
Dominicus College
1071 leerlingen / 132 medewerkers

Resultaten In de resultaten van het vwo zit een stijgende lijn. 
De gunstige resultaten van de havo hebben we vast weten te 
houden. De tussentijdse doorstroom moet wel beter. De leer-
lingentevredenheid is heel hoog en dat is te merken aan de 
sfeer. Ook de medewerkers zijn meer tevreden, al blijft commu-
nicatie een aandachtspunt.
iPad Alle collega’s kregen intensieve scholing in de iPad en 
ontdekken de creatieve mogelijkheden ervan in de klas. In het 

schooljaar 2014–2015 
starten we er in alle eer-
ste klassen mee.
Activiteitenweken
We bundelden zoveel 
mogelijk alle buiten-
schoolse activiteiten in 
vier weken per jaar om 
in de lesperiodes rust 
en regelmaat te creëren. 
Het eerste uitwisse-
lingsprogramma in het 
kader van de interna-
tionalisering was een 
succes. 
Toekomst We gaan 
onze organisatie 
anders inrichten. De 
Monnikskap krijgt een 
eigen afdelingsleider. 
De drie grote afdelin-
gen havo, vwo-ob en 
vwo-bb krijgen meer 
autonomie.

Maaswaal College
2360 leerlingen / 267 medewerkers

Resultaten De inspectierapporten zijn goed. Maar met onze 
populatie leerlingen mag de ambitie wel wat omhoog, met 
name in vmbo-basis en vwo. Successen We werden voor het 
tweede achtereenvolgende jaar de tweede beste onderwijs-
werkgever. We hebben zichtbaar een eigen positie in Wijchen. 
Stippen op de horizon Het schoolplan voor de komende vier 
jaar is klaar. We willen het gedachtengoed van Unesco veel 
verder vormgeven. Met ict willen we leerlingen meer en beter 
op maat bedienen. Nieuwe inzichten Wisselingen binnen 
de schoolleiding leverden nieuwe inzichten en ook kritische 
vragen op. Dat heeft zijn eigen dynamiek. Toekomst Door de 
krimp loopt bij ons het aantal leerlingen terug tot 80 procent 
van de huidige situatie.

Resultaten In de Inspectierapporten doen we het altijd 
goed. Vmbo-tl vraagt wat meer aandacht en dat heeft ook 
te maken met het feit dat die opleiding over twee locaties is 
verspreid. Dat wordt volgend jaar beter. Uit het dal De finan-
ciën beheersten het schoolgebeuren het hele jaar, maar het 
lukte ons in relatief korte tijd uit het financiële dal te komen. 
Docenten leverden hun bijdrage door binnen het taakbeleid 
tijdelijk een stap terug te doen ten aanzien van de vergoeding. 
De toekomst We beginnen met een nieuwe diepteprofilering 
voor ondernemerschap: het International Business College 
(IBC). Met technasium en IBC zijn we onderscheidend in 
Nijmegen en omgeving. Het vmbo is volledig gerestyled en als 
integraal vmbo uniek voor Nijmegen. Organisatie We pakken 
de professionalisering van het management op en ook dat zou 
een restyling kunnen gaan betekenen.

SSgN
1302 leerlingen / 137 medewerkers

Pax Christi College
2228 leerlingen / 243 medewerkers

Resultaten We slaagden erin de verbeterde onderwijsresulta-
ten vast te houden. De slaagpercentages blijven onverminderd 
goed. Zorgstructuur We bedachten een nieuwe zorgstruc-
tuur en daar investeren we veel menskracht in. In de vestiging 
Beneden-Leeuwen is deze methode al twee jaar beproefd. 
De toekomst In 2013 stabiliseerde de aanmelding zich nog. 
De krimp lijkt iets eerder te komen en we bereiden ons erop 
voor. We bezinnen ons op onze onderwijsvisie en ons profiel, 
ook in het kader van leermiddelen en ict. Elke leerstroom krijgt 
een eigen herkenbaar profiel. Streekschool Van vmbo tot vwo 
leggen we lijntjes naar bedrijven en instellingen. Onze kracht 
zit in streekschool willen zijn in het Land van Maas en Waal, 
met gebruik van de omgeving. Cultuur In 2013 hadden we twee 
culturele projecten samen met partners uit de regio. Beide pro-
jecten hebben leerlingen boven zichzelf uitgetild.

Stedelijk Gymnasium
1312 leerlingen / 135 medewerkers

Successen We hebben voor de tweede keer op rij het pre-
dicaat ‘Excellente school’ verworven. In 2013 hadden we 
een recordaanmelding van 280 leerlingen. Daardoor heb-
ben we zeven jonge collega’s kunnen aanstellen. We zijn 
ook heel tevreden over de examencijfers. De doorstroom in 
zijn algemeenheid was heel goed, met name in de boven-
bouw. Schoolplan 2014 – 2018 We hielden met het hele 
team studiemiddagen rond het nieuwe schoolplan. Daarin is 
een verschuiving zichtbaar naar meer nadruk op stimuleren 
van de top van de leerlingen. Pre-University College (PUC), 
Natuurkunde plus, versterkt talenonderwijs krijgen meer 
accent. Jubileumjaar In 2014 vieren we het 470-jarig bestaan. 
Dat gebeurt in de eerste week van het schooljaar en we sluiten 
aan bij het Gebroeders van Limburgfestival.

Excellente school De SSgN verwierf het predicaat Excellente 
school voor havo en vwo. We zijn stelselmatig opbrengstge-
richt gaan werken en zien in het predicaat ook een erkenning 
voor de manier waarop we bezig zijn met de speerpunten 
cultuurprofielschool, bètawetenschap, topsporttalentschool 
en internationalisering. 23 procent van de leerlingen verlaat 
de school met een diploma dat hoger is dan het advies van de 
basisschool. Bij tevredenheidsonderzoeken scoort de SSgN al 
jaren hoog op alle indicatoren. Zorgpunt De financiële situ-
atie. De toekomst Het beleidsplan 2014-2018 ligt er. Meer 
differentiatie, zowel binnen als buiten de groep, blijft een 
belangrijk doel. In 2015 bestaat de SSgN 150 jaar. De voorloper 
van de school, de gemeentelijke hbs, stamt uit 1865. Er wordt 
gewerkt aan een feestelijk programma en een jubileumboek.

Mondial College
1586 leerlingen / 177 medewerkers

Citadel College
1040 leerlingen / 124 medewerkers

Resultaten In 2013 
deed voor het eerst een 
groep vwo-leerlingen 
eindexamen. Daarvan is 
100 procent geslaagd. De 
leerlingentevredenheid 
geeft een te wisselend 
beeld per klas. Via 
gesprekken met leerlin-
gen proberen we erachter 
te komen wat we beter 
kunnen doen.
De school die je 
kent De nieuwbouw aan 
de Griftdijk-Noord blijkt 
heel goed te voldoen aan 
onze verwachting. De 
inrichting past bij ons 
onderwijskundig idee. 
De beslotenheid van de 
domeinen benadrukt de 
kleinschaligheid.
Stabiel We zijn gegroeid 
naar de school die we 
willen zijn en hebben nu een stabiele basis om op verder te 
bouwen. De jonge en dynamische docenten vormen de kracht 
van de school. De Dijkstraat werkt aan het pedagogisch-didac-
tisch model Positive Behaviour Support (PBS). De bovenbouw 
richt zich op vaardigheden die bij ondernemen horen.

Slaagpercentages
Gemiddeld cijfer
centraal examen

Landelijk School Landelijk School

vmbo-b 97 100 6,6 6,5

vmbo-k 93 100 6,2 6,3

vmbo-gt 91 78 6,3 5,7

havo 88 94 6,5 6,3

vwo 92 100 6,6 6,4

Slaagpercentages
Gemiddeld cijfer
centraal examen

Landelijk School Landelijk School

vmbo-b 97 98 6,6 6,5

vmbo-k 93 91 6,2 6,2

vmbo-gt 91 94 6,3 6,3

havo 88 90 6,5 6,5

vwo 92 94 6,6 6,4

Slaagpercentages
Gemiddeld cijfer
centraal examen

Landelijk School Landelijk School

vmbo-b 97 100 6,6 6,8

vmbo-k 93 99 6,2 6,6

vmbo-gt 91 96 6,3 6,5

havo 88 86 6,5 6,4

vwo 92 90 6,6 6,4

Slaagpercentages
Gemiddeld cijfer
centraal examen

Landelijk School Landelijk School

vwo 92 95 6,6 6,8

Slaagpercentages
Gemiddeld cijfer
centraal examen

Landelijk School Landelijk School

vmbo-b 97 98 6,6 6,5

vmbo-k 93 98 6,2 6,5

vmbo-gt 91 87 6,3 6,2

havo 88 94 6,5 6,5

vwo 92 86 6,6 6,4

Slaagpercentages
Gemiddeld cijfer
centraal examen

Landelijk School Landelijk School

havo 88 90 6,5 6,7

vwo 92 91 6,6 6,5

Slaagpercentages
Gemiddeld cijfer
centraal examen

Landelijk School Landelijk School

vmbo-(g)t 91 94 6,3 6,3

havo 88 93 6,5 6,6

vwo 92 98 6,6 6,7

De opvoering van de musical The Lion 
King door leerlingen was een groot 
succes. Foto: Maurits van Huijstee

Cattuong Bui en Sjoerd Gnodde 
wonnen prijzen met hun profiel
werkstuk over zonneenergie in 
India. 

Bente van den 
Boom en Wendy 
Lichtenauer (6vwo) 
wonnen de KNAW 
Onderwijsprijs 
(Natuur en 
Gezondheid) met 
hun profielwerkstuk 
‘Ruimtelijk 
geheugen’. 

Kjell van den 
Boogert uit 6vwo 
won de KNAW 
Onderwijsprijs 
(Natuur en 
Techniek) voor zijn 
profielwerkstuk 
‘De nauwkeurigheid 
van het startpistool’. 
Kjell is tevens top
sporter en beoefent 
het mountainbiken 
op hoog niveau.
Foto: Willem Melssen

Han Mertens, 
Jeroen Winkel 
en Matthijs 
Vernooij 
wonnen de 
Nationale 
EUSO. Later 
behaalden 
de drie zilver 

op de Internationale EUSO in Luxemburg (stad). Han, Jeroen en 
Matthijs behoren tot de vele leerlingen van het Stedelijk Gymnasium 
die een prijs wonnen op een olympiade of met een debat.

Leerlingen 
kunnen op het 
Mondial College 
kiezen voor het 
vak Bewegen, 
Sport en 
Maatschappij.

Acht 2havo leerlingen van het Maaswaal College wonnen met hun 
Power Tower het domein Water van de landelijke techniek en 
kunstwedstrijd ‘Artcadia, Imagine your future’. 
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Professionalisering

Scholing Tweehonderd medewerkers volgden bovenschools 
een van de vijftien aangeboden cursussen, opleidingen, 
lezingen en workshops. Er lijkt een trend te ontstaan naar 
behoefte aan zelfreflectie en bezinning.
Academische Opleidingsschool In 2013 heeft onderzoek, 
naast opleiden, meer accent gekregen.
Workshops voor spd’s Alle Alliantiescholen en Notre 
Dame des Anges organiseerden in het kader van de 
professionalisering van schoolpracticumdocenten (spd’s) 
workshops die aansloten bij de veranderende rol van de spd. 
194 spd’s op acht scholen namen eraan deel.
Leren met ict De AOS kreeg in december 2013 een nieuwe 
subsidie toegekend om de samenwerking te versterken. Dit 
geld wordt vooral gebruikt om verder te komen met leren met 
ict in de klas. Op de scholen worden leergemeenschappen 
ingericht om de expertise op het gebied van ‘Omgaan met 
verschillen door inzet van ict’ te ontwikkelen.

ICT
De beleidsgroep 
ICT organiseerde 
bijeenkomsten 
om kennis 
te delen over 
bijvoorbeeld het 
gebruik, de inzet 
en het beheer 
van laptops 
en tablets. We 
verkenden de 
mogelijkheden 
van Office 365 en 

bereidden een Alliantieportaal voor om nog efficiënter tussen 
de scholen en het bestuursbureau te kunnen samenwerken. Als 
eerste maakt het bestuursbureau de overstap naar Office 365 
platform (in 2014).

Huisvesting

Mondial College In 2013 is gestart met de nieuwbouw van de 
vmbo-locatie Lindenholt Noord (Meeuwse Acker). De uitvoering 
van de bouw liep in eerdere jaren vertraging op door bezwaren 
van buurtbewoners. Op de foto de stand van de bouw begin 
september.
SSgN Het buitenterrein van de SSgN is geheel gerenoveerd. 
Pax Christi College De havo/vwo-vleugel op de hoofdvestiging 
in Druten is gerenoveerd. 

Financiën

Exploitatieresultaat Het exploitatieresultaat bedroeg 3,9 miljoen. 
Dit positief resultaat is beter dan begroot (3 157.228) en dat zou 
ook zonder het totaal van incidentele middelen van 3,1 miljoen het 
geval zijn geweest. Op de schoolboeken is een hoger dan begroot 
resultaat geboekt van bijna 6 ton. Het weerstandsvermogen is met 
3,1 procent gestegen naar 28,2 procent.
Risicoprofielen Het risicomanagement is breder ingevoerd en 
maakt deel uit van de vaste planning- en controlcyclus. In de 
meerjarenbegroting 2013-2015 zijn financiële risicoprofielen per 
school, van het bestuursbureau en van overige bedrijfsonderdelen 
opgenomen.
Gecoördineerde inkoop De Alliantie VO is de schaalvoordelen 
meer gaan benutten door gemeenschappelijke inkoop. 

Kwaliteit

Inspectie Alle Alliantiescholen wisten hun kwaliteit meer dan 
op niveau te houden: alle opleidingen van onze scholen hebben 
dit jaar weer het basisarrangement toegewezen gekregen.
Onderwijsprestaties De slaagpercentages van veel 
Alliantiescholen lagen veelal op of boven het landelijk 
gemiddelde. Voor de havo slaagde op alle Alliantiescholen 
een hoger percentage leerlingen dan het landelijk gemiddelde. 
Vrijwel al onze vmbo-afdelingen deden het (veel) beter dan de 
landelijke benchmark. De gemiddelde examencijfers van de 
Alliantie VO bleven, afgezet tegen het landelijk gemiddelde, 
overwegend positief.
Tevredenheid De medewerkers van de Alliantie VO gaven de 
organisatie in 2013 gemiddeld een 6,9 en dat is hoger dan het 
landelijk gemiddelde. De leerlingen van alle Alliantiescholen 
gaven hun school een ruime voldoende. Leerlingen 
en personeel beleven hun school als (zeer) veilig. Het 
schoolklimaat en de veiligheid scoorden op vrijwel geen enkele 
school lager dan een 8 op een schaal van 10.

Verslag van
het bestuur

De Alliantie Voortgezet Onderwijs is het bevoegd gezag van 
zeven scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen 
en het Land van Maas en Waal: Citadel College, Dominicus 
College, Maaswaal College, Mondial College, Pax Christi 
College, SSgN en Stedelijk Gymnasium Nijmegen.
Voor 2013 hadden we naast ons strategisch beleidsplan 
en schoolplannen vier duidelijke doelen en die hebben we 
waargemaakt:

•  Goed onderwijs. De kwaliteit van onze scholen is 
dik op orde.

•  De leerling centraal. Daarom is de docent cruciaal; 
docenten professionaliseren zich verder.

•  Goed docentenonderwijs en adequate schoolgebouwen. 
De onderwijshuisvesting is op orde.

•  Solide financiële basis. Het risicomanagement is 
doorgevoerd, de financiën zijn op orde en we zijn 
voorbereid op de krimp.

Vensters De Alliantiescholen doen overtuigd mee aan het 
project Vensters Voortgezet Onderwijs. Zie daarvoor onze site 
www.alliantievo.nl (Vensters Voor Verantwoording) of de sites 
van de afzonderlijke scholen.

Lees meer in ons jaarverslag op www.alliantievo.nl

Personeel

Werkgelegenheid De Regeling Overplaatsingen en het 
sociaal statuut zijn aangepast. Herplaatsing van boventallige 
medewerkers verloopt daardoor meer gestroomlijnd en dat 
bevordert de mobiliteit tussen de scholen. Alliantiebreed is er 

geen structureel 
formatieprobleem. 
Krimp Er is 
een werkgroep 
Krimp ingesteld, 
die anticipeert 
op personele 
problemen in de 
organisatie door 
de te verwachten 
krimp. De 
werkgroep kan ook 
andere scenario’s 
verder uitwerken 
en op basis van 
de prognoses 
de gevolgen 
doorrekenen, 
bijvoorbeeld welke 
vakdocent met 
welke bevoegdheid 
de aow-leeftijd 
bereikt. De 
scholen zijn bezig 
met de invoering 

van het ‘krimpsheet’. Tot 2030 hebben wij alles in kaart, ook in 
relatie tot de leerlingaantallen.
Data De Alliantie VO is nog meer zelf gaan doen aan de 
salarisverwerking van haar medewerkers, waardoor we ook op 
die manier veel informatie uit de gegevens kunnen halen.
Ziekteverzuim In 2013 zitten alle scholen behalve het Citadel 
College onder de landelijke norm van ziekteverzuim. Het 
totale verzuimpercentage van Alliantiemedewerkers is in 
geringe mate toegenomen. Er is minder langdurig verzuim 
geregistreerd en wat meer kort frequent verzuim.

Jaarverslag 2013Jaarverslag 2013

Samen 
doen we 

meer 

www.citadelcollege.nl
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