoedig hersteld moeten worden. In 2028 moet 
volgens dit rapport en volgens de nieuwe norm renovatie plaatsvinden. Volgens de 
bestaande norm zou nieuwbouw moeten plaatsvinden. De te verwachten risico’s worden als 
matig bestempeld; deze hebben betrekking op het dak.  
In 2019 staat de vervanging van het dak in het meerjarenonderhoudsplan. Regelmatige 
controle en schoonmaak en tijdig herstellen van lekkages kunnen waarschijnlijk deze termijn 
verlengen naar maximaal 2025. 
 
Belangrijke ontwikkelingen in overige voorgenomen investeringen en projecten 
De investeringen op het gebied van groot onderhoud worden geëgaliseerd door een 
Meerjaren Onderhoudsplan. Pc’s, laptops, e.d. worden via een vervangingsschema om de 4 
jaar vervangen. Investeringen in netwerk en overige ICT hardware lopen via de coöperatie 
KIEN. In 2018 hebben twee onderwerpen centraal gestaan. De Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) en het aanpassen van onze hardware aan Windows 10. In 
2018 is besloten om op termijn met alle leden over te gaan naar Office365 (Microsoft365).  
 
Belangrijke ontwikkelingen in verwachte mutaties in reserves en voorzieningen 
Algemene reserve: Het saldo van baten en lasten (resultaat) zal jaarlijks toegevoegd worden 
aan de algemene reserve. 
 
Personeelsvoorzieningen:  
Een voorziening voor jubilea. Een voorziening waaruit de uit te keren bedragen van een 25-
jarig c.q. 40 jarig jubileum worden betaald.  
De voorziening wordt jaarlijks herzien en indien nodig wordt de voorziening bijgesteld naar 
de verwachte situatie op dat moment.  
 
Een voorziening voor spaarverlof. Dit is een aflopende voorziening aangezien spaarverlof 
niet meer kan worden opgebouwd. Er wordt niet meer gedoteerd aan deze voorziening. 
 
Een voorziening voor duurzame inzetbaarheid. Deze wordt bepaald op basis van opbouw en 
opname van uren van personeelsleden die aan hebben gegeven deze uren jaarlijks te willen 
sparen. De voorziening wordt jaarlijks herzien en indien nodig wordt de voorziening 
bijgesteld naar de verwachte situatie op dat moment.  
 
Een voorziening WW-WOVO. Dit is een voorziening voor toekomstige 
wachtgeldverplichtingen voor geheel of gedeeltelijk afgevloeid personeel. De verplichtingen 
betreffen 25% van de werkloosheidsuitkeringen door het UWV en 25% van de 
bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen.  

 
Onderhoudsvoorziening:  
Jaarlijks wordt er op basis van het meerjarenonderhoudsplan een bedrag aan de voorziening 
gedoteerd. Dit MOP is gebaseerd op het verwachte onderhoud voor de komende 10 jaar. In 
2018 er begonnen met een heropname van de gebouwen ten behoeve van het meerjarig 
onderhoudspakket voor de locaties KTW en OVK. 
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B Overige rapportages 
 
B.1 Aanwezigheid en werking van het interne risico en beheersings- en 
controlesysteem 
 
De aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersing en controlesysteem behoeft de 
aandacht. In 2016 is hier een start mee gemaakt, de risico’s zijn inzichtelijk gemaakt, de 
belangrijkste processen zijn inzichtelijk gemaakt en verantwoordelijkheden in verdeling van 
werkzaamheden tussen het SDL en het administratiekantoor zijn inzichtelijk gemaakt. In 
2017 is een interncontroleplan opgesteld en vastgesteld. In 2018 is er een start gemaakt met 
de uitrol van dit controleplan, in 2019 zal het plan verder worden uitgerold en waar nodig 
aangepast worden. 

 
B.2 Belangrijkste risico´s en onzekerheden 
De belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn terug te lezen in hoofdstuk 7. 

 
 
B.3 Rapportage toezichthoudend orgaan 
 
De Raad van Toezicht is bij besluit van 19 juni 2012 benoemd door de gemeenteraad van 
Dordrecht.  
 
De Raad van Toezicht is sinds 1 januari 2015 als volgt samengesteld, waarbij tevens de 
taakverdeling is aangegeven: 
Dhr. drs. R.J.M. van den Broek (financiën, onderwijszaken)  
Mw. mr. F.G. Evenboer-Nijman (juridische zaken, personeelszaken) 
Dhr. J. Mastik (onderwijszaken, bestuurszaken, personeelszaken) 
Dhr. J.B.M. Onderwater (vicevoorzitter/secretaris, marketing en communicatie) 
Dhr. mr. F. van der Wende (voorzitter, financiën) 
 
Nevenfuncties 
Onderstaande leden van de Raad van Toezicht hebben naast hun werkzaamheden voor de 
Stichting Openbaar Onderwijs in Dordrecht geen conflicterende nevenfuncties, hieronder de 
nevenfuncties: 
 
Dhr. J.B.M. Onderwater 
-ambassadeur voor het Nationaal Integratiefonds en het Nationaal Integratiediner 
 (onbezoldigd); 
-ambassadeur voor the National Campaign for Tibet (onbezoldigd); 
-ambassadeur voor Net4Kids (onbezoldigd). 
 
Dhr. drs. R.J.M. van den Broek 
-Lid Raad van Toezicht Borgesiusstichting voor basisonderwijs vanaf 1 september 2016 
 (bezoldigd); 
-Lid Raad van Toezicht van het Jan Tinbergen College VO, te Roosendaal vanaf 1 januari 
2018 (bezoldigd). 
 
Dhr. mr. F. van der Wende 
-bestuurslid Stichting Theatrum Vitae (onbezoldigd). 
 
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks de volgende vacatievergoeding: 
De voorzitter ontvangt € 5500,- bruto. 
De vicevoorzitter/secretaris ontvangt € 4600,- bruto.  
De overige leden ontvangen € 3700,- bruto.  
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De leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van 4 jaar en kunnen 
maximaal één maal herbenoemd worden.  
 

Rooster van aftreden Raad van Toezicht 
 
Mw. mr. F.G. Evenboer-Nijman 30-06-2019 
Dhr. J.B.M. Onderwater 30-09-2019  
Dhr. mr. F. van der Wende 31-12-2019 
Dhr. J. Mastik 19-06-2016 
(herbenoemd voor de periode 20-06-2016 – 19-06-2020) 
Dhr. drs. R.J.M. van den Broek 19-06-2016 
(herbenoemd voor de periode 20-06-2016 – 19-06-2020) 
 
Zelfevaluatie Raad van Toezicht 
 
Conform de Governance Code dient een Raad van Toezicht jaarlijks haar eigen functioneren 
te evalueren. Deze evaluatie heeft in april 2018 plaatsgevonden. Deze evaluatie heeft geen 
bijzondere aandachtspunten opgeleverd. 

De Raad van Toezicht heeft zich in de verslagperiode met name gericht op: 

 

-de financiële situatie van de organisatie, waaronder de goedkeuring van de jaarrekening 
2017 en de goedkeuring van de begroting 2019; 

-de kwaliteit van het onderwijs in het licht van de rapporten van de Inspectie van het 
Onderwijs, de rapporten over de toekomst van het onderwijs en het strategisch beleidsplan 
van het Dalton Lyceum; 

-de toekomst van de Internationale Schakelklas met inbegrip van de financiële aspecten; 

- de verdere ontwikkeling van de samenwerking met OPOD. 

 
Financiële bevindingen 
Gegeven de financiële kengetallen uit de jaarrekening 2018, de goedgekeurde begroting 
2019 alsmede de meerjarenbegroting, moet wederom geconcludeerd worden dat de 
financiële situatie van het Stedelijk Dalton Lyceum kwetsbaar blijft. 
 
De financiële kengetallen op **31 december 2018 zijn: 
 
Liquiditeit: 1,68            
(de signaleringswaarde van de inspectie van het onderwijs is : 0,5%) 
Solvabiliteit: 0,36           
(de signaleringswaarde is van de inspectie van het onderwijs is : 30%)  
Weerstandsvermogen volgens berekeningswijze 1 (eigen vermogen minus MVA, gedeeld 
door de totale baten): - 0,02% 
Weerstandsvermogen volgens berekeningswijze 2 (eigen vermogen gedeeld door de totale 
baten): 10,94% 
 
(de inspectie van het onderwijs adviseert een weerstandsvermogen tussen de 10% en 40%) 
 
** bron: jaarrekening 2018 
 
Het totaal aantal leerlingen per 1 oktober 2018 (2.371) is ten opzichte van 1oktober 2017 
(2.496) met 125 leerlingen gedaald.  
Aangezien het ISK sterk onderhevig is aan zich wijzigende maatschappelijke ontwikkelingen 
worden de inkomsten behoudens uitzonderingen niet ingezet voor structurele uitgaven. 
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Tevens wordt v.w.b. de personele inzet gewerkt met een flexibele schil van tijdelijke 
contracten, waardoor bij een daling van leerlingaantallen en overeenkomstig noodzakelijk fte 
reductie geen financiële verplichtingen op de begroting drukken. 
 
De Raad van Toezicht heeft zich ervan vergewist dat de aanbevelingen van de accountant 
bij de controle van de jaarrekening 2017 door de bestuurder met een actieplan met 
voortvarendheid ter hand zijn genomen! Uit het verslag van de door de externe accountant 
Astrium in oktober 2018 uitgevoerde interim controle blijkt eveneens dat de bedrijfsvoering 
op orde is. 
 
Uit de meerjarenbegroting 2019 - 2022 vastgesteld op 7 februari 2019 blijkt dat: 
* de komende jaren een verdere afname van de instroom van eerstejaars leerlingen wordt 
geprognosticeerd. Op 1 oktober 2018 bedroeg het aantal leerlingen 2.371. In de 
meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een daling van 246 leerlingen over de 
periode 2019 tot en met 2022. 
Voor de ISK wordt een daling van 234 leerlingen op peildatum 1 oktober 2018 naar 125 
leerlingen in 2021 geprognosticeerd 
* de komende jaren dientengevolge verder bezuinigd moet worden op de personele inzet 
* de fluctuaties in het aantal leerlingen bij ISK onderhevig is aan maatschappelijke 
ontwikkelingen en daardoor sterk kan fluctueren waardoor er geen sprake is van een stabiele 
inkomstenbron. 
* de gemiddelde leeftijd van het personeel de komende jaren hoger is dan het landelijk 
gemiddelde.  
*door pensionering zal tot 2022 circa 19 Fte het SDL verlaten 
* de financiële begrotingsresultaten in de komende jaren nauwelijks leiden tot een 
versterking van het weerstandsvermogen. 
 
Noot: de terugloop van het aantal leerlingen is met name ingegeven door demografische 
ontwikkelingen waarbij ervan uit gegaan wordt dat het SDL haar huidige marktaandeel 
minimaal behoudt. 
Gegeven de onzekerheid van leerling prognoses is een tweede scenario bij de 
meerjarenbegroting 2019 - 2022 opgesteld waarbij uit gegaan wordt van een daling van 50% 
meer dan verwacht. 
 
Tot slot: in het door de RvT goedgekeurde en door het bestuur vastgestelde strategisch 
beleidsplan 2016-2020 wordt nog eens benadrukt dat het voor het behoud van het openbaar 
onderwijs in de gemeente Dordrecht goed zou zijn dat het primair - en voortgezet onderwijs 
onder een bestuurlijk dak bijeengebracht wordt. De samenwerking is in het verslagjaar 2018 
verder geïntensiveerd. 
 
Huisvesting 
 
Het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht heeft het door haar 
geïnitieerde proces om tot doordecentralisatie van de huisvesting naar de besturen van de 
onderwijsinstellingen te komen in november 2017 beëindigd. Voor het primair onderwijs 
wordt de doordecentralisatie wel geëffectueerd. 
De besturen van de VO instellingen hebben aan de verantwoordelijk wethouder vele vragen 
gesteld over met name de financiële risico’s bij doordecentralisatie. 
Aangezien belangrijke vragen onbeantwoord dan wel onvolledig beantwoord werden, 
hebben de bestuurders met goedkeuring van de Raden van Toezicht vastgesteld dat er 
onvoldoende vertrouwen was in een verantwoorde overheveling van de huisvesting. 
 
In het verslagjaar 2018 zijn er met betrekking tot de huisvesting voor het Voortgezet 
Onderwijs geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
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Kwaliteit van het onderwijs  
 
De Raad van Toezicht besteedt in alle vergaderingen aandacht aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Voor een deel gebeurt dat aan de hand van specifieke documenten, voor een 
andere deel aan de hand van de schriftelijke “rapportages van de voorzitter van het CvB” die 
elke vergadering op de agenda staan. 
 
In het verslagjaar werd bijzondere aandacht besteed aan: 
- werving van nieuwe leerlingen voor alle locaties en in verband daarmee het investeren 

in de relatie met de toeleverende basisscholen; 
- de relatie met het openbaar basisonderwijs in Dordrecht, er is goed en intensief contact 

met de bestuurder van OPOD. In het schooljaar 2018/2019 wordt gestart met het 
“NOVA-Tienercollege”, in samenwerking tussen OPOD en Stedelijk Dalton. Het college 
is verbonden aan een basisschool, in het college worden gastlessen verzorgd door 
docenten van het Stedelijk Dalton. Het Ministerie kende de aanvraag voor het project 
Expeditie PO-VO toe, leerlingen van groep 8 van OPOD-scholen worden bijgespijkerd in 
begrijpend lezen en rekenen en krijgen les in studievaardigheden op de locatie 
Kapteynweg. 

- gesprekken met het toeleverende basisonderwijs over een doorgaande leerlijn in met 
name rekenen en Nederlands het NOVA-Tienercollege en het project Expeditie PO-VO 
zijn een uitwerking van die gesprekken in de Gemeente Dordrecht 

- het borgen van aanwezigheid en kwaliteit van het onderwijs in Techniek; de 
samenwerking met het Da Vincicollege is verder geïntensiveerd. 

- het onderhouden van het Dalton-gedachtengoed op alle locaties; de school is zich –op 
alle locaties intensief aan het voorbereiden op de Dalton-visitatie in maart 2019 

- het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het personeel wordt 
door de bestuurder streng bewaakt. Dit instrument dient mee om huidige docenten te 
attenderen op vervolgstudie in verband met bevoegdheidsverbreding. Er moet rekening 
worden gehouden met ernstige tekorten aan leraren in het vo in met name het 1e 
graadsgebied. Het doorgroeien van zittend personeel kan dan een belangrijke bijdrage 
zijn aan bestrijding van deze tekorten” 

 
HRM, MR, Marketing, PR, Publiciteit en Communicatie 
 
HRM is een onderwerp dat als vast agendapunt steeds terugkeert in de Raad van Toezicht 
vergaderingen. De raad van toezicht vindt HRM één van de belangrijkste onderwerpen van 
aandacht. Financieel gezien is het personeel de grootste kostenpost. En dat is van groot 
belang voor de continuïteit van de organisatie, maar minstens zo belangrijk is, dat het 
personeel bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs en de opleiding van de leerlingen. 
En daar doen we het tenslotte allemaal voor. Als we aandacht geven aan HRM gaat het dus 
niet alleen over geld of arbeidvoorwaarden, maar ook over kwaliteit, opleiden van personeel, 
ziekteverzuim, werkdruk, personeel tevredenheid en nog veel meer. De raad van Toezicht 
hecht grote waarde aan een goed gecommuniceerd en gedragen HRM-beleid dat organisatie 
breed op de zelfde wijze wordt toegepast en waarin voor iedereen duidelijk is waar op 
gerekend kan worden en wat daar tegenover staat.  
Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen, wordt niet alleen met de bestuurder over HRM 
gesproken, maar ook wordt jaarlijks met een aselecte groep personeelsleden gesproken en  
twee maal met de MR overlegd om te horen wat hen bezig houdt.  
 
De contacten met de MR zijn zeer waardevol voor de Raad van Toezicht en de gesprekken 
verlopen steeds in een prima sfeer. Op basis van gelijkwaardigheid en heel open wordt 
informatie uitgewisseld. Het afgelopen jaar zijn zelfs afspraken gemaakt om samen op te 
trekken bij het invullen van de vacatures die in 2019 en 2020 ontstaan in de Raad van 
Toezicht. Op deze wijze moet het mogelijk zijn om de huidige werkwijze door te geven aan 
de nieuwe leden van de Raad van Toezicht die in de komende anderhalf jaar het stokje 
zullen overnemen van de zittende Raad van Toezicht. 
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Vooruitblik 2019 
De belangrijkste aandachtspunten zijn: 
de financiële situatie, waaronder maatregelen die leiden tot een sluitende begroting en de 
verbetering van de financiële kengetallen: solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Het 
versterken van het eigen vermogen heeft de hoogste prioriteit; 
de ontwikkeling van het vmbo/Dalton Vakcollege, ook in relatie tot de samenwerking met het 
Da Vincicollege; 
de samenwerking met OPOD gezien het belang van een doorlopende leerweg; 
de kwaliteit van de opleidingen zoals gekwalificeerd door de inspectie van het onderwijs; 
de verdere implementatie van het vastgestelde strategische beleidsplan 2016-2020 en de 
daaruit volgende acties. 
 
Complexiteitspuntenberekening: 
De Raad van Toezicht heeft de WNT norm die berekend is op basis van de door het 
Ministerie van BZK voorgeschreven complexiteitspuntenberekening voor het 
verslaggevingsjaar 2018 goedgekeurd. 
 
Doelmatigheid 
Als Raad van Toezicht toetsen wij de relatie tussen de ingezette middelen en de (onderwijs) 
opbrengsten die met de ingezette middelen worden behaald.  
Onderwijs is in onze ogen doelmatig als de doelen tegen zo laag mogelijke kosten worden 
gehaald of als het geld tot zo hoog mogelijke prestaties leidt. 
Een causale relatie tussen inspanningen en middelen aan de ene kant en onderwijskwaliteit 
en onderwijsopbrengsten aan de andere kant is niet eenvoudig aan te tonen.  
 
Wij geven aan onze toetsing op de doelmatigheid invulling door: 

1. De financiële meerjarenbegroting en achterliggende onderbouwingen jaarlijks te 
beoordelen en goed te keuren;  

2. De financiële performance (uitputting versus begroting) te monitoren aan de hand van 
door de schoolleiding aangeleverde tussentijdse sturingsinformatie;  

3. Kennis te nemen van (formele) klachten van leerlingen/ouders en de reactie van de 
school;  

4. Gesprekken over de kwaliteit van het onderwijs te voeren met de leerlingen en het 
personeel;  

5. Het beoordelen van rapportages van de Inspectie van het Onderwijs over de 
onderwijskwaliteit en daarin afgesproken (verbeter) maatregelen;  

6. Bevindingen en rapportages van de controlerend accountant te beoordelen.  
 
Voor zover wij kunnen beoordelen vanuit onze toezichthoudend rol zijn wij van mening dat 
de schoolleiding onderwijs middelen doelmatig inzet. Dit oordeel wordt onderbouwd met: 

1. Positieve feedback over de onderwijskwaliteit van ouders, leerlingen en 
toezichthouders;  

2. De afhandeling van de klachten; 
3. De beleidsrijke meerjarenbegroting;  
4. Toereikende financiële positie op basis van signaleringswaardes Inspectie van het 

Onderwijs.  
 
De komende jaren blijven wij er op toe zien dat de schoolleiding maatregelen neemt die de 
doelmatigheid bevorderen.  
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Treasury 
De raad van toezicht heeft uit aangeleverde verantwoordingsstukken en gesprekken met 
binnen Stedelijk Dalton Lyceum verantwoordelijke medewerkers getoetst of het 
Treasurybeleid voldoet aan de Regeling Beleggen, belenen en derivaten OCW 2016 
(gewijzigd d.d. 18 december 2018). 
 
 
Tot slot: de Raad van Toezicht dankt een ieder die betrokken is bij deze organisatie voor de 
getoonde inzet, ook in financieel lastige tijden, en spreekt de hoop uit dat 2019 een 
inspirerend jaar zal zijn! 
 
 
 
F. van der Wende (voorzitter) 
J.B.M. Onderwater (vicevoorzitter/secretaris) 
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10.0 Medezeggenschapsraad (MR) 
 
10.1 Inleiding 

Het schooljaar 2017-2018 was een schooljaar waarin we de werkwijze van de MR 
wilden verbeteren. De samenwerking met het bestuur is kritisch en goed. Vanuit de 
raad wordt er actief overleg gepleegd en vanuit de achterban komt er regelmatig input 
voor de vergaderingen. Het contact met de achterban willen we versterken, daarvoor 
hebben we scholing gevolgd. 
 

10.2 Samenstelling MR 
De MR bestond in schooljaar 2017-2018 uit 16 leden, waarvan 3 ouders, 5 leerlingen 
en acht personeelsleden. 

 
10.3 Aantal (geplande) vergaderingen 

Voor het schooljaar 2017-2018 stonden 6 MR vergaderingen gepland. Daarnaast 
heeft de MR eenmaal extra vergaderd op 19 juni 2018 in verband de jaarstukken. 
Ook heeft er tweemaal een informeel overleg plaatsgevonden met de Raad van 
Toezicht. Dit gebeurde altijd met een afvaardiging van de MR waarbij we trachten 
elke locatie en geleding vertegenwoordigd te laten zijn. 

 

10.4 Instemmings- en adviesaanvragen 
Over de volgende zaken is de MR geraadpleegd. 

 
 Datum 

besluit 
Onderwerp Instemming 

Advies 
Resultaat 

 27-9-17 Excursielijsten Instemming Positief, deels 
met advies 

 12-12-17 Overgangsnormen KTW Instemming Positief 

 12-12-17 Meerjarenbegroting Advies Positief 

 13-2-18 Collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Instemming Positief 

 29-5-18 IBP-beleid Instemming Positief 

 29-5-18 Gedragscode gebruik 
bedrijfsmiddelen 

Instemming Positief 

 29-5-18 Beleidsnotitie reizen Instemming Positief 

 29-5-18 Gedragscode schoolkosten VO Instemming Positief 

 6-6-18 Lessentabel Instemming Positief 

 6-6-18 Wijziging profieleis OVK Instemming Positief 

 6-6-18 Formatieplannen  Instemming Positief  

 6-6-18 Scholingsplannen Instemming Positief 

 19-6-18 Jaarstukken 2017 Advies Positief 

 19-6-18 Vrijwillige ouderbijdrage Instemming Positief 

 19-6-18 Excursielijsten Instemming Positief 

 19-6-18 MR-stukje schoolgids Instemming Positief 

 19-6-18 Beleidsnotitie reizen Instemming Positief 

 
 

10.5 Overige onderwerpen 
Verder heeft de MR nog met de bestuurder gesproken over: 

 Nova Tienercollege 

 Communicatie langdurig lesuitval 

 Het Professioneel Statuut 

 Excursievergoeding 

 Vragen vanuit de ouderraad 

 Seniorenbeleid 
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10.6 Overleg met bestuur 
Het overleg met het bestuur is kritisch-opbouwend. De MR en het bestuur zijn open 
naar elkaar en denken met elkaar mee.  
De MR heeft het gevoel dat het bestuur openstaat voor alle input van de MR, omdat 
het bestuur de MR vraagt om haar zienswijze bij de verschillende agendapunten.  
Bij de vergaderingen is de directie ook aanwezig, wat zorgt voor duidelijkheid, 
aangezien bepaalde zaken direct teruggekoppeld of geverifieerd kunnen worden. 

 
10.7 Scholing MR 

Om te waarborgen dat de MR goed functioneert, wordt er scholing gevolgd. 
Onderstaande mogelijkheden hebben we gebruikt om onszelf te verbeteren.  

 WMS- congres, te Ede met een delegatie van de MR. 

 VOO-training op de eigen locatie, met de gehele MR om een actieplan op te 
stellen en om te kijken hoe we het contact met de achterban kunnen versterken. 

 AOB-netwerkbijeenkomsten, te Rotterdam met een delegatie van de 
personeelsgeleding. 

 LAKS-training voor de leerlinggeleding van de MR. 

 MR-artikelen delen we onderling per mail. 
 
10.8 Zorgpunten 
 

Tijdige adviesaanvragen 
Over het algemeen komen de advies- en instemmingsaanvragen nog te laat binnen. 
Hierdoor worden sommige stukken te laat behandeld. Het is wenselijk dat de stukken 
tijdig binnenkomen.  
 
Aanmeldingen 
In Dordrecht is er een terugloop van leerlingaantallen. Ook de leerlingaantallen van 
de ISK zijn wisselend.  
Ondanks een verwachte daling in de begroting was er een lichte stijging van 
leerlingaantallen over het gehele SDL. 
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VERBONDEN PARTIJEN 
 
KIEN 
KIEN is een ICT-coöperatie gericht op samenwerking en het versterken van ICT-
toepassingen. Door middel van efficiënte inzet van ICT middelen, kennis vergroten en 
maximale inzet van deze kennis, zet KIEN zich in voor schoolbesturen en leerlingen. Kien is 
opgericht op 1 juli 2012, het Stedelijk Dalton Lyceum is één van de oprichters en zit in het 
bestuur van KIEN. Het Stedelijk Dalton lyceum neemt producten en diensten af van KIEN. 
 
Stichting H3O  
Stichting H3O voor christelijk peuterwerk, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs 
(H3O). De VMBO locaties van H3O en het Stedelijk Dalton Lyceum zijn in één gebouw 
gevestigd, te weten de locatie Leerpark aan de Leerparkpromenade 300 en 400. Op de 
locatie generen beide partijen verschillende gemeenschappelijke kosten en opbrengsten die 
zij onderling verdelen. 
 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht.  
Het samenwerkingsverband vormt een werkorganisatie van de beide 
samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs. Deze beide 
samenwerkingsverbanden hebben de vorm van verenigingen, opgericht door de aangesloten 
schoolbesturen. Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind 
(om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Dordrecht zorgen wij 
ervoor dat ieder kind in onze stad het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Schoolbesturen 
maakten hiervoor samen afspraken over de organisatie van passend (primair en voortgezet) 
onderwijs. Zo is onderwijsondersteuning goed geregeld voor alle leerlingen in ons 
samenwerkingsverband. 
 
 
 
  



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

57 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

58 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

59 

 

 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

61 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

63 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

64 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

65 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jaarstukken 2018 
41397 / Stedelijk Dalton Lyceum 

66 

 
 
 
 

 










	Definitief Jaarstukken 2018 compleet
	Digitale gewaarmerkte versie van Astrium Dalton - jaarrekening 2018 inclusief ongetekende controleverklaring



