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Voorwoord van de raad van toezicht    
 

In 2015 was voor de Zwengel “samenwerken” hét sleutelwoord om ontwikkelingen in 

passend onderwijs (boven)regionaal mede vorm te geven. De Zwengel is immers in diverse 

en beoogde samenwerkingsverbanden de specialist in het aanbieden van speciaal onderwijs 

aan kinderen met ernstige onderwijsbeperkingen, in relatie tot psychiatrische stoornissen. 

Vanzelfsprekend kreeg dit voortgangsproces ook veel aandacht in de vergaderingen van de Raad van 

toezicht. 

 

Deze en andere (samenwerkings)ontwikkelingen, zoals met partner Herlaarhof, vragen om 

een herijking van bestaande processen binnen de organisatie van de Zwengel, zoals eerder 

verwoord in ons strategische beleidsdocument: Koersplan 2014-2017. De Raad van toezicht   stelde 

in 2015 op een aantal aspecten dit beleidsplan voor de toekomst van de Zwengel bij, met name waar 

het gaat om de strategische thema’s en de daaraan gekoppelde kwaliteitskaarten. 

 

De Raad van toezicht   heeft zich in haar overleggen geconcentreerd op de positie van de 

Zwengel in de (toekomstige) landelijke en regionale ontwikkelingen. Uitgangspunt daarbij is 

dat kansen binnen ‘passend onderwijs’ en parallelle ontwikkelingen in de Jeugdzorg, 

optimaal moeten worden benut. 

 

De Raad van toezicht   heeft in 2015, behalve aan haar wettelijke toezichthoudende taken en 

verantwoordelijkheden, ook veel aandacht geschonken aan de voorwaarden voor verdere 

kwaliteitsverbetering om te komen tot een optimale onderlinge afstemming tussen de diverse 

vestigingen van de Zwengel. 

 

De voorzitter van de Raad van toezicht   heeft, samen met een lid van de Raad van toezicht  , 

ook in 2015 een functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder. Van dit gesprek is een 

verslag gemaakt en dit verslag is de eerstvolgende vergadering mondeling toegelicht door 

de voorzitter in de vergadering van de Raad van toezicht. 

 

Samenstelling raad van toezicht   

De raad van toezicht, die 5x in vergadering bijeenkwam in 2015, bestond uit de volgende 

leden: 

 

Dhr. J. van den Heuvel, voorzitter 

Mw. M. van Hamersveld, lid 

Dhr. P. Spronken, lid 

Dhr. G. Leenders, lid 

Dhr. H. Olsthoorn, lid 

 

De leden van de raad van toezicht   ontvangen geen honorering voor hun inzet en/of aanwezigheid in 

vergaderingen van de raad van toezicht  . De leden krijgen werkelijk gemaakte kosten en een 

(wettelijke toegestane) vrijwilligersbijdrage vergoed. 

 

Jan van den Heuvel, 

voorzitter raad van toezicht  
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Voorwoord van de bestuurder 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel. 

In dit jaarverslag legt de stichting verantwoording af over het gevoerde beleid en de resultaten in het 

schooljaar 2015 2016 en het boekjaar 2015. 

 

Het jaar 2015 staat in het teken van signalering, herkenning en duiding van alle ontwikkelingen. 

Ontwikkelingen die vragen om een verandering en vernieuwing van bestaande processen. Daarnaast 

vragen ze om een borging van de huidige kwaliteit. De ontwikkelingen worden vooral gevraagd op 

het gebied van de vormgeving van passend onderwijs, de samenwerking met zorgpartners en de 

interne onderwijskwaliteit. Om daadkrachtig en slagvaardig in te kunnen spelen op deze 

ontwikkelingen moeten we steeds meer buiten de huidige kaders en organisatiestructuur bewegen.  

In 2015 worden de strategische thema’s van de Zwengel aangepast en afgestemd op de 

ontwikkelingen. Het specialistische aanbod van de Zwengel wordt geherformuleerd en het aanbod 

wordt afgestemd met de strategische partners. We maken een onderscheid in ‘op de Zwengel’ en 

‘samen met de Zwengel’. Hiermee geven we aan dat we een aanbod hebben van plaatsing van 

leerlingen op de school en dat we ons ambulant inzetten voor de ontwikkeling van leerkrachten in 

het regulier onderwijs. We houden onze voorziening in stand maar ontwikkelen tevens innovatieve 

arrangementen voor leerkrachten en teams in het regulier onderwijs. Naast de interne focus komt er 

een aandachtsgebied bij. Een focus op extern met een duidelijke beweging van leerlinggericht naar 

leerkrachtgedrag. De integrale onderwijszorgarrangementen en Zwengelacademie worden geboren. 

 

De kwaliteitszorg staat in 2015 hoog op de agenda. Vanuit de nieuwe strategische thema’s worden 7 

kwaliteitskaarten ontwikkeld. Deze kaarten geven samen een beeld van goed onderwijs op de 

Zwengel. 

 

Koersen op kwaliteit, ‘gewoon goed onderwijs geven’ wordt het adagium en daarnaast wordt er 

ruimte vrijgemaakt om nieuwe integrale arrangementen verder vorm te geven. Het besef groeit dat 

we een organisatie nodig hebben die makkelijk en snel kan reageren op de vragen die op ons 

afkomen.  

 

Met regelmaat wordt er actief gekeken naar de externe krachten die de organisatie kunnen 

beïnvloeden. Door met regelmaat te kijken naar de krachten die de organisatie kunnen veranderen, 

worden we gevoelig voor de dingen die om ons heen gebeuren. Implicaties kunnen zo direct opgepakt 

en doorgevoerd worden binnen de organisatie. Dit betekent dat we moeten kunnen meebewegen met 

de ontwikkelingen en de organisatie zo moeten inrichten dat bijsturing een vanzelfsprekendheid 

wordt. Dit wordt voor 2016 een van de belangrijkste ontwikkelpunten.  

 

 

 

Namens het bestuur, 

L. van den Oever 

Algemeen directeur / bestuurder 
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1 Doelstelling en organisatie 

 

1.1 Doelstelling 

 

De Zwengel is een onderwijsinstelling in het Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal 

Onderwijs (VSO). De Zwengel is een specialist in het intensief en integraal aanbieden van speciaal 

onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 20 jaar met ernstige onderwijsbeperkingen die in relatie 

staan met een psychiatrische stoornis of een vermoeden daarvan. Hierbij gaat het om het weer op 

gang brengen van een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling van onze leerlingen. Het verzorgen 

van onderwijs aan deze doelgroep ziet de Zwengel dan ook als een belangrijke maatschappelijke 

taak.  

 

Het doel dat we willen bereiken is de leerling weer goed te laten functioneren op de school van 

herkomst, in een andere vorm van onderwijs of op een plek binnen de arbeidsmarkt. 

 

Daarnaast kent de Zwengel de doelstelling vorm en inhoud te geven aan passend onderwijs. Dat 

betekent dat zij een bijdrage levert aan de uitgangspunten ‘thuisnabij’ en ‘regulier als het kan’. De 

Zwengel legt de nadruk op de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en medewerkers in het 

regulier onderwijs.  De inzet van de expertise van de Zwengel versterkt de basisondersteuning van 

scholen. De Zwengel is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het  ondersteuningsplan van 

het samenwerkingsverband.  

 

1.2 Doelgroep 

 

Op de Zwengel 

De leerling die op de Zwengel komt, is uit balans of dreigt uit balans te raken. De leerling heeft vaak 

meerdere ingewikkelde problemen die een relatie met psychiatrie hebben. 

 

De leerlingen van onze school zijn grotendeels afkomstig van de kliniek, dagkliniek of polikliniek van 

het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof  Dit zijn onze plaatsbekostigde leerlingen. 

Een uitzondering hierop vormt de VSO Havo. Deze leerlingen zijn geplaatst met een 

ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) van het samenwerkingsverband. 

 

Het intelligentieniveau van de leerlingen varieert van licht verstandelijk beperkt tot hoogbegaafd.  

 

Samen met de Zwengel 

Steeds meer leerlingen met zorgvragen worden opgevangen in het regulier onderwijs. Dit vraagt om 

een versterking van het handelen van de leerkracht en de medewerkers binnen het regulier 

onderwijs. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen die een ontwikkelingsvraag hebben 

ten aanzien van de omgang met leerlingen met psychiatrische problemen worden door de Zwengel 

ondersteund en opgeleid.  
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1.3 Organisatie- en juridische structuur 

 

De locaties van de Zwengel vallen onder de Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel. De stichting 

heeft een vestiging in Vught, Helmond en Veldhoven. 

 

De rechtspersoonlijkheid van het bestuur is een stichtingsvorm en is opgericht op 13 september 

1984. Op 13 september 2012 zijn de statuten van de Zwengel gewijzigd en sindsdien is er sprake van 

een organieke scheiding tussen intern toezicht en bestuur in twee verschillende organen van het 

bevoegd gezag:  

 

 een toezichthoudend orgaan (raad van toezicht  ) en; 

 een bestuurlijk orgaan (de bestuurder)  

 

De organisatiestructuur ziet er als volgt uit: 
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1.3.1 Locaties van de school en geografische spreiding 

 

In 1984 werd de Zwengel officieel een school, ontstaan uit het didactisch centrum van de instelling 

voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof in Vught. Vijf jaar later werd gestart met de bouw van 

een school in Vught. In 2001 vestigde Herlaarhof een dag- en polikliniek in Veldhoven. Tevens is daar 

op dat moment een nevenvestiging gestart van de Zwengel. Per 1 september 2010 zijn Herlaarhof en 

de Zwengel een nevenvestiging gestart in Helmond. In totaal biedt de Zwengel plaats aan circa 500 

leerlingen. Vanaf 2014 biedt de Zwengel een ambulant integraal aanbod voor leerkrachten en 

medewerkers uit het regulier onderwijs. Leerlingen zijn afkomstig uit de regio’s ‘s-Hertogenbosch, 

Oss, Veghel, Uden, Eindhoven, De Kempen, Helmond, Peelland, Bommelerwaard, Waalwijk en 

incidenteel van daarbuiten. Ook onze ambulante begeleidingsvragen komen uit deze regio’s.  

 

Uniek op de locatie Vught is het aanbod voor HAVO/VWO. 

In bijlage A is een overzicht opgenomen van de locaties. 

 

1.3.2 Bestuurssamenstelling 

 

De algemeen directeur van de Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel, mevrouw L. van den Oever, 

is per 13 september 2012 benoemd in de functie van algemeen directeur/bestuurder. De stichting 

telt 1 bestuurder en 5 leden van de raad van toezicht  .  

1.3.3. Medezeggenschapsraad  

 
Door de voorzitter: Eric Jeeninga 
 
De MR van de Zwengel heeft zich afgelopen jaar vooral bezig gehouden met enkele actuele thema’s 
waarbij de invoering van de nieuwe cao en het continurooster centraal hebben gestaan. De door de 
MR geformuleerde speerpunten die kwaliteit van onderwijs, het personeel en werkdruk betreffen 
zijn daarbij leidend geweest. Uiteindelijk hebben een ‘werkgroep cao’ en een ‘werkgroep 
continurooster’  voorstellen gedaan die bijdragen tot veranderingen, aansluitend bij eerder 
genoemde speerpunten.  
De onderbezetting binnen de MR heeft zich vooral gemanifesteerd binnen de oudergeleding. 
Daarom is er de keuze gemaakt om te gaan werken met ouderpanels. De voordelen van ouderpanels 
zit vooral in het feit dat zowel samenstelling als grootte ervan gedurende het schooljaar kan 
veranderen, actuele thema’s vanuit de ouders ingebracht en besproken kunnen worden en de 
vergaderdruk in veel mindere mate aanwezig is. Met dit concept zal er sprake zijn van meer 
continuïteit en betere informatievoorziening. Er is een start gemaakt met het werken met de 
ouderpanels maar het zal nog enige inspanning vergen om het concept goed te laten werken. 
De professionalisering van de MR is in ontwikkeling, hierdoor zal de MR (nog)  initiatiefrijker kunnen 
gaan functioneren.  
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1.4 Missie, visie en identiteit   

 

De Zwengel is een specialist in het intensief en integraal aanbieden van speciaal onderwijs aan 

kinderen met ernstige onderwijsbeperkingen die in relatie staan met een psychiatrische stoornis of 

een vermoeden daarvan. De Zwengel is een school voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet 

onderwijs voor kinderen van 4 tot 20 jaar.  

 

De Zwengel is een specialist in het aanbieden van integrale ambulante onderwijszorgarrangementen 

en in het oplossen en begeleiden van specifiek vragen op het gebied van onderwijs in relatie tot 

psychiatrische problematiek van leerkrachten en medewerkers in het onderwijs.  

 

1.4.1 Missie 

 

De missie van de Zwengel is het op gang brengen van een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling 
bij kinderen en jongeren die dreigen vast te lopen of vastgelopen zijn. Wij zorgen ervoor dat zij 
opnieuw kunnen functioneren op de school van herkomst, in een andere vorm van onderwijs of op 
een plek binnen de arbeidsmarkt. Dit doen wij met de juiste zorg en aandacht voor elk uniek individu.  
 
De missie van de Zwengel is het versterken van het handelend vermogen van het regulier onderwijs 
wanner het vastloopt in de ontwikkelen van passende arrangementen voor leerlingen met 
psychiatrische problematiek.   
 
Het motto dat onze missie draagt, is: 

 
‘Ik mag ik. Jij mag jij zijn.’ 

 
Wij gaan uit van een multidisciplinaire aanpak door een deskundig team, een team dat zich continu 
ontwikkelt en beschikt over de juiste kennis en expertise om vorm en inhoud te geven aan passend 
onderwijs. 
 
 

1.4.2 Visie 

De Zwengel biedt altijd integraal in samenwerking met Herlaarhof of een andere aanbieder van 
kinder- en jeugdpsychiatrie naast (voortgezet) speciaal onderwijs op een van de scholen van de 
Zwengel, onderwijszorgarrangementen dicht bij huis, in de wijk en op de reguliere school met als 
doel te voorkomen dat er een gestagneerde ontwikkeling bij kinderen en jeugd ontstaat.  
 
De Zwengel heeft zich ontwikkeld op twee domeinen. Het domein ‘Op de Zwengel’ en het domein 
‘Samen met de Zwengel’.  
De domeinen hebben, gezien het uiteenlopend doel dat zij nastreven, een eigen visie.  
 

Op de Zwengel 
De Zwengel vertrekt samen met Herlaarhof of een andere samenwerkingspartner uit de kinder- en 
jeugdpsychiatrie, vanuit het biopsychosociaal model. Een kind maakt altijd deel uit van een sociale 
context. Een kind ontwikkelt zich op verschillende gebieden die te onderscheiden zijn maar niet te 
scheiden. Een proces, waarin vele factoren elkaar wederzijds beïnvloeden. Indien dit proces 
verstoord raakt, zal de ontwikkeling stagneren en is er hulp nodig. Onderwijs en met name speciaal 
onderwijs is een onmisbare schakel in het beantwoorden en oplossen van de aan onderwijs 
gerelateerde hulpvragen bij een verstoorde of gestagneerde ontwikkeling. In dit spectrum heeft de 
Zwengel haar plaats gevonden als school voor kinderen met psychiatrische problemen. 
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Samen met de Zwengel  
De ambulantisering van de expertise van de Zwengel en de kinder- en jeugdpsychiatrie is een 
onmisbare schakel bij het oplossen van een dreigende stagnerende ontwikkeling van een kind. Door 
samenwerking, opvang thuisnabij, in de natuurlijke omgeving van een kind en door het versterken 
van de draagkracht van reguliere scholen en gezinnen brengen wij een gestagneerde of verstoorde 
ontwikkeling weer op gang.  

 
Wij werken vanuit 4 dimensies: 
  
De pedagogische dimensie 
De pedagogische ontwikkeling staat centraal bij het beschrijven en uitvoeren van de sociaal-
emotionele doelen. Hierbij gebruiken wij de uitgangspunten van het opbrengstgericht werken. Bij het 
aanleren van vaardigheden moet er sprake zijn van een leeromgeving waarin geborgenheid en 
vertrouwen gewaarborgd is. Er moet ruimte zijn om kinderen zichzelf te laten zijn. 
 
De onderwijskundige dimensie 
De cognitieve ontwikkeling staat centraal bij het beschrijven en uitvoeren van de didactische doelen. 
Deze doelen sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van het kind en dagen het kind uit tot een 
verbetering van zijn of haar leerresultaten. Hierbij gebruiken wij de uitgangspunten van het 
opbrengstgericht werken. 
 
De maatschappelijke dimensie 
De Zwengel vervult een belangrijke rol in het aanbod van passend onderwijs. Zij staan open voor de 
omgeving. In opdracht van en na afstemming met de partners in de regio is het mogelijk de expertise 
van de Zwengel in te zetten ten behoeve van het onderwijs aan kinderen met psychiatrische 
problematiek of een vermoeden daarvan. De Zwengel positioneert zich in de regio als een 
onderwijsorganisatie die haar unieke en exclusieve kennis afstemt op en deelt met de regio. 
 
De integrale dimensie 
De intensieve samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiatrie is uniek. De pedagogische en 
onderwijskundige doelen van het onderwijs en de doelen van de behandeling vormen één geheel en 
worden op elkaar afgestemd om zo een meerwaarde te kunnen zijn in de ontwikkeling van het kind. 
In de inrichting en uitvoering van het onderwijs is dan ook één kind, één plan leidend.  
 
 

1.4.3 Identiteit 

 

Identiteit is het hart van een organisatie. Zo ook bij de Zwengel. De identiteit van de Zwengel wordt 
uitgedragen in de handelingen van alle medewerkers.  
 
De Zwengel is verbindend/Ik werk samen 
De Zwengel werkt vanuit de kracht van de verbinding. Vanuit het gedachtegoed ‘één kind, één plan’ 
is er altijd sprake van een verbinding van onderwijs- en zorgdoelen. Wij ontwikkelen onze 
onderwijsarrangementen in samenwerking met onze zorgpartners en vanuit de 3 domeinen: 
onderwijs, zorg en gezin. Wij zien ouders als belangrijke samenwerkende partner. Een kind dat 
onderwijs geniet op de Zwengel is afkomstig uit de onderwijsketen. De Zwengel spant zich in om 
deze keten te versterken.  
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De Zwengel is toegewijd/Ik heb klasse 
Medewerkers van de Zwengel gaan elke dag op zoek naar het best passende arrangement voor een 
kind dat uit balans is of uit balans dreigt te raken. Dit doen wij met respect voor de authenticiteit van 
elk kind. Met aandacht en zorg creëren wij de veiligheid die nodig is. Wij werken zorgvuldig en zijn 
eerlijk. Toegewijd zijn betekent voor de medewerkers van de Zwengel, dat zij deskundig zijn en een 
expert in hun vakgebied. Kwaliteit is hierbij het toetsingskader.  
 
 
De Zwengel is grensverleggend/Ik ga op zoek  
De Zwengel beschikt over een jarenlange ervaring op het gebied van het verzorgen van onderwijs 
aan kinderen met psychiatrische klachten. De Zwengel verlegt grenzen, is vooruitstrevend in haar 
dienstverlening en beschikt over de juiste kennis en expertise om ouder, kind of organisatie te 
helpen bij het opzetten van passende arrangementen of ondersteuning. De Zwengel is steeds op 
zoek naar mogelijkheden om vanuit haar expertise vorm en inhoud te geven aan passend onderwijs. 
 

1.5 Strategisch beleidsplan en jaarplan 

 

Het strategisch beleidsplan kent binnen de Zwengel een vierjaarlijkse cyclus. Op 01 juni 2014 is het 
koersplan 2014 2017 vastgesteld en door de raad van toezicht en MR goedgekeurd. Een koersplan is 
een strategisch beleidsplan voor een periode van 4 jaar. Onder andere op basis van dit plan is het 
schooljaarplan vormgegeven. In het voorwoord van het eerste koersplan staat beschreven dat zowel 
het onderwijs als de zorg zich in roerig water bevinden. Het water is in 2015 langzaam weer wat 
rustiger geworden. En in dat rustige water tekenen zich een aantal ontwikkelingen af. 
Ontwikkelingen die erom vragen de koers van de organisatie nog eens goed tegen het licht te 
houden. En bij het opnieuw bespreken van onze koers en een analyse van de ontwikkelingen komen 
we een aantal aspecten tegen die om een aanpassing van het Koersplan vragen. In 2015 is een 
aanpassing op het koersplan geschreven. Deze aanpassing heeft de instemming van de 
medezeggenschapsraad en is door de raad van toezicht   goedgekeurd. Op basis van deze aanpassing 
zijn de schooljaarplannen voor 2015-2016 opgesteld.  
 

In april 2016 zijn de onderwijsdoelen uit het jaarplan 2015-2016 geëvalueerd en is het schooljaarplan 

voor 2016-2017 opgesteld. In de volgende paragrafen worden de conclusies van de evaluatie 

gedeeld.   

  



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

 
13 

1.6 Samenwerkingspartners 

 

De Zwengel werkt samen met diverse partners op basis van samenwerkingsovereenkomsten en 

intentieverklaringen tot samenwerking. Bijzondere samenwerkingen zijn die met het centrum voor 

kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO. 

 

1.6.1 Samenwerking met Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof 

 

Op alle locaties is er sprake van een unieke en intensieve samenwerking met het Centrum voor 

kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof. De doelen van het onderwijs en de doelen van de 

behandeling vormen één geheel en worden op elkaar afgestemd om zo een meerwaarde te kunnen 

zijn in de ontwikkeling van het kind. In de inrichting en uitvoering van het onderwijs is dan ook één 

kind, één plan leidend.  

 

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij de Zwengel. De eindverantwoordelijkheid voor 

het behandelplan ligt bij Herlaarhof. Zodra de behandeling van het kind op Herlaarhof wordt 

beëindigd, eindigt in principe ook het onderwijs op de Zwengel. Samen met Herlaarhof wordt er een 

integraal schooladvies opgesteld. De Zwengel kent een zorgplicht en dat betekent dat de Zwengel 

alleen het onderwijs kan beëindigen als er een andere passende plek voor de leerling gevonden is. 

Met de samenwerkingsverbanden dragen we zorg voor een goede doorstroom van onze leerlingen.   

Om tot een goede afstemming te komen, zijn er geborgde overlegmomenten tussen de Zwengel en 

Herlaarhof. Dit betreft het structureel overleg door intern begeleider en behandelcoördinator, de 

wekelijkse begeleiding van leerkrachten door intern begeleider en de orthopedagoog van Herlaarhof; 

deelname van de leerkracht aan behandelplan-evaluaties, en tot slot het overleg tussen 

groepsleiding en leerkracht voor (dag)klinische leerlingen. 

 

Daarnaast werken we intensief met Herlaarhof samen bij de ontwikkeling en uitvoering van de 

ambulante integrale onderwijszorgarrangementen.  

1.6.2 Samenwerking met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs  

 

Leerlingen van de Zwengel komen uit 21 verschillende samenwerkingsverbanden. Het is onmogelijk 

om alle ontwikkelingen binnen al deze samenwerkingsverbanden te volgen. De Zwengel heeft ervoor 

gekozen bestuurlijk aan te sluiten bij de 6 samenwerkingsverbanden waarin de locaties gestationeerd 

zijn. In de samenwerking met de samenwerkingsverbanden staat de ontwikkeling van een dekkend 

aanbod voor de verschillende regio’s centraal. Binnen dit dekkend aanbod neemt de Zwengel de rol 

in van specialist in het aanbieden van onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek.  

 

1.6.3 Overige samenwerkingsverbanden  

 

Verder heeft de Zwengel samenwerkingen met de volgende instanties: 

 Branchegerichte trajecten met Michaëlschool, Rietlanden, Stedelijk VSO en Sterk in Werk; 

 Het werktverband, Agrifood Capital Werkt!; 

 Besturen binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in oprichting 
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in de regio’s: De Meierij, Eindhoven, de Kempen en Helmond/Peelland; 

 Deelname aan werkgroepen binnen de samenwerkingsverbanden PO en VO in Den Bosch, 

Oss, Eindhoven en Helmond. Doordat we substantieel ook veel leerlingen uit de regio 

Waalwijk hebben, vindt daar inhoudelijke afstemming plaats op het gebied van plaatsing van 

leerlingen en de ambulantisering van onderwijs/zorg arrangementen;  

 Advies Commissies Toelaatbaarheid van de diverse samenwerkingsverbanden; 

 Jeugdzorginstelling De Combinatie in Eindhoven; 

 GGZ Oost Brabant; 

 Buro 3O in Rosmalen; 

 GGZ De Viersprong in Den Bosch; 

 Gemeenten Vught, Veldhoven en Helmond; 

 Leerplichtambtenaren uit diverse gemeenten; 

 Onderwijsconsulenten. 

1.7 Overleg- en communicatiestructuur 

 

Overleg en communicatie met personen en instanties vindt intern en extern plaats. 

 

Interne communicatie vindt plaats in de vorm van diverse overlegstructuren en vergaderingen. 

De volgende overlegstructuren staan vast: 

 Vergadering Rvt en bestuurder: gemiddeld 5x per schooljaar; 

 Vergadering bestuurder, locatiedirecteuren en hoofd bedrijfsbureau: gemiddeld 1x per 4 

weken; 

 Vergadering locatiedirecteuren: gemiddeld 1 x per 4 weken; 

 Werkoverleg bestuurder en locatiedirecteuren of hoofdbedrijfsbureau: 1 x per 2 weken; 

 Werkoverleg locatiedirecteuren en projectgroepen: afhankelijk van planning; 

 SOVSO-vergadering: gemiddeld 2x per schooljaar; 

 MR-bijeenkomst: gemiddeld 5x per schooljaar; 

 IB-breed overleg met alle locaties: 8x per schooljaar; 

 Vergaderingen van de commissie van begeleiding: gemiddeld 1x per week  

 Vergadering directeur hoofdvestiging en teamleiders: 1 x per 2 weken. 

 Vergadering RT en logopedie Zwengelbreed: 2x per jaar 

 Bijeenkomst trajectbegeleiders met medewerkers schoolpoli: 1x per week  

 

Daarnaast vindt communicatie plaats via: 

 Plenaire teambijeenkomst waaronder de opstart van het nieuwe schooljaar; 

 Teambijeenkomsten SO en VSO; 

 Leerlingbespreking: 1x per week 

 Gesprekkencyclus en persoonlijke gesprekken; 

 Interne personeelsnieuwsbrieven: gemiddeld 1x per 2 weken; 

 E-mail. 

 

Het bijwonen van een aantal bijeenkomsten is voor medewerkers verplicht. Er zijn echter ook 

bijeenkomsten waar het aankomt op eigen verantwoordelijkheid. Als er roostervrij of compensatie 

gegeven wordt, is er sprake van een verplichting. Het bezoeken van bijeenkomsten, anders dan 
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vergaderingen, wordt gestimuleerd. Enerzijds vanuit het informatieve karakter en anderzijds 

vanwege de contacten met directe collega’s en/of andere scholen en samenwerkingspartners. 

 

Communicatie met ouders/verzorgers vindt plaats via: 

 Website; 

 Schoolgids; 

 Nieuwsbrief (gemiddeld 1x per maand); 

 Intakegesprek; 

 Gesprekken tussen ouders/verzorgers met leerlingbegeleider, behandelcoördinator en/of 

mentor over inschrijving, handelingsplan, voortgang, diagnostiek, schooladvies, plotselinge 

veranderingen, wijzigingen in schoolbeleid; 

 Gesprekken met vertegenwoordigers van scholen van herkomst en ontvangende school; 

 Ouderinformatieavonden (gemiddeld 2x per jaar); 

 Ouderavonden (gemiddeld 2x per jaar); 

 Informele ouderbijeenkomsten (locatieafhankelijk) met medewerking van een 

oudervereniging;  

 Persoonlijke gesprekken; 

 Festiviteiten; 

 E-mail; 

 Telefonische contacten. 

 

De communicatie met ouders is vastgesteld in een notitie “Communicatie met ouders”. 

 

Externe communicatie met Herlaarhof vindt plaats via: 

 Bilateraal overleg tussen de directeur van Herlaarhof en een bestuurder van de Zwengel: (1 

keer per 6 weken); 

 Afstemming tussen managementteam Herlaarhof en managementteam de Zwengel (2 tot 3 

keer per jaar); 

 Afstemmingsoverleg tussen locatiedirecteur en afdelingshoofden Herlaarhof(1 keer per 3 

weken); 

 Samenwerkingsoverleg, zie 1.6.1. 

 

Externe communicatie met samenwerkingspartners vindt plaats via: 

 Vergaderingen van de samenwerkingsverbanden PO en VO in de drie regio’s; 

 Overleg met de Speciaal Onderwijs partners uit de drie regio’s; 

 Overleg met derde aan de hand van specifieke onderwerpen of casuïstiek. 

 

1.8  Verticale en horizontale verantwoording 

 

Vanuit het uitgangspunt van de verticale verantwoording legt de Zwengel via dit bestuursjaarverslag 

verantwoording af aan de overheid over de kwaliteit van haar onderwijs en de doelmatige besteding 

van de middelen. Maar naast deze verticale verantwoording wil de Zwengel vorm geven aan haar 

horizontale verantwoording. De Zwengel ziet de noodzaak van het verantwoording afleggen aan de 

belanghebbende van haar scholen. In eerste instantie aan de ouders en leerlingen.  
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Eén van de maatschappelijke taken van de Zwengel is het leveren van een bijdrage aan het passende 

aanbod in de regio. Binnen de samenwerkingsverbanden waar de Zwengel onderdeel van uitmaakt 

zijn we een onmisbare schakel in dit passend aanbod. Dit maakt de besturen van de 

samenwerkingsverbanden in oprichting belanghebbende van onze school. De kwaliteit van het 

onderwijs op de Zwengel heeft een direct effect op de ontwikkeling van leerlingen binnen de 

onderwijsketen van het SWV. Het ondersteuningsprofiel van de Zwengel biedt het kader voor deze  

horizontale dialoog.  

 

Binnen de Zwengel kunnen de volgende belanghebbenden worden onderscheiden: 

 Leerlingen en hun ouders/verzorgers; 

 Het personeel; 

 Bestuur/raad van toezicht  ; 

 Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof 

 Samenwerkingspartners kinder- en jeugdpsychiatrie 

 Samenwerkingspartners Passend Onderwijs; 

 Gemeente; 

 Onderwijsinspectie; 

 Ministerie van OCW / Duo / CFI. 

 

1.9 Klachtenafhandeling 

Op de website van de school en in de schoolgids is de klachtenregeling te vinden. Er zijn geen 

officiële klachten bij directie, bestuur of via landelijke instanties ingediend.   

 

1.10 Fusietoets 

 

Er zijn momenteel geen fusieplannen. 
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2 Onderwijs      

2.1 Algemeen 

 

Het onderwijs op de Zwengel wordt gegeven aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. Een groot aantal 

leerlingen dat bij de Zwengel wordt aangemeld, is vastgelopen in het onderwijs. Er is dan veelal 

sprake van angst of schoolaversie. Een van de belangrijkste doelstellingen binnen onze 

onderwijskundige omgeving is de leerlingen begeleiden naar een situatie waarin zij weer optimaal 

kunnen profiteren van het onderwijs. 

Naast een leeftijdsverdeling van de leerling in SO en VSO is het VSO-onderwijs bij de Zwengel 

onderverdeeld in 2 uitstroomprofielen: 

1. Uitstroom naar (vervolg)onderwijs;  

2. Uitstroom naar arbeidsmarkt; 

 

Het uitstroomprofiel dagbesteding wordt binnen de Zwengel niet aangeboden. Er is geen leerlijn 

dagbesteding. Leerlingen stromen uit naar arbeid. Bij uitstroom naar dagbesteding wordt in het 

OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) aangegeven waarom een leerling niet in staat is naar een 

reguliere arbeidsplaats uit te stromen.  

 

Zowel het SO- als het VSO werkt met individuele OPP en met het fasenmodel. Binnen elke stroom 

onderscheidt de Zwengel 4 fasen: 

A. School- of stagevoorwaardelijke fase. De drempels die tot school- of stageweigering kunnen 

leiden, worden zoveel mogelijk weggenomen. Er vindt observatie en voorlopige diagnostiek 

plaats; 

B. Leer- of werkvoorwaardelijke fase. Hierbij staat het verbeteren van het leer- en/of 

werkgedrag centraal. Denk hierbij aan het verhogen van motivatie, het beïnvloeden van (het 

vermogen) tot zelfkritiek, het leren maken van een plan en/of het vergroten van de 

concentratie. In deze fase wordt nadrukkelijker aandacht geschonken aan het stimuleren van 

de sociaaleconomische ontwikkeling;  

C. Leer- of werkeffectuerende fase. Hier gaat het om wat geleerd is, te stabiliseren. Concreet 

wordt gewerkt aan plaatsing binnen een andere vorm van onderwijs. Als er bij een leerling 

sprake is van een specifieke leerstoornis, dan wordt remedial teaching of 

neuropsychologische behandeling aangeboden. Leerlingen in de werkvoorbereidende 

stroom lopen stages die direct gericht zijn op of voortkomen uit de beroepskeuze die ook in 

deze fase gemaakt wordt; 

D. Buitenschool- of werkfase. De leerling is niet langer aangewezen op een plaats binnen de 

Zwengel: de doelstelling is bereikt. Indien nodig en wettelijk mogelijk biedt de Zwengel 

ambulante begeleiding aan. Mede hierdoor kan de overgang naar de nieuwe school of 

arbeidsplek zo goed mogelijk verlopen. 

 

SO afdeling  

De afdeling SO is bestemd voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Elke groep wordt geleid door een 

groepsleerkracht, met ondersteuning van een onderwijsassistent. De leerlingen krijgen zoveel als 

mogelijk les in de eigen groep en van hun eigen leerkracht. Het SO wordt inhoudelijk begeleid door 

een intern begeleider en een orthopedagoog. 
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De afdeling SO onderscheidt drie ontwikkelingsniveaus: 

 Kleuters (locatie Vught)  
Bij de kleuters is de omgang met elkaar erg belangrijk. Daarnaast ligt de nadruk op het 

ontwikkelen van een leer/werkhouding, zodat een kind positieve ervaringen opdoet met leren en 

zich de leervoorwaarden eigen maakt. We bieden een dagprogramma aan waarbij steeds sprake 

is van afwisseling tussen inspanning en ontspanning.  

 Aanvankelijk leerniveau 
Bij deze leerlingen wordt gestart met het aanvankelijk lees-, taal- en rekenonderwijs. Wij werken 

met een individueel rooster, maar er wordt ook daar waar mogelijk in leergroepen gewerkt. 

 Voortgezet leerniveau 
Deze leerlingen werken met individuele leerprogramma’s, aansluitend op hun leerniveau. Ook 

hier wordt gewerkt met een klassikaal rooster en kunnen de leerlingen voor een aantal vakken 

ingedeeld worden in leergroepen. 

 

VSO afdeling 

De afdeling VSO kent drie uitstroomprofielen/bestemmingen: 

1. Uitstroomprofiel vervolgonderwijs. 
2. Uitstroomprofiel arbeidsmarkt. 
3. Uitstroombestemming dagbesteding. 

 

Er zijn drie opleidingsroutes binnen het VSO: 

 VSO praktijk route 
Leerlingen binnen deze route volgen een (leer)traject dat voorbereidt op een toekomstige 

arbeidssituatie. Wij begeleiden deze leerlingen bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden 

en het maken van een beroepskeuze. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van AVMB-lessen 

(Algemene Voorbereiding op Maatschappij en Beroep), de SIWIT (beroepsinteressetest), 

oriënterende stages en arbeidskundig onderzoek MELBA (competentieonderzoek). De leerlingen 

worden getoetst voor een aantal vakken door middel van TOA (door de onderwijsinspectie 

goedgekeurde toetsen op leergebieden zoals Nederlands, rekenen en Engels) en kunnen in 

overleg ook getoetst worden voor specifieke vakken door het IVIO (Instituut Voor Individueel 

Onderwijs). Met deelcertificaten van het IVIO en met het behalen van de TOA toetsen kan een 

leerling aantonen het onderwijs op niveau 2 of 3 van het middelbaar beroeps onderwijs aan te 

kunnen. Stage is daarnaast een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma.  

De Zwengel biedt daarnaast ook branchegerichte trajecten aan, waarbij leerlingen een erkend 

certificaat kunnen behalen, gelijk aan niveau 1 van het middelbaar beroeps onderwijs. 

Op locatie Vught worden de branchegerichte trajecten horeca, groen, schoonmaak en metaal 

aangeboden. Dit schooljaar biedt de Zwengel bovendien in samenwerking met ROC de Leijgraaf 

een Entreeopleiding (MBO 1) aan. Deze opleiding biedt meer kans tot toelating tot MBO niveau 

2. 
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 VSO VMBO-B t/m VMBO-T route 
Het leerstofaanbod omvat de niveaus van VMBO-B tot en met VMBO-T. Het niveau VMBO-BK 

wordt in leerjaar 1 en 2 gegeven. Vanaf leerjaar 3 kent de Zwengel alleen VMBO-T in 

voorbereiding op het staatsexamen in leerjaar 4. 

De leerlingen kunnen in Vught deelnemen aan het staatsexamen theoretische leerweg binnen het 

voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs (VMBO-T). In het 3e leerjaar kiezen de leerlingen 

een van de sectoren: Economie, Techniek, Zorg&Welzijn of Landbouw. De school biedt de 

mogelijkheid tot het behalen van de volgende staatsexamens op niveau VMBO-T: de vakken 

Nederlands, wiskunde, Engels, Duits, geschiedenis-staatsinrichting, aardrijkskunde, biologie, 

economie, maatschappijleer I, maatschappijleer II, tekenen en natuur-en scheikunde I. Aan het 

staatsexamen zijn geen kosten verbonden.  

 VSO HAVO/VWO route 
De Zwengel Vught biedt onderwijs aan voor alle leerjaren HAVO en voor leerjaar 1 en 2 van het 

VWO. De Zwengel Helmond en Veldhoven bieden onderwijs aan voor leerjaar 1 en 2 van de HAVO. 

De leerlingen kunnen, indien de extra zorg nodig is, de hele schoolperiode op de Zwengel blijven. 

Het is ook mogelijk om de overstap richting regulier onderwijs te maken. De lesstof en het tempo 

sluiten zoveel mogelijk aan bij het reguliere onderwijs. De klassen zijn kleiner en er wordt rekening 

gehouden met de individuele behoeften van de leerlingen. 

De volgende 3 profielen worden in de HAVO bovenbouw aangeboden: Natuur&Techniek, 

Cultuur& Maatschappij, Economie&Maatschappij. 

Voor de doelstellingen en methodieken per vakgebied binnen de verschillende niveaus, verwijzen 

wij u naar het schoolplan wat u kunt vinden op onze website en wat er inzage ligt op elke locatie. 

 

Individueel leertraject 

Voor leerlingen die niet of nauwelijks naar school toe komen, is er een specialistisch 

onderwijszorgprogramma in de vorm van een individueel leertraject. Het doel is om de leerling, in 

nauwe samenspraak met de behandelaren en ouders, weer in een goed schoolritme te krijgen en zo 

snel mogelijk in een klassenverband binnen de Zwengel te plaatsen. Startpunt is het onderzoeken van 

de onderwijskundige stand van zaken. Op welk punt in het onderwijsproces is de leerling afgehaakt? 

Welke leerstof wordt nog beheerst? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om de leerling 

weer klassikaal onderwijs te kunnen laten volgen? Er komt een plan van aanpak met daarin een strak 

gefaseerde opbouw. 

Het betreft hier enerzijds leerlingen die (dag-)klinisch zijn opgenomen en op indicatie van de 

behandelaar geen klassikaal onderwijs kunnen volgen. De redenen waarom een leerling dit nog niet 

kan, zijn heel divers: 

 de belastbaarheid van de leerling is nog minimaal; 

 de veiligheid van de behandelgroep is voorwaarde voor de leerling om tot onderwijs te komen; 

 de leerling voelt zich nog onvoldoende veilig. 
 

Anderzijds betreft dit leerlingen die vanuit de polikliniek ingeschreven worden op de Zwengel. Deze 

leerlingen hebben al langere tijd geen onderwijs meer gehad vanwege bijvoorbeeld: 
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 (faal)angst; 

 verstoorde balans in draaglast en draagkracht; 

 pestverleden; 

 grensoverschrijdend gedrag. 
 

Afdeling ambulante begeleiding 

Eén van de functies binnen de afdeling ambulante begeleiding is de trajectbegeleiding vanuit de 

Zwengel. Hierin zijn de contacten met de school van herkomst en indien nodig, met het 

samenwerkingsverband, belangrijk. De trajectbegeleiders nemen altijd contact op met de school van 

herkomst bij plaatsing van een leerling op de Zwengel. In dit contact wordt besproken hoe de leerling 

functioneert, zowel op didactisch als sociaal-emotioneel niveau. Ook worden de wensen van de school 

van herkomst besproken met betrekking tot een eventuele terugplaatsing. Indien de leerling op een 

wachtlijst staat, kan er ambulante ondersteuning geboden worden. Bij terugplaatsing is het streven 

van de Zwengel om de leerling weer goed te laten functioneren op de school van herkomst, in een 

andere vorm van passend onderwijs of op een plek binnen de arbeidsmarkt. Het nazorgtraject is 

maatwerk en voor de duur van maximaal een jaar. Na het tweede jaar gaat de Zwengel na of de leerling 

nog op de ontvangende school aanwezig is en nog op hetzelfde niveau zit. 

Uitgangspunten hierbij zijn: 

 Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding richt zich op overdracht van specialistische kennis en 
vaardigheden. Hiermee draagt de begeleiding bij aan verdere professionalisering van leerkracht 
en school in het regulier onderwijs. 

 Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding richt zich op leerlingen en leerkrachten. Ouders 
worden betrokken bij het proces. 

 Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding zoekt integrale samenwerking met Herlaarhof. Het 
gewenste resultaat is een vorm van begeleiding die zowel “zorg” als “onderwijs” kan omvatten. 

 Ambulante begeleiding/trajectbegeleiding werkt vraaggestuurd en biedt dus begeleiding op 
maat. 

 Wij werken expertise versterkend. 

 Wij gaan kritisch om met de hulpvragen: vallen deze onder ambulante 
begeleiding/trajectbegeleiding of onder een andere discipline? 

 

Sinds maart 2013 heeft de Zwengel in Vught haar eigen ambulante dienst: ‘Vlechtwerk’. Vlechtwerk 

zal in het licht van passend onderwijs een rol gaan spelen in het beantwoorden van vragen vanuit het 

regulier onderwijs bij de vormgeving van passend onderwijs. 
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2.2 Doelstellingen, bestuurlijke speerpunten en schoolplannen 

 

Jaarlijks worden de beleidsvoornemens van de Zwengel in een schooljaarplan beschreven. Het 

schooljaarplan wordt voorafgaand aan een schooljaar opgesteld. Het schooljaarplan wordt in de 

openingsvergadering van het schooljaar vertaald in diverse werkgroepen met de daarbij behorende 

werkopdrachten. In de eerste ouderavond van het schooljaar worden de prioriteiten met de 

ouders/verzorgers van de leerlingen gedeeld. Daarbij is er ruimte voor ouders/verzorgers om met 

ideeën, aanbevelingen en kritische punten te komen.  

 

Vanaf het schooljaar 2015 2016 zijn de jaarwerkplannen afgestemd op de kwaliteitskaarten. 

 
De Zwengel kent 7 kwaliteitskaarten, verdeeld over de thema’s ‘Op de Zwengel’ en ‘Samen met de 
Zwengel´ 
 
Op de Zwengel: 
 

1. Integraliteit 
2. Onderwijs  
3. Personeel 
4. Voorzieningen 
5. Doorgaande lijnen 

 
Samen met de Zwengel: 
 

6. Onderwijszorgarrangementen   
7. De Zwengelacademie  

 
 
 

 

Bij de evaluatie van de doelen 2015 2016 is geconcludeerd dat de Zwengel een groot aantal 

onderwijsbeleidsvoornemens heeft gerealiseerd. De kwaliteitskaarten zijn leidend bij de vormgeving 

van de ontwikkeling van het onderwijs. De jaarwerkplannen van de locaties zijn afgestemd op de 

indicatoren uit de kwaliteitskaarten. In dit jaarverslag wordt aangeven waar we in het schooljaar 

2015 2016 aan gewerkt hebben.  
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1. Integraliteit  

Bijna alle samenwerkingsverbanden hebben de uitspraak gedaan dat voor leerlingen die het echt 

nodig hebben het speciaal onderwijs blijft bestaan. Een groep kinderen en jongeren zal een beroep 

blijven doen op een bijzondere omgeving. Dit omdat het niet lukt om tot goede onderwijsprestaties 

te komen binnen het reguliere onderwijs, maar ook omdat er vanwege specifieke psychiatrische of 

psychosociale problemen een intensieve behandelomgeving noodzakelijk is. Voor deze kinderen en 

jongeren is het noodzakelijk om het onderwijs zo vorm te blijven geven dat het aansluit bij de andere 

levensdomeinen, ook wel volgens de één kind, één plan gedachte. Het bieden van een onderwijs-

zorgcombinatie op school in samenwerking met Herlaarhof is een belangrijke taak voor de Zwengel.  

In augustus 2014 is gestart met een pilot onderwijs –zorgarrangementen in nauwe samenwerking 

met samenwerkingsverband VO De Meierij. Dit is in 2015 door zowel de Zwengel als het SWV 

gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Dit heeft geresulteerd in een beschrijving van een werkwijze. 

In juni 2015 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de zorgcoördinatoren. Dit heeft 

geresulteerd in een voortzetting van de pilot in een definitief arrangement. De herbestedingsgelden 

van het samenwerkingsverband worden hiervoor ingezet. Om de psychiatrische zorg sneller en beter 

te kunnen betrekken heeft Herlaarhof in afstemming met de Zwengel sinds december een schoolpoli. 

Hiermee kan heel snel zowel het onderwijs als interventies ingezet worden. Beide instellingen 

hebben hiervoor formatie beschikbaar gesteld gemaakt. Inmiddels ligt er een beschrijving van de 

schoolpoli. Er is gestart met het verder ontwikkelen van dit arrangement in meerdere 

samenwerkingsverbanden. Eind 2015 zijn PO Den Bosch en PO Oss, VO Eindhoven, PO de Kempen, 

VO Helmond, PO Helmond van start gegaan. In VO Oss en PO en VO Waalwijk wordt de start in 2016 

gemaakt 

Afgelopen jaar heeft de integrale benadering onder spanning gestaan door de reorganisatie van onze 

samenwerkingspartner Herlaarhof. Hierdoor zijn we niet altijd goed afgestemd geweest. We hebben 

ervaren dat ruis binnen de afstemming een direct effect heeft op de kwaliteit van de arrangementen 

van de kinderen. Ook ouders hebben last gehad van de onvoldoende afstemming tussen Herlaarhof 

en de Zwengel. Inmiddels is de reorganisatie voor een belangrijk deel achter de rug en worden 

nieuwe verbindingen gemaakt. In afstemming kijken we naar hoe we de veranderingen in aanbod 

van Herlaarhof kunnen opvangen, welke doelstellingen we gezamenlijk moeten oppakken en hoe we 

opnieuw kwalitatief vorm en inhoud geven aan één kind, één plan.  

2. Onderwijs  

In 2015 is de aandacht voor kwaliteit van het onderwijs toegenomen en strakker weggezet in het 

overheidsbeleid. Goed onderwijs is gekoppeld aan eindresultaten en onderwijsopbrengsten. Er wordt 

gestuurd op de inhoudelijke onderwijskwaliteit. Door de onderwijsinspectie en ook door ouders en 

stakeholders wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit 

van het onderwijs op de Zwengel moet goed zijn. Binnen de Zwengel worden de 

onderwijsopbrengsten verbonden aan drie gebieden: de cognitieve, sociale en emotionele 

ontwikkeling van leerlingen. Concreet betekent dit dat opbrengstgericht werken binnen deze drie 

gebieden moet plaatsvinden.  

In 2015 is er op alle drie gebieden geïnvesteerd in de verbetering van het onderwijs. De 

ontwikkelingen voor het schooljaar zijn weggezet in projectopdrachten en LC-opdrachten. Een groot 
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deel van de ontwikkelingen worden Zwengelbreed uitgezet. Daarnaast heeft elke locatie zijn 

schoolspecifieke ontwikkeling. 

Zwengelbreed  

 Doorontwikkeling leerarrangementen: van leerlijn tot lesaanbod. Er zijn concrete 
leerarrangementen ontwikkeld voor de vakgebieden spelling, rekenen, taal op drie niveaus, 
voor de leerjaren groep 1 t/m 8, waarbij een koppeling is gemaakt tussen de leerlijnen 
(opgesteld door M. v.d. Pas) en het lesaanbod uit de methodes. In het schooljaar 2015 2016 
worden de leerarrangementen waaronder de werkwijze, het protocol en de verbinding met 
het OPP geïmplementeerd. Daarna wordt onderzocht of het raadzaam is ook voor de vakken 
technisch en begrijpend lezen leerarrangementen te ontwikkelen.  

 Implementatie Leergebiedoverstijgende vakken: De kerndoelen van de 

leergebiedoverstijgende vakken in het VSO worden op een methodische wijze 

geïmplementeerd. Er is onderzocht of de kerndoelen voor de leergebiedoverstijgende 

vakken volledigheid binnen de methodes van de verschillende vakgebieden gedekt worden. 

Uit onderzoek is gebleken dat de zwengel een dekkend aanbod heeft. Er wordt gewerkt met 

verschillende methodes. VSO P werkt met de methode Burgerschap, de andere afdelingen 

kiezen daar expliciet niet voor, maar voor een aanbod binnen de diverse vakgebieden. 

 Ontwikkeling rekenonderwijs vso 1 t/m 3: Leerkrachten hebben hun ondersteuningsbehoefte 

bepaald en in 2015 hebben een aantal pilots plaatsgevonden. Remedial teaching is op 

verschillende niveaus binnen rekenvaardigheden geïntroduceerd, geïmplementeerd en 

geborgd. Op de vestiging Helmond verdient dit nog aandacht.  

 Doorontwikkeling differentiatie in didactische instructie : Er is een start gemaakt met de 

differentiatie in didactische instructie voor leerlingen die ondanks de doelen uit het OPP, het 

gedragsclassificatiemodel en de inzet van het fasemodel uitvallen bij de klassikale instructie 

van de klas. Er is in 2014 gestart met een doelgroepanalyse. Vervolgens is er een start 

gemaakt met een differentiatie in didactiek op basis van de kindfactoren. In 2016 wordt aan 

dit onderwerp een studiedag geweid, om het team hier goed in te betrekken en expertise op 

te halen. Het doel is om in het schooljaar 2016/2017 dit thema af te ronden in een handzaam 

product. 

 Doelen worden meer en beter gekoppeld aan de leerlijnen en toetsresultaten van de 

leerlingen. Bij afwijking van de doelen wordt er beredeneerd verantwoord. Er zijn ontwikkel- 

en verbeterpunten met betrekking tot didactische aansturing en ondersteuning 

geformuleerd. Dit naar aanleiding van een brede analyse van de doelgroep en 

leeropbrengsten. Leerkrachten worden begeleid bij de ontwikkeling van hun didactische 

vaardigheden. Er is aandacht voor verfijning in de didactische aansturing als er sprake is van 

specifieke kindkenmerken. 

 Differentiatie in belastbaarheid:  er is een start gemaakt met het herschrijven van het 

bestaande fasenmodel. Dit fasenmodel dateert uit 1988 en verdient een aanpassing. De 

projectgroep heeft zich vooral gebogen over de precieze projectopdracht. Na een zoektocht 

is de projectopdracht : wat is de psychische belastbaarheid van een leerling en wat betekent 

dit voor zijn of haar onderwijsleerproces? Waar kan ik als leerkracht op aan sluiten en hoe 

breng ik de belastbaarheid omhoog? In 2016 wordt gestart met de uitvoering van deze 

opdracht.  

 De databasis zijn voor alle kernvakken voldoende ingevuld en zijn voor een ieder bruikbaar. 

Dit resultaat is zichtbaar in alle SO klassen. 
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 Er is meer aandacht voor ontwikkelingsperspectief gericht leren om de eigen ontwikkeling te 

sturen en de leerling meer eigenaar te laten zijn van zijn eigen leerproces. Leerkrachten 

hebben hun ontwikkelvragen geformuleerd en worden daar waar nodig gecoacht. 

 Kwaliteitsimpuls Motorische Remedial Teaching (MRT): Er is een leerlijn voor het praktisch 

inzetten van de deskundigheid op het gebied van MRT, gericht op de fijne motoriek (m.n.) 

schrijven en de grove motoriek (soepel bewegen) voor de SO afdeling in Vught (N.B. door het 

ontbreken van vakleerkrachten op de vestigingen Helmond en Veldhoven kan dit vooralsnog 

niet doorgetrokken worden). Er is een passend aanbod op het gebied van de motoriek. Er is 

een stroomdiagram opgesteld dat schematisch weergeeft welke stappen leerkrachten 

kunnen doorlopen wanneer zij zien dat een leerling moeite heeft met schrijven. Voor de 

grove motoriek is het leerlingvolgsysteem ‘bewegen en spelen’ ingevoerd. Met behulp van 

dit LVS kan er gekeken worden of er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling van de grove 

motoriek. De gegevens worden verwerkt in het OPP en indien nodig worden er doelen 

opgesteld. 

 TOA: Een systeem binnen LVS TOA voor de vakken Nederlands (VO), rekenen (VO), Engels 

(Havo), Duits (Havo) is ingevoerd. In 2015-2016 wordt de ontwikkelopdracht hoe dit goed te 

integreren binnen het OPP uitgezet. De TOA is volledig en effectieve geïmplementeerd en 

het onderwijs is daarop afgestemd. 

 Inrichten uitstroomtraject VSO Praktijk: Er zijn grote stappen gemaakt in de optimalisering 
van het uitstroomtraject arbeid binnen de Zwengel in aansluiting met de maatschappelijke 
ontwikkelingen rondom de participatiewet en jeugdwet. De processen binnen de Zwengel 
ten aanzien van de uitstroom zijn helder. Met de gemeente Den Bosch zijn concrete 
afspraken gemaakt. Dit betekent voor leerlingen binnen deze gemeente dat de leerling een 
werkplek of dagbestedingsplek heeft bij uitstroom. De VSO Praktijk heeft te maken met 52 
gemeenten, de afspraken die gemaakt zijn met de gemeente Den Bosch gelden niet voor alle 
gemeenten. Op casusniveau worden de afspraken met de overige gemeenten nu gemaakt en 
gestreefd wordt om aan te sluiten bij de afspraken van de gemeente Den Bosch. School heeft 
hierin een adviserende rol naar de gemeenten toe. Bij diverse leerlingen is het OPP 
aangepast om daarna doorgestuurd te worden (met toestemming van ouders) naar de 
gemeente ter onderbouwing van het uitstroomadvies. Daarnaast wordt ook de Melba score 
(AKA) toegezonden. Gebleken is dat de aanbevelingen van de Zwengel naar de gemeenten 
tot nu toe zijn overgenomen. Afgelopen jaar is gebleken dat een jobcoach een meerwaarde 
heeft om de leerlingen richting arbeid toe te leiden. Voor komend schooljaar is gekozen om 
een full time jobcoach aan te trekken.  

 AVMB/Melba (vervolg): AVMB is verder doorontwikkeld met als doel de 

(arbeids)competenties zoals benoemd in de MELBA methodische te trainen en te evalueren. 

Dit gebeurt in combinatie met de methode Talentenmap. De vaardigheden van de kerntaken 

worden binnen AVMB geoefend, eenduidig gemeten en geëvalueerd. Per taak worden 

verschillende competenties vanuit de Melba beoordeeld welke ook in de klas aan de leerling 

wordt besproken en uitgelegd. Zo krijgt een leerling meer zicht (en regie) op zijn eigen 

leerproces . Er is een Yurls pagina ontwikkeld waarin de competenties van de Melba zijn 

uitgewerkt. Voor de meest belangrijke competenties is lesmateriaal ontwikkeld zodat de 

leerkrachten kunnen uitleggen wat de competentie betekent en de leerlingen de transfer 

kunnen maken naar AVMB. De leerling krijgt aan het einde van de taakperiode een 

praktijktoets. De uitslag kan de leerling in zijn portfolio plaatsen.  

 SOVA en SCOL: De methode “kinderen en hun sociale talenten” is geïmplementeerd en 

gekoppeld aan het toetsinstrument SCOL. Groepsoverzichten worden geanalyseerd, en 

gekoppeld aan de lesvoorbereiding. Ouders zijn betrokken en weten waar het aandachtspunt 

van hun kind ligt. 
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 Digitaal onderwijs: Er is beschreven over welke digitale leermiddelen de Zwengel beschikt en 

hoe deze ingezet kunnen worden tijdens de lessen. De medewerkers zijn begeleid in het 

omgaan en toepassen van digitale hulpmiddelen. 

 Hechtingsstoornissen in het SO, Vught : Er heeft een verdieping van de kennis rondom 

leerlingen met een trauma in relatie tot het onderwijs plaatsgevonden. Met deze kennis 

wordt een plan van aanpak gemaakt om het onderwijs aan deze doelgroep te verbeteren. In 

2016 wordt hiermee gestart.  

 Schoolverlaters SO: Schoolverlaters PO/VO en hun ouders krijgen voorlichting over de 

mogelijkheden binnen het VO. Leerlingen en hun ouders zijn geïnformeerd over welke 

competenties en vaardigheden voor de verschillende niveaus binnen het onderwijs van 

belang zijn. Leerkrachten zijn op de hoogte van deze gevraagde competenties en waar nodig 

worden deze als leerdoel uitgezet in het OPP. 

 Anders leren; hoogbegaafdheid (locatie Vught): Een arrangement is in ontwikkeling voor 

HAVO/VWO leerling van de Zwengel die ‘anders leren’ gericht op hoogbegaafdheid. Twee 

medewerkers van HAVO afdeling participeren in de werkgroep hoogbegaafdheid vanuit het 

SWV VO de Meierij.  In november 2015 is er een voorstel geschreven voor een 

projectopdracht. Deze wordt in 2016 definitief vastgesteld. De opbrengst daarvan wordt in 

juni 2016 verwacht. 

 Oudercontacten en deelname van ouders aan activiteiten in en buiten de klas zijn uitgebreid. 

Ouders worden meer betrokken bij diverse activiteiten gedurende het schooljaar. Op de 

locatie Helmond en Vught worden gesprekken met ouders gevoerd in de vorm van 

ouderpanels. In Veldhoven moet dit nog ingericht worden.   

 

Locatie Vught  

 Decanaat: De taak van decaan is ingevuld en er zijn taakuren voor vrijgemaakt. Er is een 

procedure ontwikkeld voor de bovenbouw havo voor de overstap naar vervolgonderwijs. 

Tevens is een programma ontwikkeld voor de profielkeuze in HAVO 3. Deze systematiek van 

werken is geborgd. Leerkrachten gebruiken het fasenmodel en nemen het leerwerkgedrag 

van leerlingen mee bij de advisering. Er wordt jaarlijks een ouderavond gepland rondom het 

thema doorstroom. Het netwerk MBO en HBO is uitgebreid. De decaan is aangesloten bij de 

decanenkring Zuid-Oost Brabant.   

 Productielijn vervolg: De productielijn voor de ontwikkeling van arbeidsvaardigheden is 

geoptimaliseerd waarbij tevens  rekening is gehouden met het doel dat leerlingen structureel 

werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten, communicatie, structuur en 

kwaliteiten.  

 Voortraject inrichten voor MBO1 (P2): De Entree-opleiding wordt in samenwerking met de 

Leijgraaf gegeven in één jaar. Om het onderwijs in de praktijkafdeling een duidelijke 

structuur en meer inhoud te geven wordt besloten de Entree opleiding op te bouwen in twee 

jaar. Leerlingen starten in het eerste jaar in de P2 (voortraject) en sluiten de Entree opleiding 

af in het examenjaar (P3). 

 Doelen worden meer en beter gekoppeld aan de leerlijnen en toetsresultaten van de 

leerlingen. Bij afwijking van de doelen wordt er beredeneerd verantwoord. Er zijn ontwikkel- 

en verbeterpunten met betrekking tot didactische aansturing en ondersteuning 

geformuleerd. Dit naar aanleiding van een brede analyse van de doelgroep en 

leeropbrengsten. Leerkrachten worden begeleid bij de ontwikkeling van hun didactische 

vaardigheden. Er is aandacht voor verfijning in de didactische aansturing als er sprake is van 

specifieke kindkenmerken. 
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 In het VMBO-T is een start gemaakt met de implementatie van ondersteuning, planning en 

organisatie, binnen leerjaar 1,2,3  

Locatie Helmond en Veldhoven  

 Alle SO klassen hebben een gedifferentieerd aanbod van extra werk op individuele maat met 

aandacht voor de ontwikkeling van de basisbehoeften. In alle klassen in is het 

klassenmanagement en de lesvoorbereiding erop gericht dat zelfstandig werken realiseerbaar is. 

In alle klassen worden taakbrieven ingezet die gerelateerd zijn aan het OPP en waarbij de 

kinderen mede verantwoordelijk worden voor hun leren. Er is een verbetering van effectieve 

onderwijstijd en het zelfstandig werken in de klas.  

 Op de locatie Helmond bleek uit de analyse van de leeropbrengsten dat de ontwikkeling van de 

woordenschat achterbleef. Er is een plan ter verbetering van de woordenschat van leerlingen 

binnen het SO opgesteld en uitgevoerd.  

 In samenwerking met Herlaarhof, samenwerkingsverband Helmond VO en gemeente Helmond is 

gestart met een onderwijszorgarrangement gericht op (dreigende) schoolweigeraars en 

thuiszitters binnen het voortgezet onderwijs.  

 In Veldhoven is vorm en inhoud gegeven aan arbeidstraining en oriëntatie in de onderbouw van 

het VSO. In Helmond is deze ontwikkeling opgestart.  

Zoals elk jaar heeft een evaluatie van het ‘veilig werken op de Zwengel, plaatsgevonden, hebben alle 

leerkrachten van alle locaties hun jaarlijkse veiligheidstraining gehad en heeft extra 

deskundigheidsbevordering op het gebied van veiligheid en kinderen plaatsgevonden. Zwengelbreed 

zijn de systemen geëvalueerd en is in het kader van de kwaliteitszorg en in het kader van de 

werkbaarheid gekozen Magister te vervangen voor Parnassys en Som-Today. Van  beide systemen  is 

de basis geïmplementeerd en moet er nog verdere invulling plaatsvinden, zoals ouderportaal en 

leerlijnen. 

3. Personeel  

De kwaliteitseisen die wij en onze stakeholders aan het onderwijs verbinden vragen om de inzet van 
deskundige en betrokken medewerkers. In hun handelen, dragen zij de identiteit van de Zwengel. 
Een identiteit die zich toont in het maken van de verbinding, deskundig zijn in het vakgebied en het 
op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. De ontwikkeling van passend onderwijs vraagt om een 
doelgerichte expertise ontwikkeling van onze medewerkers. Onze leerkrachten worden geschoold in 
de tools die de Zwengel al haar jaren heeft ontwikkeld en nog steeds aan het doorontwikkelen is.  

Elke locatie stelt een scholingsplan op. Hierin wordt beschreven welke scholingsactiviteiten er gaan 
plaatsvinden op individueel-, afdelings-, locatie- en stichtingsniveau. Scholing wordt afgestemd op de 
vraag van de organisatie en op de vraag van de samenwerkingsverbanden en scholen. 

De werkgroep Integraal PersoneelsBeleid (IPB) heeft zich dit jaar geconcentreerd op de 

gesprekscyclus. De gesprekscyclus is een belangrijk instrument bij de vormgeving van strategisch 

personeelsbeleid. De visie op integraal personeelsbeleid is beschreven. Er is een beleidsnota 

‘gesprekscyclus’ opgesteld. Hierbij is goed gekeken naar de rollen van de medewerkers in relatie tot 

de professionele dialoog die wordt gevoerd. Inmiddels zijn de uitgangspunten beschreven, de opzet 

voor de gesprekscyclus voor het management is afgerond en er is een start gemaakt voor de 

uitwerking van de opzet voor de gesprekken met de medewerkers. In 2016 wordt dit afgerond en 

wordt de cyclus ingebracht in het administratieve systeem.  
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4. Voorzieningen 

In 2015 zijn de opgenomen activiteiten in het meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd. Het 

meerjarenonderhoudsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Er wordt jaarlijks op alle locaties 

een risico-inventarisatie gedaan. De activiteiten die daaruit voortvloeien worden in binnen 1 

kalenderjaar uitgevoerd. Er is extra geïnvesteerd op alle locaties ten aanzien van de inrichting van het 

schoolgebouw op het gebied van veiligheid en passende leeromgeving.  

5. Doorgaande lijnen 

Een van de kwaliteitsaspecten van goed onderwijs is de zorg voor een goede overdracht van 

leerlingen bij wisseling van scholen. Al jaren zorgt de Zwengel voor een warme overdracht. In 2015 is 

de bekostiging van de terugkeer ambulante begeleiding (TAB) stopgezet. De bekostiging van de 

preventieve ambulante begeleiding (PAB) is opgenomen binnen de herbestedingsverplichting van de 

samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Omdat de Zwengel de warme overdracht cruciaal vind 

voor het slagen van het traject van de leerling heeft zij besloten om vanaf 2015 de warme overdracht 

uit de eigen lumpsum te bekostigen. De Zwengel bekostigt maximaal 5 uur overdracht voor de 

plaatsing op de zwengel en 5 uur overdracht bij de terugkeer van de leerling naar het regulier 

onderwijs. Als scholen meer ondersteuning nodig hebben dan worden deze bekostigd uit de 

herbestedingsgelden of gefactureerd. Het uitgangspunt is dat leerlingen goed begeleid worden maar 

ook dat leerkrachten in het regulier ondersteuning krijgen bij de vormgeving van passend onderwijs. 

Hiermee wordt het draagvlak van de leerkracht in het regulier onderwijs verhoogd. 

6. Onderwijszorgarrangementen 

Door de komst van passend onderwijs wordt van het reguliere onderwijs verwacht dat er 

ondersteuning is en meer expertise wordt ontwikkeld voor de leerlingen met ondersteuningsvragen. 

Het integraal aanbieden van onderwijs en zorg, één kind, één plan, wordt gezien als de kerntaak van 

de Zwengel. Deze kerntaak brengen wij tot uitvoer in de school maar nu ook steeds meer in onze 

ambulante arrangementen. In 2015 hebben we in de vorm van pilots de ambulante 

onderwijszorgarrangementen in de regio uitgezet. Uit evaluatie blijkt dat het effect van deze 

arrangementen erg positief is.  

7. De Zwengelacademie  

Naast de inzet van de ambulante onderwijszorgarrangementen is er een leergang ontwikkeld ‘van 

gedragsvragen naar handelingsantwoorden. Het initiatief voor de Zwengel Academie komt voort uit 

de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. De Zwengel is van mening dat kinderen met 

psychiatrische problemen of een vermoeden daarvan zoveel mogelijk passend onderwijs moet 

worden geboden op een school voor regulier onderwijs. Gelet op deze ontwikkelingen is besloten de 

expertise van de Zwengel beschikbaar te stellen aan leerkrachten en onderwijsteams in het regulier 

onderwijs. Dit heeft geleid tot ontwikkeling van een eerste scholingsaanbod door de 

Zwengelacademie. Vanaf schooljaar 2015-2016 wordt dit aanbod op twee scholen uitgevoerd. Bij de 

eerste evaluatie geven scholen geven aan tevreden te zijn over het scholingsaanbod en te ervaren 

dat de scholing een direct effect heeft op de ontwikkeling van de basisondersteuning van de eigen 

school.  
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2.3 Onderwijsachterstandenbeleid 

Onderwijsachterstandenbeleid is in het SO en VSO niet van toepassing. 

2.4  Toelatingsbeleid     

 

Toelating tot de Zwengel is niet afhankelijk van een toelaatbaarheidsverklaring van het 

samenwerkingsverband tenzij het gaat om aanmeldingen op de HAVO/VWO afdeling. Met 

uitzondering van deze laatste groep geschiedt de toelating op basis van plaatsbekostiging.  Er is een 

interne procedure voor leerlingen die in behandeling zijn op Herlaarhof. Wij streven ernaar om de 

leerling na zijn aanmelding zo spoedig mogelijk naar school te laten komen. 

 

De toelatingsprocedure voor SO en VSO heeft de volgende uitgangspunten: 

 Er is sprake van een psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan; 

 Er is sprake van een integrale benadering volgens het uitgangspunt één kind-één plan; 

 Door deze integrale benadering is plaatsing in een andere vorm van onderwijs niet haalbaar 

of niet realiseerbaar; 

 De leerling is in staat onderwijs te volgen binnen de schoolse omgeving van de Zwengel. 

 

Als ouders/verzorgers hun kind aanmelden, bespreken de leden van de Commissie van Begeleiding 

(CvB) de leerling. De CvB toetst de toelating aan de hand de criteria. 

 

Het CvB is verantwoordelijk voor het al dan niet toelaten van de leerlingen. Dit gebeurt op basis van 

onderzoeken op medisch, didactisch, psychologisch en psychiatrisch gebied. Zowel het opvragen als 

uitwisselen van gegevens tussen Herlaarhof en de Zwengel vindt alleen plaats indien ouders of 

verzorgers toestemming geven. Op indicatie van de CvB kan er op deelgebieden onderzoek gedaan 

worden. Daarnaast draagt de CvB handreikingen aan voor het opstellen van de individuele 

handelingsplannen op basis van onderzoek, observaties en diagnostiek. 

 

2.5 Leerlingenaantallen afgelopen jaren     

 

Onderstaand treft u een tabel aan met het aantal leerlingen in de jaren 2013 en 2014 en 2015. Het 

aantal leerlingen groeit. 

 

Brin-  

De Zwengel 

 

Sector 

Aantal leerlingen 

nummer 1 okt 2013 1 okt 2014 1 okt 2015  1 feb 2016 

23XK Locatie Vught WEC 301 324 325 347 

23XK Locatie Veldhoven WEC 82 75 61 81 

23XK Locatie Helmond WEC 79 81 72 80 

Totaal 462 480 458  508 

 

De locatie Vught laat een structurele groei zien van het aantal leerlingen. Het leerlingaantal in 

Veldhoven en Helmond daalt. De daling herstelt zich en is op 1 februari 2016 weer vergelijkbaar met 

1 oktober 2013. Het aantal leerlingen groeit op 1 februari 2016 naar 509 leerlingen.  
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2.5.1 Leerlingprognoses 

 

In november 2013 is de risicoanalyse voor de Zwengel opgesteld. Een van de belangrijkste risico’s ten 

aanzien van de leerlingprognoses is de politieke situatie en in het bijzonder de Transitie Jeugdzorg. 

Deze transitie zorgt voor bezuinigingen en heeft effect op de contracten van Herlaarhof met de 

gemeente. Na bestudering van de gemeentelijke kengetallen en afstemming met Herlaarhof is de 

verwachte daling van cliënten in 2015 vast te stellen op 30% over de komende 3 jaar. We gingen in 

2013 uit van de aanname dat de krimp van het aantal cliënten op Herlaarhof eenzelfde krimp van het 

aantal leerlingen van de Zwengel betekent. In 2014 en 2015 is echter het leerlingenaantal op de 

Zwengel gestegen. Vanuit deze historische gegevens koersen we op een stabilisering van het 

leerlingaantal.  

 

 

Locatie 

Schooljaar 

2015/2016* 2016/2017** 2017/2018 2018/2019 

Vught 346 346 316 346 

Veldhoven 81 81 81 81 

Helmond 81 81 81 81 

Totaal 508 508 508 508 

 

* op basis van de 01 februari telling 2015  

**  conform bestuursformatieplan 2016 2020 

 

2.6 Leerlingvolgsysteem     

 

Binnen de Zwengel wordt lesgegeven in speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs 

(VSO). Binnen deze sectoren worden daarom verschillende leerlingvolgsystemen gebruikt. 

 

Leerlingvolgsysteem SO  

 

De vorderingen van de leerlingen worden 2 keer per jaar vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Om 

een goed beeld te krijgen van de vorderingen wordt gebruik gemaakt van de volgende methode-

onafhankelijke toetsen:  

 

Voor de kleuters: 

 Cito Rekenen voor kleuters; 

 Cito Taal voor kleuters; 

 Dyslexieprotocol voor kleuters. 

 

Voor leerlingen op een functioneringsniveau van  

midden groep 3 primair onderwijs: 

 Herfstsignalering van het dyslexieprotocol;  

 Fonemen- en grafementoets van Cito 

 Auditieve synthese. 
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Voor leerlingen op een functioneringsniveau van groepen 3 tot en met 8 worden de volgende 

methode-onafhankelijke toetsen gebruikt: 

 Technisch lezen:   AVI en DMT 

 Begrijpend lezen:   Begrijpend lezen (Cito volgsysteem)  

 Spelling:    Spelling (Cito volgsysteem) 

 Rekenen:    Rekenen-Wiskunde (Cito volgsysteem) 

 Woordenschat:    Woordenschat (Cito volgsysteem) 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling: SCOLL 

 Motorische ontwikkeling:  LVS voor bewegen en spelen 

 

Bij schoolverlaters wordt er voor gezorgd dat er actuele intelligentiegegevens zijn (NIO of WISC) en 

wordt er een Centrale eindtoets Basisonderwijs afgenomen. Leerling met leerstoornissen of 

leerproblemen worden getoetst in afstemming met intern begeleiders, remedial teacher en de 

orthopedagoog.  

Naast de methode-onafhankelijke toetsen worden ook de toetsen uit de methodes gebruikt om de 

vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen.  

 

Leerlingvolgsysteem VSO 

 

Binnen de VSO praktijk afdeling, vmbo- en HAVO/VWO afdeling worden TOA toetsen  gebruikt als 

onafhankelijk toetssysteem. Dit is een digitaal toetssysteem dat onder andere de vaardigheden op 

het gebied van rekenen, Nederlands, Engels en Duits meet. Ook worden vakgebieden getoetst zoals 

Engels, Wiskunde Duits, studievaardigheden en competenties Leren, Loopbaan en Burgerschap.  

 

Naast de uitslag van de TOA toetsen worden elk schooljaar ook in het niveauadvies betrokken:  

 De resultaten op de methodetoetsen van de diverse vakken (de rapportcijfers); 

 En de adviezen per vak van de desbetreffende leerkrachten.  

 

Op de havo/vwo afdeling wordt er in het derde leerjaar een capaciteitenonderzoek afgenomen.  

 

School breed wordt de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen, tot 15 jaar, gevolgd door 

middel van de SCOL. Leerlingen binnen de VSO praktijk worden middels de MELBA getoetst op 

arbeidsvaardigheden.  
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2.7 Opbrengsten   

Er bestaat een toetsstructuur binnen de Zwengel die door iedere leerling gevolgd wordt. Binnen het 

SO wordt gebruik gemaakt van de toetsen van het CITO. In januari en juni worden de resultaten per 

groep, per leerjaar en per leerling doorgesproken met directieleden, remedial teacher, intern 

begeleider, leerkracht en vakgebied.  

 

Voor wat betreft de VSO kunnen leerlingen van de Zwengel het VMBO-examen in Vught afleggen. 

Daarnaast is er bij leerlingen sprake van branchegerichte certificatie en IVIO en Entree-certificering. 

De opbrengsten van het schooljaar 2014/2015 van de VSO waren als volgt: 

 

Examen  Aantal leerlingen 

Examen gedaan Geslaagd diploma  Geslaagd certificaten  

vmbo-t  28 kandidaten: 

- 18 diploma 

- 5 na herexamen 

- 5 gezakt  

23 kandidaten  8 kandidaten opgegaan 

voor 24 certificaten 

24 certificaten behaald 

Havo 

 

15 kandidaten: 

- 13 diploma   

- 1 na herexamen  

- 1 gezakt 

14 kandidaten  3 kandidaten opgegaan 

voor 12 deelcertificaten 

Allen behaald 

Branchegerichte 

certificaten  

17 kandidaten  17 certificaten behaald  
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2.8   De in- en uitstroom   

 

De in- en uitstroom van de leerlingen bij de Zwengel is in belangrijke mate afhankelijk van het 

individueel behandelplan van Herlaarhof. Hierdoor vindt in- en uitstroom direct plaats op het 

moment dat Herlaarhof de behandeling aanvangt respectievelijk beëindigt. De gemiddelde 

verblijfsduur van een kind op de Zwengel ligt tussen de 4 en 24 maanden met een gemiddelde van 8 

maanden. 

 

Geregistreerd wordt de uitstroom van leerlingen die het volledig diploma vmbo of havo hebben 

behaald.  

 

 

Uitstroom van leerlingen die het volledig VMBO T diploma hebben behaald 

Totaal 23 kandidaten 

* 16 leerlingen zijn doorgestroomd naar het MBO niveau 4 

* 1 leerling is doorgestroomd naar het MBO niveau 3 

* 2 leerlingen zijn doorgestroomd naar het MBO niveau 2 

* 2 leerlingen zijn doorgestroomd naar VSO HV (De Zwengel) 

* 1 leerling is doorgestroomd naar VSO Pro (De Zwengel) 
* 1 leerling is doorgestroomd naar VAVO 
 

 

 

Uitstroom van leerlingen die het volledig HAVO diploma hebben behaald 

Totaal 14 kandidaten 

* 10 leerlingen zijn doorgestroomd naar HBO 

* 1 leerling is doorgestroomd naar MBO 4 

* 3 leerlingen zijn doorgestroomd naar VAVO 

  

 

 

  



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

 
33 

3 Personeel 

3.1 Integraal personeelsbeleid 

 

In het integraal personeelsbeleid (IPB) staat afstemming tussen beleid en missie en visie centraal. Het 

is van belang dat er een wisselwerking is tussen medewerkers en management als het gaat om 

persoonlijke ontwikkeling en functioneren. Hierbij is de medewerker zelf verantwoordelijk voor de 

eigen ontwikkeling. Binnen de Zwengel is sinds 2012 een IPB-werkgroep actief. De werkgroep heeft 

als doel ‘Er is een geactualiseerd integraal personeelsbeleidsplan waarin de beleidsafspraken voor de 

komende vier jaar beschreven zijn’. 

 

Dit jaar is er veel aandacht besteed aan het IPB-beleid. Ik verwijs hiervoor naar de behaalde 

doelstellingen ten aanzien van de kwaliteitskaart Personeel in hoofdstuk 2.2. 

 

In het kader van de Prestatiebox is de Zwengel aangesloten bij ’ Scholen aan Zet’. Eén van de 

‘prestaties’ koppelt de ambities uit het IPB met de uitvoering van de prestatiebox. Het betreft hier de 

deskundigheidsbevordering van het management en het voeren van een kwalitatief hoogwaardig 

personeelsbeleid. In 2015 heeft de Zwengel de ontwikkelingen besproken met de experts van 

scholen aan zet. Deze gesprekken hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het IPB-

beleid.  

3.1.1  Scholingsbeleid     

 

Het is natuurlijk onze ambitie om elk schooljaar medewerkers professioneel te laten ontwikkelen 

teneinde competenties te versterken c.q. aan te passen aan de veranderende omgevingseisen en 

veranderende organisatie. Elke locatie stelt een scholingsplan op. Hierin wordt beschreven welke 

scholingsactiviteiten er gaan plaatsvinden op individueel-, afdelings-, locatie- en stichtingsniveau. 

Scholing wordt afgestemd op de vraag van de organisatie en op de vraag van de 

samenwerkingsverbanden en scholen. 

 

In 2015 maakten 9 leerkrachten op de Zwengel gebruik van de lerarenbeurs. Daarnaast studeerden 7 

medewerkers zonder gebruik te hebben gemaakt van de lerarenbeurs.  

 

Gevolgde studies:  

 1X Lerarenopleiding Duits, 2e graads 

 1X Lerarenopleiding Geschiedenis, 1e graads 

 2X Lerarenopleiding: Engels 1e graads;   

 1X Lerarenopleiding: Biologie 1e graads 

 4X Lerarenopleiding: Wiskunde 2e graads 

 1X Lerarenopleiding: Nederlands 2e graads 

 3X Master SEN;  

 1X Pabo 

 1X zij-instroom PABO 

 1X SIOS 

 1X Vakbekwaam schoolleiderschap 



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

 
34 

3.1.2 Verzuimbeleid   

De Zwengel voert een adequaat verzuimbeleid.  

In onderstaande tabel wordt het verzuim van de Zwengel afgezet tegen het landelijk verzuim binnen 

het speciaal onderwijs (bron: Stamos.nl). De landelijke gegevens over 2015 zijn op deze website nog 

niet beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: 

De Zwengel laat over de afgelopen jaren gemiddeld een vrij stabiel beeld in het verzuim zien. 

Het verzuim heeft de volle aandacht van het managementteam en na een derde ziekmelding volgt er 

altijd een verzuimgesprek met de leidinggevende.  

 

Gedetailleerd verzuim 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Meldingsfrequentie 1,74 1,96 1,68 1,32 1,57 

Gemiddelde verzuimduur 5,07 14,68 11,83 15,48 14,65 

Percentage nulverzuim 33,02% 29,66% 37,41% 35,17% 38,36% 

      

Kort verzuim (1-7 dagen) 0,99% 1,10% 1,09% 0,72% 0,98% 

Middellang (8-42 dagen) 0,42% 0,47% 0,43% 0,46% 0,58% 

Lang (43-365 dagen) 1,97% 2,09% 2,27% 2,29% 2,68% 

Extra lang (> 365 dagen) 2,22% 0,56% 0,71% 1,45% 1,09% 

Verzuimpercentage TOTAAL: 5,60% 4,22% 4,50% 4,92% 5,33% 
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3.1.3 Functiemix        

 

In deze alinea worden de cijfers van de Zwengel afgezet tegen de streefcijfers van de sector, die 

afkomstig zijn uit het Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland en technisch vertaald zijn in de 

meest recente cao PO. 

Per 1 augustus 2015 dient in het (V)SO op school- en bestuursniveau te zijn gerealiseerd: LB-functies 

86% en LC-functies 14%. 

 

 

Datum Aantal Realisatie % Norm % 

LB LC LB LC LB LC 

       

31 december 2013 73 3 96% 4% 89% 11% 

31 december 2014 71 7 91% 9% 86% 14% 

31 december 2015 72 11 86.7% 13.3% 86% 14% 

 

Conclusies 
Er wordt voldaan aan de percentages van de functiemix op bestuurs- en schoolniveau.  

 

3.1.4  Werkgelegenheids- en ontslagbeleid 

 

Binnen de Zwengel geldt ontslagbeleid. Als op bestuursniveau blijkt dat het totaal aan verplichtingen 

hoger is dan de beschikbare formatie dan kan het bevoegd gezag plaatsing van één of meerdere 

personeelsleden in de RDDF overwegen. Mocht er sprake zijn van afvloeiing van personeel vanaf het 

schooljaar 2017/2018, dan betekent dit dat er uiterlijk 1 mei 2016 in een vastgesteld 

bestuursformatieplan aangegeven moet worden of er medewerkers in de RDDF geplaatst gaan 

worden. In 2015 was het niet noodzakelijk om hierop te interveniëren.  

 

Indien er sprake is van RDDF plaatsing, dan gebeurt dat volgens het geldende ontslagrecht voor 

bijzonder onderwijs van dat moment. Sinds 1 juli 2015 dient personeel afgevloeid te worden volgens 

het afspiegelingsbeginsel van het UWV en niet volgens LIFO zoals in de cao PO is opgenomen.  

 

3.2 Personeelssamenstelling 

 

Deze paragraaf bevat de samenvatting van het personeelsbestand van de Zwengel per 31 december 

2015. 

Het totaal aantal personeelsleden in aantal en in FTE, ook uitgesplitst per functiegroep en per 

geslacht vindt u in de tabel hieronder. 

 

  Totaal Man Vrouw DIR OP OOP 

Aantal 139 44 95 3 83 53 

in % 100% 31,65% 68,25% 2% 60% 38% 

Bruto-fte 114,5 39.77 74.73 3,0 67,79 43.71 

in% 100% 34,73% 65,27% 2,62% 59,21% 38.17% 

 

De leeftijdsopbouw is als volgt op basis van bruto-fte verdeeld: 
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Voor de komende 3 jaren worden er geen wijzigingen verwacht in de personele bezetting van de 

Zwengel. 

  

0-24 5 

25-34 56 

35-44 21 

45-54 33 

55-59 15 

60 en ouder  9 



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

 
37 

4 Financiën 

4.1  Doelstellingen 

De doelstelling van de Zwengel is om met de ter beschikking staande financiële middelen het 

maximale resultaat te behalen. 

4.2 Beleid 

 

De stichting is er voor het onderwijs. In dit verband past het dat de beschikbare financiële middelen 

zo effectief mogelijk beheerd en ingezet worden. Het beleid van de stichting is er op gericht dat het 

een redelijk eigen vermogen bezit gericht op continuïteit.  Financieel beleid is geen op zich staand 

beleid. Beleidskeuzes  welke op andere terreinen worden gemaakt komen samen in de diverse 

financiële (beleids) stukken. Het operationaliseren  van de gemaakte plannen is uitsluitend mogelijk 

indien er voldoende middelen gegenereerd kunnen worden.   

Het beleid voor enig kalenderjaar is vertaald in een jaarbegroting , terwijl de strategische 

ontwikkelingen zijn vertaald in een meerjarenformatiebeleid en een meerjarenbegroting. 

Zowel de begroting voor 2016, als het meerjarenformatiebeleid en meerjarenbegroting 2016-2020 

zijn inmiddels door de raad van toezicht   vastgesteld.  

4.3 Samenvatting jaarrekening 2015 

 

In deze paragraaf is de staat van baten en lasten, de realisatie 2015 ten opzichte van 2014 en de 

balans opgenomen. De gehele jaarrekening vindt u in bijlage B. 

 

4.3.1  Staat van baten en lasten 
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De exploitatierekening is de staat van baten en lasten en laat zien welke baten en lasten er in enig 

jaar zijn geweest. De bijgevoegde analyse is voor het grootste deel gericht op de verschillen tussen 

begroting en realisatie. Er volgt dus een antwoord op de vraag om welke redenen de werkelijkheid 

zich anders heeft voltrokken dan was geschat en gepland. De derde cijferkolom met de gegevens van 

het voorgaande jaar biedt een ontwikkelingsbeeld. 

 

Resultaat 

Het verlies over 2015 bedraagt € -/- 180.676. Dit is ruim € 260.000 minder dan het begrootte verlies 

van -/- € 439.933. Bovenstaande wordt veroorzaakt door € 452.000 meer baten dan begroot, ten 

opzichte van € 172.000 meer kosten dan begroot, terwijl de financiële baten en lasten € 22.000 

achter blijven ten opzichte van de begroting.  Ten aanzien van het resultaat dient opgemerkt te 

worden dat er kosten uit 2014 in 2015 geboekt zijn. Het betreft hier € 75.000 afdracht Vlechtwerk en 

€ 8.000,- correctie OCW. Dit betekent dat het eigenlijke resultaat € 128.649 zou zijn.  

 

Baten 

De “Rijksbijdragen OCW” zijn € 373.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een aantal 

factoren. Vanaf het schooljaar 2015-2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van de 

bekostiging. De inkomsten inzake leerlinggebonden financiering, preventieve ambulante begeleiding 

en de groeibekostiging zijn van 2015-2016 onderbracht bij de verschillende 

samenwerkingsverbanden.  

 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in meer lumpsuminkomsten van € 177.000 dan begroot, en € 

196.000 meer inkomsten uit samenwerkingsverbanden dan begroot. Beide zijn het gevolg van het 

feit dat het leerlingaantal hoger is dan begroot.  

 

De overige overheidsbijdragen zijn lager dan begroot doordat er geen geoormerkte subsidies meer 

zijn, terwijl de inkomsten uit overige baten ruim € 25.000 lager zijn dan begroot. Dit wordt met name 

veroorzaakt door het uitblijven van ‘sponsorbijdrage’, waarvoor een post van € 30.000 was begroot. 

 

Lasten 

De lasten zijn over 2015 zijn ruim € 172.000 hoger dan begroot. Hier ligt een samenhang met meer 

ontvangen Rijksbijdragen als gevolg van meer aantal leerlingen dan begroot.  

 

Personele lasten 

De totale personele lasten liggen ruim € 15.000 hoger dan begroot.  

 

Dit wordt veroorzaakt  door minder loonkosten dan begroot ten bedrage van € 103.000 

Met betrekking tot de loonkosten zijn de kosten voor lonen en salarissen ruim € 78.000 lager dan 

begroot. Gemiddeld waren er 3 fte minder in dienst dan begroot (fte’s excl. vervangers). De lagere 

kosten voor het minder aantal fte’s worden gecompenseerd door extra uitgaven als gevolg van de 

salarisverhoging conform cao en de eenmalig uitkering van € 500 per medewerker in november 

2015. De sociale lasten zijn conform begroting, terwijl de pensioenlasten € 25.000 lager zijn dan 

begroot. 

 

De overige personele lasten zijn € 78.000 hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door 

onbelaste reiskosten  (€ 97.000) als gevolg van de uitruilmogelijkheid met de eindejaarsuitkering, 
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hetgeen een voordeel voor werkgever ten aanzien van de sociale lasten en een voordeel voor de 

werknemer ten aanzien van fiscale vrije vergoeding met zich meebrengt.  

 

Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslasten zijn € 12.000 lager dan begroot. In 2015 is er geïnvesteerd in een nieuw ICT-

netwerk, waarvan de afschrijvingen iets later hebben plaatsgevonden dan gepland. 

Onderstaande investeringen hebben in 2015 plaats gevonden : 

 

 
 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten zijn € 23.000 hoger dan begroot.  

Dit wordt met name veroorzaakt door een overschrijding op energiekosten van € 18.000 en 

schoonmaakkosten van € 10.000 en servicekosten Vlechtwerk/de Schakel van € 8.000. Mindere 

huurkosten dan begroot (€ 5.000) en minder onderhoudskosten dan begroot ( € 8.000) zorgen 

uiteindelijk voor een totale overschrijding van € 23.000. 

 

Overige lasten 

Op overige lasten heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 144.000. 

De belangrijkste posten die dit veroorzaken zijn:  

 De kosten voor advieskosten zijn € 30.000 lager dan begroot 

 De kosten administratiekantoor (inclusief accountant) zijn € 11.000 hoger dan begroot 

 De ICT kosten zijn € 58.000 hoger dan begroot. Een en ander als gevolg van eenmalige  

implementatiekosten ten behoeve van het nieuwe ICT netwerk. Een gedeelte van deze 

kosten wordt gecompenseerd door eenmalige lagere afschrijvingskosten ICT-netwerk. 

 Kosten afdracht inzake producten en diensten Vlechtwerk zijn niet begroot en resulteren in 

een eenmalige kostenpost van € 106.000, te splitsen in kosten over 2014 van € 72.000 en 

over 2015 van € 34.000. De Zwengel heeft in 2014 en 2015 namens Vlechtwerk diensten 

gefactureerd, waarvan in 2014 en 2015 de opbrengsten zijn genoten, maar de afdrachten 

inzake het aandeel van de Zwengel in 2014 niet hebben plaatsgevonden. Vanaf 2016 is deze 

constructie gestopt.  

 

Financiële baten en lasten 

Het resultaat van de financiële baten en lasten is € 22.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt 

door de historisch lage rentestand waardoor de spaarrekeningen bijna niet renderen.  

  

Toelichting investeringen Inventaris en apparatuur:

Investering in ICT 186.425         

Investeringen tbv ICT netwerk 390.237         

Investering in bedrijfsinventaris en overige23.235          

Totale investeringen inv./app 599.897        

Investering in leermiddelen 80.763          

Totale investeringen 680.660        
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4.3.2 Realisatie 2015 ten opzichte van 2014 

Het exploitatiesaldo over 2015 is ten opzichte van het jaar 2014 € 658.602 lager. Dit komt door: 

 

Baten  

Hogere rijksbijdragen Ministerie van OCW      €  302.458  

Lagere overheidsbijdragen en –subsidies -/- €   22.693  

Lager overige baten -/- € 436.957  

Subtotaal -/- € 157.192 

  

Lasten  

Hogere personeelslasten -/- € 276.364 

Hogere afschrijvingslasten -/- €    58.404 

Hogere huisvestingslasten -/- €  138.482 

Lagere overige lasten      €       7.321 

Subtotaal -/- €  465.929 

  

Lagere financiële baten en lasten -/-  €      4.790 

  

Totaal -/- €  627.629 

 

Rijksbijdragen 

De rijksbijdragen zijn hoger dan voorgaand jaar door de gestegen leerlingaantallen, de ontvangen 

groeibekostiging  en de indexatie van de bekostigingsbedragen.   

 

Overheidsbijdragen en -subsidies 

Aan overheidsbijdragen en -subsidies is  € 103.000 minder ontvangen. In 2014 is nog een bedrag 

inzake ESF ontvangen van € 72.000. 

 

Overige baten 

De overige baten vallen bijna € 437.000 lager uit dan 2014. Dit komt voornamelijk door de 

ontvangsten in 2014 die niet in 2015 hebben plaatsgevonden inzake de opheffingsuitkering REC 

Oost-Noord Brabant van ruim € 306.000, de bijdragen cursussen/workshops € 29.000, 

pakketmaatregel AWBZ € 32.000 , verhuuractiviteiten € 14.000. De overige baten vallen  € 56.000 

lager uit ten opzichte van 2014. 

 

Personeelslasten 

De loonkosten zijn ten opzichte van 2014 ongeveer gelijk gebleven, terwijl het aantal fte’s ( excl. 

vervanging) iets is afgenomen. Stijging van de loonkosten, de eenmalige uitkering van € 500 per 

medewerker en de uitruil van de 13e maand met onbelaste reiskosten (= overige personele lasten) 

zijn hier debet aan. 

De overige personele lasten liggen op het niveau van 2014. 

In 2014 zijn aan uitkeringen € 366.000 ontvangen ten opzichte van 2015 van € 71.000.  
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Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslasten zijn ten opzichte van 2014 € 58.000 hoger als gevolg van investeringen in een 

nieuw ICT netwerk.  

 

Huisvestingslasten 

De huisvestingslasten in 2015 zijn € 138.000 hoger dan in 2014. Dit wordt met name veroorzaakt 

door een stijging van dotatie aan onderhoudsvoorzieningen van € 130.000. 

 

Overige lasten 

De overige lasten zijn nagenoeg gelijk aan die van 2014. Echter op een aantal posten zijn de volgende 

verschillen te duiden: 

 ICT kosten in 2015 zijn € 58.000 hoger t.o.v. 2014 

 Afdracht producten en diensten Vlechtwerk in 2015 € 106.000 t.o.v. € 0 in 2014. 

 Kosten administratiekantoor zijn in 2015 € 46.000 lager t.o.v. 2014 (?) 

 Kosten voor deskundigenadvies zijn in 2015 € 26.000 lager t.o.v. 2014 

 Kosten voor reproductie zijn in 2015 € 27.000 lager t.o.v. 2014 

 De overige instellingskosten zijn in 2015 € 36.000 lager t.o.v. 2014 

 De kosten voor planmatig onderhoud liggen € 18.000 lager dan in 2014 

 De overige kosten zijn gezamenlijk € 18.000 lager dan in 2014. 

 

Financiële baten 

De financiële baten zijn gedaald ten opzichte van 2014 met € 5.000. Het saldo liquide middelen is 

afgenomen en de rentestand is historisch laag. 
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4.3.3 Balans  

 

In onderstaande tabel is de balans per 31-12-2015 en 31-12-2014 opgenomen.  Waar de 

exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans aan welke 

waarden (activa) er aan het begin en aan het eind van een kalenderjaar in een organisatie aanwezig 

zijn en waar deze vandaan komen (passiva). De balans laat de situatie per 31-12-2015 zien met als 

vergelijking de stand per 31-12-2014.  
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Vaste activa     

In 2015 zijn de volgende investeringen uitgevoerd ten: 

 
 
De investeringen -/- de afschrijvingen van € 230.804 vormen samen het verloop op de balans van € 
449.856. 
 
Vorderingen 

De vorderingen zijn ten opzichte van 2014 afgenomen met € 212.000. De wordt met name 

veroorzaakt door de afloop van de vordering inzake REC Oost Noord-Brabant (€ 306.000)  

Daarnaast is er een toename van vorderingen op samenwerkingsverbanden van ruim € 60.000. En er 

is in 2015 een vordering op de gemeente Vught ontstaan inzake nieuwbouw van € 17.000. De overige 

vorderingen zijn ten opzichte van 2014 toegenomen met € 17.000. 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn met € 62.000 gedaald.  

Onderstaand kasstroomoverzicht geeft het verloop weer : 

 

Toelichting investeringen Inventaris en apparatuur:

Investering in ICT 186.425         

Investeringen tbv ICT netwerk 390.237         

Investering in bedrijfsinventaris en overige23.235          

Totale investeringen inv./app 599.897        

Investering in leermiddelen 80.763          

Totale investeringen 680.660        
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Eigen vermogen 

Het negatieve resultaat over het jaar 2015 is verwerkt in het eigen vermogen. Het resultaat is 

onttrokken aan de algemene reserve, waardoor deze ten opzichte van het vorige jaar is gedaald.  

 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn per 31 december 2015 € 201.000 hoger in vergelijking met een jaar eerder. 

Deze verhoging  wordt veroorzaakt door een stijging van de voorziening onderhoud € 201.000. De 

voorziening onderhoud is gevormd op basis van de meerjarenonderhoudsplannen van de 

vestigingen. De overige voorzieningen zijn niet gewijzigd. 
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Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn met € 154.000 gestegen ten opzichte van 2014.  

 De crediteuren positie is met € 33.000 afgenomen ten opzichte van 2014 

 De verplichting inzake belastingen & sociale premies zijn toegenomen met € 33.000 ten 
opzichte van 2014 

 De verplichtingen ten aanzien van pensioenen is met € 7.000 gedaald t.o.v. 2014 

 De overige kortlopende schulden zijn toegenomen met € 31.000 t.o.v. 2014 

 De te betalen producten en diensten inzake Vlechtwerk bedragen € 106.000 t.o.v. € 0 in 
2014. 

 De overige overlopende passiva zijn toegenomen met € 19.000 t.o.v. 2014  

4.4 Kengetallen per balansdatum 

Vanuit bovenstaande staat van baten en lasten en de balans kan een aantal kengetallen worden 

gehaald. De kengetallen over het kalenderjaar 2015 zijn opgenomen in onderstaande tabel.  

 

 31-12-2014 31-12-2015 

Financiële positie   

Liquiditeit 3,43 2,80 

Solvabiliteit 1 0,71 0,65 

Solvabiliteit 2 0,75 0,73 

Rentabiliteit 4,90 -/-2,00 

Kapitalisatiefactor 0,50 0,54 

Weerstandsvermogen ex m.v.a. 30,7 22,3 

   

Staat van baten en lasten   

Personele lasten van totaal 83,4% 82,2% 

Afschrijvingslasten van totaal 1,9% 2,5% 

Huisvestingslasten van totaal 6,3% 7,5% 

Ov. instellingslasten van totaal 8,3% 7,8% 

 

 

Liquiditeit. 

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om op korte termijn aan haar 

kortlopende schulden te voldoen. Dit kengetal zou volgens bedrijfseconomische maatstaven boven 

de 1 moeten liggen. Op dat moment zouden de kortlopende schulden (ineens) voldaan kunnen 

worden. Omdat dit kengetal boven deze waarde ligt en gezien het feit dat de stichting de afgelopen 

jaren niet in liquiditeitsproblemen is geweest, kan geconcludeerd worden dat de liquiditeit ruim 

voldoende is en de stichting in principe aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Het 

kengetal is berekend door het totaal van de vlottende activa te delen door het totaal van de 

schulden.  In de door de raad van toezicht   goedgekeurde meerjarenformatiebeleid en 

meerjarenbegroting  is de norm vastgesteld op 1,0.  

 

Solvabiliteit. 

De solvabiliteit geeft inzicht in hoeverre een organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan 

voldoen. Volgens bedrijfseconomische maatstaven zou de solvabiliteit meer moeten bedragen dan 

0,25. Hieraan voldoet de stichting in ruime mate. Het kengetal solvabiliteit 1 is berekend door de 
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algemene reserve te delen door het totaal van de passiva. Het kengetal solvabiliteit 2 is berekend 

door de algemene reserve te delen door het vreemde vermogen.  

In de door de raad van toezicht   goedgekeurde meerjarenformatiebeleid en meerjarenbegroting  is 

de norm voor solvabiliteit 2 vastgesteld op 0,65. 

 

Rentabiliteit. 

Het kengetal rentabiliteit wordt berekend door het exploitatieresultaat af te zetten tegen de totale 

baten. Begroot was een rentabiliteit van -5,2. De gerealiseerde rentabiliteit geeft een gunstiger 

beeld. In het bovenstaande is een analyse tussen de realisatie en begroting weergegeven. Het 

landelijk gemiddelde van onze vergelijkingsgroep bedraagt over 2013  2,3 (laatst gepubliceerde 

gegevens DUO o.b.v. jaarrekening 2013).  

In de door de raad van toezicht   goedgekeurde meerjarenformatiebeleid en meerjarenbegroting  is 

de norm vastgesteld op 0. 

 

Kapitalisatiefactor. 

De kapitalisatiefactor geeft weer in welke mate middelen zijn ingezet ten dienste van het onderwijs. 

Een lage factor geeft aan dat of veel middelen worden ingezet of ingezet worden in de nabije 

toekomst. Voor grote organisaties is de bovengrens vastgesteld op 0,35 en voor kleine organisaties 

op 0,60. Daar de omzet van de stichting circa € 8 miljoen bedraagt, wordt De Zwengel beschouwd als 

een grote organisatie. Dit betekent dat de kapitalisatiefactor in het jaar 2015 nog ruim boven de 

normering is. Overigens moet dit kengetal in samenhang met de overige kengetallen worden bezien. 

Dit kengetal geeft de verhouding van de totale activa weer ten opzichte van de totale baten.  

In de door de raad van toezicht   goedgekeurde meerjarenformatiebeleid en meerjarenbegroting  is 

de norm vastgesteld op 0,35. 

 

Weerstandsvermogen. 

Voor invoering van de kapitalisatiefactor werd gewerkt met het kengetal weerstandsvermogen. Dit 

kengetal wordt berekend door het eigen vermogen minus de materiële vaste activa af te zetten 

tegen de totale rijksbaten. De Zwengel voldoet aan de  landelijke norm van tussen de 10% en 40%.  

 

Kengetallen exploitatie. 

De personele lasten is de grootste uitgavenpost. Dat blijkt ook uit het kengetal. In het onderwijs ligt 

het gemiddelde tussen de 80 en 85. Het landelijk gemiddelde van onze vergelijkingsgroep bedraagt 

82,0%. Overigens was 83,6% begroot, terwijl de realisatie uitkomt op 82,2%.  
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Toekomstige ontwikkelingen 

 

Onderstaand de vastgestelde begroting 2016 in vergelijking met de realisatie 2015 en begroting 

2015.  

 
 

 

De Zwengel heeft in het meerjarenbegroting en meerjarenformatiebeleid 2016 - 2020 haar ambities 

vertaald in een strategie voor de komende jaren. Voor een verdere toelichting van deze koers 

verwijzen wij naar bovengenoemd plan. 

  

4.5  Continuïteitsparagraaf  

In deze paragraaf worden de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen en het beleid 

afgezet tegen de huidige stand van zaken. De continuïteitsparagraaf geeft geen garanties op de 

toekomstige realisatie. 

 

De  cijfers die in deze paragraaf gepubliceerd worden zijn gebaseerd op de door de raad van toezicht   

goedgekeurde meerjarenformatiebeleid en meerjarenbegroting 2016 - 2020. Het verwachte verloop 

voor de komende jaren is 0,0 fte maar met inachtneming van de gekwantificeerde risico’s is het 

verloop voor de komende jaren: 

 

2017 2018 2019 2020 

-9,1 -9,3 -9,8 -10,2 

 

 

Voor een nadere toelichting en onderbouwing van de continuïteitsparagraaf wordt verwezen naar 

bovenstaande meerjarenformatiebeleid en meerjarenbegroting (bijlage C). 
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Onderstaand wordt slechts de cijfermatige opstelling uit dit plan weergegeven. 
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Nadere toelichting op de balanspositie : 

• De waardering van de materiële vaste activa komt voort uit het feit dat het investeringsplan 

voor jaarlijks gelijk is gesteld aan de afschrijvingslast; 

• De waardering van vlottende activa is overwegend de vordering op het ministerie van 

OC&W, die relatief onveranderd blijft i.v.m. het stabiele aantal leerlingen; 

• De liquide middelen zijn apart toegelicht in de liquiditeitsbegroting; 

• Het eigen vermogen ontwikkelt zich conform het exploitatieresultaat; 

• De voorzieningen zijn gewaardeerd op de jaarlijkse toevoeging van onderhoudsvoorzieningen 

minus de uitgaven conform MOP. De personele voorzieningen (met name jubilea) zijn stabiel 

gewaardeerd; 

• De kortlopende schulden zijn stabiel, aangezien deze fte gerelateerd zijn voorverplichting als 

vakantiegeld, pensioenen, loonheffing. 
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Nadere toelichting op de liquiditeitsbegroting : 

• Exploitatieresultaat conform meerjarenexploitatieresultaat 

• Afschrijving conform meerjarenexploitatieresultaat 

• Dotatie voorziening groot onderhoud conform uitgaven MOP 2015-2024 gedeeld door 10 

• Investeringen conform afschrijvingslasten 

• Uitgaven groot onderhoud conform MOP 2015-2024 

• Mutaties vlottende activa conform meerjarenbalansontwikkeling 

• Mutaties kortlopende schulden conform meerjarenbalansontwikkeling 

 

De verschillende meerjarenbegrotingen leiden tot de volgende meerjarenontwikkeling van de 

kengetallen: 
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Risicobeheersing 

Het risicobeheersings- en controlesysteem is erop gericht risico’s in beeld te hebben en tijdig te 

kunnen signaleren om vervolgens maatregelen te kunnen treffen. 

Risico Maatregel Kosten 

Daling aantal leerlingen a.g.v. 

demografische ontwikkelingen 

(2%). 

Opvang door natuurlijke afvloeiing.  € 0  

Tussentijdse groeibekostiging 

door toename leerlingen. 

Op de teldata worden extra middelen gealloceerd naar de 

vestigingen. Zolang er nog sprake is van groei. We verwachten 

een stabilisering of krimp. Voor het krimpscenario hebben we een 

financiële maatregel nodig. Gezien het verwachte resultaat van 

2014  kan er voor een deel een bestemmingsreserve worden 

gevormd. Bij het opstellen van het bestuursformatieplan 

(voorjaar 2015) zal er eventueel RDDF plaatsing volgen. Voor het 

Vlechtwerk personeel geldt dat als in januari/ februari de 

contracten met de SWV niet loskomen dat dan ook in mei 2015 in 

de RDDF geplaatst moet worden. De risico's voor de Zwengel zijn 

verschillend per regio. Vooral in de regio's Helmond en 

Veldhoven, waar sprake is van een hoge verevening in het VO 

van de SWV, is er een hoger risico op krimp. Het beleid is dat er 

minder kinderen geplaatst gaan worden op het VSO i.v.m. de 

verevening. Welk effect dit zal hebben op de Zwengel als 

plaatsbekostigde school is onbekend maar er zal wel gestuurd 

worden op het behoud van kinderen binnen het regulier VO en 

PO. Risico is dus hoog en impact is groot. Deze ontwikkeling 

wordt nauwgezet gevolgd. 

  

Door korte projecten worden 

niet alle leerlingen bekostigd 

(tussen teldata pieken). 

Accepteren risico eventuele negatieve effecten worden 

opgevangen in het buffervermogen. Het gaat hier om de groei na 

de peildatum 1 februari tot de oktobertelling. Het aantal 

leerlingen dat gegroeid is * 12.000  mag een locatie een negatief 

resultaat op de begroting draaien. Een andere maatregels is dat 

hier gesprekken over gevoerd worden met de SWV.    

  

Kwaliteit prognoses voor 

meerjarenbegroting. 

Prognoses afstemmen op progn. Herlaarhof en demografische 

krimp. Verschillende scenario's uitwerken. Tussenevaluaties 

plannen. De kans is hoog en de impact is groot. De score moet 

dus hoger. Het gaat hier om het uitwerken van de scenario's ten 

aanzien van de krimp op Herlaarhof t.g.v. de transitie jeugdzorg. 

De prognoses zijn onbetrouwbaar omdat we niet weten hoe de 

transitie gaat uitpakken voor Herlaarhof en wat het effect 

daarvan gaat zijn op de Zwengel. Dit heeft direct te maken met 

de toename van leerlingen hierboven.   

  

Planning en control cyclus levert 

onvoldoende sturingsinformatie 

Maatregel is het veranderen van administratiekantoor en 

uitzetten van kwaliteitscyclus om zo kwalitatief goede 

sturingsinformatie te krijgen.  

€ 10.000  

Borging en stabilisering van de 

kwaliteitsslag binnen het 

bedrijfsbureau 

Benchmark onderzoek bepaalt percentage overhead. 

Uitbreidingskengetal evalueren, blijvend screenen op efficiency. 

ICT inzetten om efficiency te verhogen. Professionalisering 

medewerkers en hoofd bedrijfsbureau. Nieuw 

administratiekantoor.   

Bedrag scholing 

Onvoldoende indexatie 

salarissen. 

Accepteren binnen exploitatie.  0,5% van salariskosten als 

onvoorzien. 

Binnen de Zwengel weinig 

mobiliteit personeel tussen de 

verschillende locaties 

Opstellen mobiliteitsbeleid. Jaarlijkse inventarisatie en 

mogelijkheid bieden. 

  

Personeelsdossiers zijn niet op 

orde. 

Professionalisering (scholing) directie en inzetten controle. 

Gesprekkencyclus invoeren/uitvoeren. Verslaglegging verplichte 

arbo-gesprekken. 

€ 5.000  
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Hoogte huurcontract locatie 

Helmond. 

Accepteren, vanuit solidariteitsgedachte worden kosten op de 

bestuursbegroting geplaatst (huurkosten - bijdrage 

doordecentralisatie gemeente Helmond).   

± € 40.000 

Cultuur is nog te weinig gericht 

op opbrengstgericht werken. 1. 

Kwaliteitskader van de Inspectie 

2. Twee zwakke scholen binnen 

de stichting  

1. Duidelijkheid over de uitleg van het kwaliteitskader ten 

aanzien van opbrengst gerichtwerken / cyclisch en planmatig 

werken en schriftelijke verantwoording in relatie tot de doelgroep 

van de Zwengel. 2. Opstellen verbeterplannen met begroting. 

Directe communicatie met belangrijkste stake-holders.  

€ 10.000 

Deskundigenadvies en  0,2 

fte per zwakke locatie 

ICT - afhankelijkheid van 

Reinier van Arkel. Het risico 

wordt elk jaar hoger omdat er 

geen flexibiliteit is en er een 

achterstand ontstaat binnen het 

ICT en leren. Daarnaast leidt 

het tot werkdruk en frustraties 

bij medewerkers. 

Onderzoek eigen beheer. Meer autonoom. Impact is dus hoog en 

kans is groot. Graag anders inschalen. Maatregel: Implementatie 

van nieuwe ICT infrastructuur met nieuwe aanbieder. In 2015 

financiële investering in ICT infrastructuur en ICT en leren. 

Investering in hardware, software en deskundigheidsbevordering.  

€ 300.000 infrastructuur.  

€50.000 

deskundigheidsbevordering. 

Locatiedirecteuren nemen 

investering op ten aanzien 

van ICT en leren.  

Huisvesting - decentralisatie 

buitenonderhoud na 1 januari 

2015. 

Uitbreiden met facilitair medewerker m.b.t. 

onderhoud/inkoop/contracten etc. Locatiedirecteuren maken 

afspraken met gemeente. Samen met building care onderzoeken 

of een eventuele claim voor achterstallig onderhoud door 

gemeente vergoed kan worden. Anders opnemen in MOP.    

Extra middelen in 

bekostiging naar 

voorziening onderhoud 

hevelen 

Huisvesting - In gebouw 

Helmond is onderwijskundige 

setting niet te realiseren. 

Acceptatie, eventueel externe advisering.    

Inventaris - Er is geen goed 

zicht op de aanwezige activa. Er 

is geen investeringsbegroting! 

Activa in beeld brengen. Maken investeringsbegroting  2015 met locaties 

oppakken 

Financiele consequenties 

passend onderwijs voor 

Vlechtwerk (AB-dienst)  en Havo 

nog niet duidelijk. 

Accepteren onzekerheid Havo, voor Vlechtwerk is een 

gereserveerd bedrag kortlopend opgenomen (65K). 

  

Contacten met gemeente zijn 

persoonsgebonden. 

Borgen in schriftelijke contracten/afspraken.    

Vergoeding materiële 

instandhouding blijft achter ten 

opzichte van de kosten. 

Accepteren. Dit is buiten de extra middelen voor 

buitenonderhoud. 

  

Incidenten op scholen zorgen 

voor slecht imago de Zwengel. 

Repressie d.m.v. calamiteitenplan. Goede incidentenafhandeling, 

nabespreking en verslaglegging. Externe inhuur deskundigheid. 

  

De complexiteit van de 

doelgroep vraagt om 

deskundigheid en veerkracht 

van de leerkrachten. Gezien de 

COA en de pedagogische en 

didactische eisen die wij aan 

leerkrachten stellen is 

vervanging moeilijk 

realiseerbaar en werving en 

selectie risicovol.   

Goede analyse van de doelgroep en wat dit van leerkrachten 

vraagt. Interne opleiding  

Opgenomen in 

scholingsplan 
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De volgende maatregelen zijn in de begroting 2015 opgenomen en in 2015 uitgevoerd.  

 
1. Risico: 

Planning en control cyclus levert onvoldoende sturingsinformatie  
 

Uitgevoerde maatregel:  
Op 01 januari 2015 is het contract met het administratiekantoor OSG stopgezet. In 2014 is 
onderzoek gedaan naar het functioneren van het administratiebureau OSG De conclusie was 
dat er onvoldoende betrouwbare sturingsgegevens beschikbaar gesteld konden worden. Per 
1 januari is er een contract afgesloten met Driessen HRM. Verondersteld werd dat de 
overdracht kosten met zich mee zou brengen. Hier is echter geen sprake van geweest. 
 

2. Risico:  

Hoogte huurcontract locatie Helmond.  

 

Uitgevoerde maatregel:  

Voorafgaand aan de allocatie wordt € 40.000 voor de huur van Helmond afgeroomd.  

 

3. Risico: 

Cultuur is nog te weinig gericht op opbrengstgericht werken. Twee zwakke scholen binnen de 

stichting. 

 

Uitgevoerde maatregel: 

In november 2014 is de directeur van de locatie Veldhoven uit haar functie ontslagen. De 

locatie Veldhoven heeft in 2014 het arrangement zwak van de inspectie toegekend gekregen. 

De directeur is de eerste helft van 2015 vervangen door de locatiedirecteur Vught. De 

vervangende directeur had de opdracht het onderwijs op de locatie Veldhoven te verbeteren 

en bij het eerst volgende inspectiebezoek het basisarrangement te behalen. In augustus 2015 

heeft de directeur van Helmond de functie van meerscholendirecteur gekregen. Per 1 

augustus 2015 valt de locatie Velhoven onder zijn verantwoording. Er is extra geïnvesteerd in 

de inzet van fte om de kwaliteit van de OPP’s te verbeteren en op specifieke gebieden ten 

aanzien van het onderwijsleerproces. In oktober 2015 heeft de locatie Veldhoven het 

basisarrangement toegewezen gekregen.  

Ook de locatie Helmond heeft in 2014 het arrangement zwak van de inspectie toegekend 

gekregen. Ook hij had de opdracht het onderwijs op de locatie Helmond te verbeteren en bij 

het eerst volgende inspectiebezoek het basisarrangement te behalen. De locatie is in dit 

proces begeleid door de ‘vliegende brigade van de PO-raad. Er is extra geïnvesteerd in de 

inzet van fte om de kwaliteit van de OPP’s te verbeteren en op specifieke gebieden ten 

aanzien van het onderwijsleerproces. In oktober 2015 heeft de locatie Helmond opnieuw het 

basisarrangement zwak toegewezen gekregen. Het verbeterplan voor 2015 is geanalyseerd 

en er is een nieuwe verbeteraanpak gekozen. In juni 2016 zal de inspecteur van onderwijs de 

locatie opnieuw bezoeken.  

4. Risico: 

ICT - afhankelijkheid van Reinier van Arkel. Het risico wordt elk jaar hoger omdat er geen 

flexibiliteit is en er een achterstand ontstaat binnen het ICT en leren.  
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Uitgevoerde maatregel:  

Begin 2015 is het onderzoek ICT zelfstandig te gaan beheren afgesloten en bepaald dat er 

een nieuwe ICT infrastructuur geïmplementeerd wordt. In 2015 is dit project afgerond met 

een implementatie van een volledig eigen systeem. Er is met goedkeuring van de raad van 

toezicht   een extra investering gedaan van 500.000, -. Meer autonoom. Impact is dus hoog 

en kans is groot. Graag anders inschalen. Maatregel: Implementatie van nieuwe ICT 

infrastructuur met nieuwe aanbieder. In 2015 financiële investering in ICT infrastructuur en 

ICT en leren. Investering in hardware, software en deskundigheidsbevordering.  € 

300.000 infrastructuur. €50.000 deskundigheidsbevordering. Locatiedirecteuren nemen 

investering op ten aanzien van ICT en leren. 

5. Risico: 

Huisvesting - decentralisatie buitenonderhoud na 1 januari 2015. 

 

Uitgevoerde maatregel: 

Met de gemeente Veldhoven en Vught is een o-meting gedaan en gekeken of er sprake was 

van achterstallig onderhoud. Achterstallig onderhoud is waar nodig door de gemeenten 

hersteld. De volledige overheveling van het budget ten aanzien van het buitenonderhoud is 

opgenomen in de voorziening onderhoud. In de MOP zijn de meerjarenactiviteiten ten 

aanzien van het buitenonderhoud weggezet. Voor de locatie Helmond is dit niet van 

toepassing.  

  

Risicomanagement 

Het risicomanagement is onderdeel van de planning en controlcyclus bij de Zwengel.  

Interne risicobeheersing- en controlesystemen zijn erop gericht te waarborgen dat de belangrijkste 

risico’s worden geïdentificeerd en dat passende beheersmaatregelen worden getroffen. Binnen de 

stichting wordt zowel op organisatieniveau als ook op schoolniveau gebruikgemaakt van een plan-

do-check-act-cyclus (PDCA-cyclus).  

Elke vier jaar wordt een risicoanalyse uitgevoerd die jaarlijks wordt geactualiseerd. De maatregelen 

worden verwerkt in de meerjarenbegroting, meerjarenformatiebeleid en jaarbegroting. In de 

periodieke managementrapportages worden de risico’s gemonitord en indien nodig wordt 

bijgestuurd door de bestuurder. Periodiek vinden ook uitputtingsgesprekken plaats tussen 

bestuurder/medewerker financiën en de verschillende locaties om de realisatie van de begroting te 

volgen en daar waar nodig is in te grijpen. 
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4.6 Treasury 

 

In het treasurystatuut van de stichting is het beleid ter zake van beleggen en belenen verwoord. Het 

treasurystatuut de Zwengel is vastgesteld in het jaar 2013. Tijdelijke overtollige middelen worden 

conform het statuut en rekening houdende met de criteria in de regeling “Beleggen en belenen door 

instellingen voor onderwijs en onderzoek” risico mijdend en met hoofdsom garantie uitgezet. In 2015 

zijn geen activiteiten ten aanzien van de treasury uitgevoerd.  
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5 Huisvesting 
 

5.1 Huisvestingsbeleid, doelstellingen en bestuurlijke speerpunten 

 

De Zwengel heeft 3 locaties, te weten in Vught, Veldhoven en Helmond.  

  

De locatie Vught 

Afgelopen jaren is de Zwengel stevig gegroeid. Door de groei heeft de locatie de laatste jaren, elk jaar 

extra huisvesting toegekend gekregen. Dit heeft geresulteerd in de situatie dat de locatie gebruik 

maakt van 4 verschillende gebouwen. Er zijn met de gemeente Vught gesprekken gevoerd over deze 

situatie en de risico’s daarvan voor de onderwijsleerprocessen. In 2015 is de visie op huisvesting voor 

de locatie Vught beschreven. In 2016 zal de visie geconcretiseerd worden in een plan van eisen en zal 

de voorbereiding voor nieuwbouw getroffen worden.  

 

De locatie Veldhoven 

Het gebouw van Veldhoven is ingericht op 54 leerlingen. Het aantal leerlingen in Veldhoven is 

structureel hoger. Er is een maximum gesteld aan het leerlingaantal voor de locatie Veldhoven van 

81 leerlingen. In 2015 is onderzocht of De Zwengel kan aansluiten bij een initiatief voor het 

ontwikkelen van een Kennis en Expertise Centrum (KEC) in de gemeente Eindhoven. In dit KEC 

zouden de leerlingen uit Eindhoven geplaatst kunnen worden. Eind 2015 is uit onderzoek gebleken 

dat participatie in het KEC voor de Zwengel niet haalbaar is. Echter mocht de samenwerkingspartner 

Herlaarhof beslissen te gaan participeren in het KEC zal de Zwengel haar besluit niet deel te nemen 

heroverwegen.  

 

De locatie Helmond 

Voor de locatie Helmond huurt de Zwengel van Reinier van Arkel groep de villa en de voormalige 

keuken van het complex Christus Koning te Helmond. Daarnaast maakt het ook gebruik van het 

souterrain van Herlaarhof waar het handvaardigheid/techniek lokaal is gevestigd. Het locatie 

Helmond is ingericht op 60 leerlingen. Het aantal leerlingen in Helmond is structureel hoger. Er is een 

maximum gesteld aan het leerlingaantal voor de locatie Helmond van 81 leerlingen. 

5.2 Meerjarenonderhoudsplan 

 

Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) is leidend in de beslissingen die genomen worden. Het beleid 

is er op gericht dat de faciliteiten up-to-date zijn en bijdragen aan goed en modern onderwijs. In 

2015 zijn de meerjarige onderhoudsplannen van de drie locaties geactualiseerd en voor 2016 zijn de 

dotaties aangepast.  
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6 Bedrijfsvoering en interne beheersing 

6.1 Algemeen 

 

Met ingang van 13 september 2012 heeft de Stichting haar bestuurlijke structuurwijziging 

ondergaan. Vanaf dat moment wordt gewerkt met het raad van toezicht  /College van Bestuur 

model. Er wordt gewerkt vanuit de uitgangspunten van de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. De 

drie locaties van de Zwengel worden aangestuurd door drie locatiedirecteuren. De invulling van het 

onderwijskundig proces gebeurt op de scholen zelf. 

 

De interne ondersteuning wordt verzorgd door het bedrijfsbureau. De financiële, personele 

administratie, leerlingenadministratie, het secretariaat en het beheer ICT zijn bovenschools 

georganiseerd. De externe ondersteuning wordt sinds 01-01-2015 verzorgd door Driessen HRM, het 

administratiekantoor waar de Zwengel diverse processen en werkzaamheden aan heeft uitbesteed.  

 

 

6.2 Administratieve organisatie 

 

Er is een functiescheiding inzake controlerende taken en administratieve taken ten aanzien van 

financiën. Net als bij de financiële administratie heeft de Zwengel een deel van de personeels- en 

salarisadministratie uitbesteed aan administratiekantoor Driessen HRM. Functiescheiding is hier 

gewaarborgd.  

 

6.3 Risicomanagement 

 

Risicomanagement begint vaak met het identificeren en kwalificeren van risico’s en het vaststellen 

van beheersmaatregelen. Hiermee worden die activiteiten bedoeld waarmee de kans van optreden 

of de gevolgen van risico’s worden beïnvloed.  

 

Met het identificeren van de risico’s, het analyseren van de oorzaken en het benoemen van 
beheersmaatregelen is risicomanagement nog niet geborgd in de organisatie. De cirkel van 
risicomanagement is pas rond als de beheersmaatregelen daadwerkelijk worden geïmplementeerd 
en gemonitord. In 2015 zijn de beheersmaatregelen geïmplementeerd. In 2015 verantwoorden de 
directeuren in hun rapportages de monitoring van de beheersmaatregelen.  
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7 Lijst met afkortingen 
 

 

AKA Arbeid gekwalificeerd assistent 

AVI Audio Visual Interleave 

AVMB Algemene vorming  

BRIN  Basisregistratie instellingen 

cao Collectieve arbeidsovereenkomst 

CFI Centrale financiën instelling 

CIOS Centraal Instituut Opleiding Sportleiders 

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling 

CvB Commissie van Begeleiding 

DIR Directie 

DMT Drie minuten toets  

DUO Dient uitvoering onderwijs 

ESF Europees Sociaal Fonds 

FTE Fulltime-equivalent 

GGZ Geestelijke gezondheidszorg  

HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 

HBO hoger beroepsonderwijs 

HRM Human resource management 

IB Intern begeleider 

ICT Informatie communicatie technologie 

IPB Integraal personeelsbeleid 

IVIO Instituut voor individueel onderwijs 

KEC Kennis en expertisecentrum 

LIFO Last In First Out  

LGF Leerling gebonden financiering  

LVG Licht verstandelijk gehandicapten 

LVS LeerlingVolgSysteem 

Master SEN Special Educational Needs 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs 

Melba 
merkur Einglierderung von Leistungsgewandelter und 
behinderter in arbeit 

MOP Meerjaren onderhoudsplan 

MR Medezeggenschapsraad 

MRT Motorische Remedial Teaching 

MT Managementteam 

NIO Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau 

OCW Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

OP  Onderwijzend personeel 

OPP Ontwikkelingsperspectief 

OOP Onderwijs ondersteunend personeel 

OSG Onderwijs Service Groep 

PAB Preventieve ambulante begeleiding  

PABO Pedagogische academie basisonderwijs 
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PDCA-cyclus Plan-do-check-act-cyclus 

PO Primair onderwijs 

PRO Praktijk onderwijs  

RDDF Risicodragend deel van de formatie  

REC Regionaal Expertise Centrum  

ROC Regionaal opleidings centrum  

RT Remedial Teaching 

Rvt Raad van toezicht   

SIWIT Sterk in werk beroepeninteresse test   

SCOL Sociale Competentie Observatie Lijst   

SO Speciaal Onderwijs 

SOVA Sociale vaardigheden 

SWV Samenwerkingsverband 

TAB Terugplaatsings ambulante begeleiding 

TLV ToeLaatbaarheidsVerklaring  

TOA Toolkit Onderwijs en Arbeid 

UVW Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VAVO Volwassen algemeen voortgezet onderwijs  

VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. 

VMBO Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs 

VMBO-b Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs basis 

VMBO-t Voortgezet middelbaar beroepsonderwijs theoretisch 

VO Voortgezet onderwijs 

VSO Voortgezet speciaal onderwijs 

VWO Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

WEC Wet expertise centra 

WISC Wechsler Intelligence Scale for Children  

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereidend_wetenschappelijk_onderwijs
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Bijlage A: Overzicht locaties. 

 

 

De locaties van de Zwengel zijn: 

 

Locatie Vught Veldhoven Helmond 

BRIN-nr 23XK 23XK 23XK 

Sector WEC WEC WEC 

Adres Carillonlaan 3 Platanenlaan 26-b Brevierpad 34 

Postcode 5260 CE 5507 MD 5709 AD 

Directeur Mw. E. van Rosmalen Dhr. W. Bressers Dhr. W. Bressers 

Telefoon 073-6847060 073-6847060 073-6847060 

E-mailadres info@ssoz.nl 

Website www.dezwengel.nl 

 

  



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

 
61 

Bijlage B: Jaarrekening  
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Bijlage C: Meerjarenformatiebeleid & Meerjarenbegroting  

 

 



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

Jaarverslag Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 2015 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

    Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel  

  85269 
 

 

    Jaarstukken 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

Jaarverslag Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 2015 

 

 

 

 

Inhoudsopgave 
 

Pagina 
 
 
 
 

Financiële kengetallen                                                                   3 
 
 

Jaarrekening 
 

A  Grondslagen 4 

B  Balans per 31 december 2015 (na 

resultaatbestemming) 

9 

C  Staat van baten en lasten over 2015 10 

D  Kasstroomoverzicht 2015 11 

E  Toelichting behorende tot de balans per 31   

december 2015 

12 

F  Overzicht geoormerkte  doelsubsidies  (model G) 17 

G  Niet uit de balans blijkende verplichtingen 18 

H  Toelichting op de staat van baten en lasten     

2015 

19 

I  Overzicht verbonden partijen 23 

J  Overzicht WNT 24 

K  Ondertekening  van de jaarrekening 25 
 
 
   Overige gegevens  

Controle verklaring van de onafhankelijke  

accountant 

26 

Gebeurtenissen  na balansdatum 27 

Resultaatbestemming 28 
 
 

Bijlagen 
 

Gegevens over de rechtspersoon                                               29



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

3 Jaarverslag Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 2015 

 

 

 

Financiële kengetallen  

 
 



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

4 Jaarverslag Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 2015 

 

 

 
A  Grondslagen 

 

1                    Algemeen 

 

Activiteiten van het bevoegd gezag 
 
 

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel verantwoord. 

 

Grondslagen voor de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen opgenomen in de Ministeriële 

Richtlijn jaarverslaggeving onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek2 

titel 9 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 

Onderwijsinstellingen. 
 
 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. 

 

Vergelijkende cijfers 
 
 

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking de realisatiecijfers opgenomen van het voorgaande jaar, 

alsmede de cijfers van de meest recente, vastgestelde versie van de begroting van het 

verantwoordingsjaar. 

 

2                    Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van eventuele 

investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen.  De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en 

worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs rekening houdende met een 

eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Investeringen onder 

de € 500 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. 

 

 

Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
 
 
Het economisch eigendom van de gebouwen in Vught en Veldhoven is in handen van de gemeente en het 

juridisch eigendom berust bij het schoolbestuur. Voor kosten van groot periodiek onderhoud wordt een 

voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van 

de balans. Bij de locatie Helmond is sprake van een huurconstructie.
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Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan een jaar, tenzij dit bij de 

toelichting op de balans anders is aangegeven. 
 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 
 

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe 

beschikking staan worden verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 

12 maanden niet ter directe beschikking staan, worden verwerkt onder de financiële vaste activa. 

 

Algemene reserve 

 

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stichting Speciaal 

Onderwijs De Zwengel 

Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 

tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat 

ten laste van de algemene reserve gebracht. Reserves worden geacht uit publieke middelen te zijn 

opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans. 
 
 

Bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserves worden gevormt met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een 

specifiek doel, bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. Aan 

de bestemmingsreserves  ligt een plan ten grondslag waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van 

de reserve komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar de 

uitgaven zullen worden gedaan. 

 

Voorziening groot onderhoud 

De onderhoudsvoorziening  beoogt kostenegalisatie voor de uitgaven van groot planmatig onderhoud 

aan onroerende zaken die door de jaren heen een onregelmatig verloop hebben. De dotaties aan de 

voorziening zijn gebaseerd op de meerjaren onderhoudsbegroting die een periode kent van 10 jaar. Het 

uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening is, rekening 

houdend met geplande jaarlijkse dotaties, toereikend voor het uit te voeren onderhoud in de periode 

waarvoor de meerjaren onderhoudsbegroting strekt. 
 
 

Voorziening Spaarverlof 

De voorziening spaarverlof is opgebouwd om de kosten van vervangers te betalen wanneer 

personeelsleden het gespaarde verlof opnemen. De voorziening is berekend op basis van de werkelijk 

gespaarde uren tegen de actuele waarde. De in de cao opgenomen bindende genormeerde bedragen 

zijn hier op van toepassing. 

 

Voorziening ambtsjubileum 

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van 

de cao dienen te worden betaald. Gemiddeld wordt per fte een voorziening getroffen van € 660 per fte. 
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Kortlopende schulden 

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. 

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde van de 

schuld. 

 

Overlopende passiva 

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden 

worden toegerekend en nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder andere kortlopende 

schulden zijn te plaatsen. 

 

3                    Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar 
toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben. 

 

Rijksbijdragen 
 

Onder de Rijksbijdragen OCW/EZ worden de vergoedingen voor de exploitatie opgenomen verstrekt door 

het Ministerie OCW/EZ. Tevens worden hier verantwoord de door het samenwerkingsverband  

ontvangen doorbetalingen van de Rijksbijdrage. 

 

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 

hebben volledig verwerkt als baten in de de staat van baten en lasten. 

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteed overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 

geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van de baten en lasten verantwoord 

naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog 

geen activiteiten zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende passiva. 

 

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat 

van de baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 

middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is 

verlopen. 

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de 

bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. 

 

Overige overheidsbijdragen 

Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen verstrekt door 

gemeente, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Overige baten 
 

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie 

van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.
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Personele lasten 

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van 

de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op onder andere het 

inhuren van extra personeel, scholingskosten en bedrijfsgezondheidszorg. 

 

Pensioenverplichtingen 

De Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel heeft voor haar werknemers een pensioenregeling. 
 

Hiervoor in aanmerking komen de werknemers, die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op 

een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 

werknemer pensioen heeft opgebouwd. 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstak pensioenfonds  ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de 

werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald. 

 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 

pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 

toelaat. Per 31 december 2015 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 97,2% (bron ABP). De 

pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder 

benadering". In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de 

staat van baten en lasten verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bedragen in het geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn 

alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening. 

 
 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en 

materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt afgeschreven op basis van de door het bestuur 

gemaakte keuzen. 

Een overzicht van de verschillende afschrijvingstermijnen is opgenomen bij de toelichting van de 

balans, onderdeel materiële vaste activa. 

 

Huisvestingslasten 

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten 

worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. 

 

Overige lasten 
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 

noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop 

ze betrekking hebben. 

 

Financieel resultaat 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten 

en - lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 
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4                    Grondslagen voor het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het saldo 

van baten en lasten aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben 

op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- 

en verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 

operationele activiteiten. 

De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van 

gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 

operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. 

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. 

Effecten worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord. 

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in 

het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van leasetermijnen is opgenomen onder de 

operationele activiteiten. 
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B   Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) 
 

 
 

 

  



cr

ea Ter identifi tie 

Gov 	derwijs Accountants 

Ein oven 

C Staat van Baten en Lasten 2015 

3 

Staat van Baten en Lasten 

Baten 

Realisatie 
2015 

Begroting 
2015 

Realisatie 
2014 

3.1 Rijksbijdragen 8.687.589 8_315.175 8.385.131 
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 130.660 98.296 153.353 
3.5 Overige baten 108.696 60.804 545.653 

Totale Baten 8.926.945 8.474.276 9.084.137 

4 Lasten 

4.1 Personeelslasten 7.496.737 7.481.587 7.220_655 
4.2 Afschrijvingen 230_804 241.552 172.400 
4.3 Huisvestingslasten 680.681 657.435 542.199 
4.4 Overige lasten 709.350 565.634 716.671 

Totate lasten 9.117.572 8.946.208 8.651.925 

Saldo Baten 	Lasten -190.627 -471.933 432.212 

Financiele Baten en Lasten 9.951 32.000 14.741 

Exoloitatieresultaat -180.676 -439.933 446.953 

Jaarverslag Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 2015 
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D   Kasstroomoverzicht 2015 
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E   Toelichting behorende bij de balans per 31 december 2015 

 

1. Vaste Activa 

 

 
 

Toelichting: 

Onder inventaris en apparatuur vallen de posten meubilair, inventaris/apparatuur en ICT. 

Duurzame goederen (langer dan één jaar onderdeel van bedrijfsproces) worden geactiveerd bij een 

aanschafwaarde boven de € 500,-. 

 

De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

 

Gebouwen     40 jaar 

Verbouwingen     20 jaar 

Machines en installaties    15 jaar 

Meubilair     15 jaar 

Stoffering     10 jaar 

Leermiddelen         8 jaar 

Duurzame apparatuur       5 jaar   

ICT- apparatuur          5 jaar 

ICT- apparatuur tablet, mobiele telefoon   3 jaar 
 

  

1.2 Materiele Vaste Activa

1.2.1 Gebouwen en terreinen 8.401            -                8.401            8.401            -                8.401            

1.2.2 Inventaris en apparatuur 862.042         511.029         351.013         599.897         162.292         1.461.939      673.321         788.618         

Leermiddelen PO 515.865         200.378         315.487         80.763          68.512          596.628         268.890         327.738         

Materiele Vaste Activa 1.386.308      711.407         674.901         680.660         -                230.804         2.066.968      942.211         1.124.757      

Toelichting investeringen Inventaris en apparatuur:

Investering in ICT 186.425         

Investeringen tbv ICT netwerk 390.237         

Investering in bedrijfsinventaris en overige23.235          

Totale investeringen 599.897        

Investeringen
Desinvestering

en
Omschrijving

Cumulatieve 

Aanschafwaar

de per 1/1

Cumulatieve 

Afschrijving 

per 1/1

Boekwaarde 

per 1/1
Afschrijvingen

Cumulatieve 

Aanschafwaar

de per 31/12

Cumulatieve 

afschrijving per 

31/12

Boekwaarde 

per 31/12
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Vorderingen 

 

 

 

 
 

 

Liquide Middelen 

 

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 48.297 46.344

1.5.2 OCW/LNV 467.494 450.131

1.5.6 Overige overheden 60.688 2.787

1.5.7 Overige vorderingen (vorderingen) 73.667 374.647

1.5.8 Overlopende activa 20.029 7.969

1.5.9 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

Vorderingen 670.175 881.878

1.5.1 Uitsplitsing Debiteuren

Debiteuren 48.297 46.344

1.5.1 Debiteuren 48.297 46.344             

Debiteuren betreft reguliere debiteuren

1.5.7 Uitsplitsing Overige vorderingen

Overige vorderingen 15.349 16.032             

Gem. Vught klokuren vergoeding 14.006             

Stg SVW de Meijerij 4.500               

OZB 2.588               

Aandeel opheffing Rec.Oost-Noord Brabant 306.300           

Nog te ontvangen bedragen 803                 

Nog te ontvangen Vlechtwerk 30.418             

Vervangingsfonds 31.281

Nieuwbouw Vught 17.086

Rente spaarrekening 9.951

1.5.7 Overige vorderingen 73.667             374.647           

1.5.8 Uitsplitsing overlopende activa

Vooruitbetaalde licenties 10.192             7.969               

Vooruitbetaalde overige lasten 9.837               

1.5.8 Overlopende activa 20.029             7.969               

2015 2014
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1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 5.355 4.859

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 2.924.924 2.987.963

1.7.3 Deposito's

Liquide Middelen 2.930.279 2.992.822

2015 2014



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

15 Jaarverslag Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 2015 

 

 

Eigen Vermogen 
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Voorzieningen 
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Kortlopende schulden 
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F   Overzicht geoormerkte subsidies (Model G) 
 

 

 
  

Toewijzing bedrag ontvangen t/m Prestatie

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar afgerond

      

Subsidie studieverlof DL/B/110284 20-11-2015 € 2.982 € 2.982 ja

Subsidie studieverlof DL/B/110284 17-8-2015 € 77.335 € 77.335 ja

Subsidie studieverlof DL/B/110284 17-9-2015 € 5.963 € 5.963 Ja

totaal € 86.280 € 86.280

G2. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES MET VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub B en EL&I regelingen betrekking hebbend 

op de EL&I subsidies)

G2.B. Aflopend opvolgende  verslagjaren

Toewijzing bedrag ontvangen t/m Saldo Lasten in Nog te besteden

Omschrijving Kenmerk Datum toewijzing verslagjaar 1-jan-15 Verslagjaar 31 dec. 2015

       

Zijinstromers 2009-2017                                                             804AO-46989 € 20.000 € 20.000 € 15.350 € 0 € 15.350

G1. VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking 

hebbend op de EL&I subsidies
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G   Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

 

Dienstverleningsovereenkomst Reinier van Arkel 

Met de Reinier van Arkel Groep is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de dienstverlening 

inzake: 

1. Inkoop & logistieke dienstverlening 

2. ICT 

3. Nutsvoorzieningen 

4. Veiligheid en beveiliging. 

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van een jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar 

verlengd tenzij deze uiterlijk drie maanden voor afloop wordt opgezegd. De verplichting is op basis van het 

werkelijke verbruik van de diverse onderdelen. 

Bij onderdeel 1 wordt de vaste verrekenprijs in rekening gebracht met een opslag van € 2,72 per bestellijn 

indien gebruik gemaakt wordt van inkoopondersteuning  een bedrag van € 40,08 per uur. De 

inkoopadministratieve  ondersteuning kan worden gegeven op basis van een uurtarief € 38,60. 

Bij onderdeel 2 bedraagt de prijs € 800,00 per telewerkplek en 275,40 per gebruiker voor Mijn Quarant. Voor 

incidentele diensten wordt een uurtarief van € 55,00 gehanteerd. 

Bij onderdeel 3 worden de werkelijke kosten in rekening gebracht met een opslag van 10%. 

Bij onderdeel 4 worden de werkelijk kosten in rekening gebracht. Voor het abonnement van de medcentrale 

wordt € 233,83 in rekening gebracht. 

 

Overige Niet uit de balans blijkende verplichtingen  
 

 

Leverancier Omschrijving Begindatum Einddatum Jaarbedrag Opmerking

BOX BV Afvalcontainers 1-1-2015 31-12-2016 2.783                              

BOX BV (Veldhoven-Helmond) Afvalcontainers 1-1-2015 31-12-2016 1.452                              

Dakaccent Onderhoudsabbonnement 1-1-2016 31-12-2016 454                                  

Driessen HRM Outsourcing PSA/FA + SLA AFAS 1-1-2015 31-12-2018 72.996                            

Centrum voor Kinder en Jeugspsychiatrie DVO Brigitte Jaspers 1-1-2016 31-12-2016 13.280                            

Centrum voor Kinder en Jeugspsychiatrie DVO mw Kieboom 1-1-2016 31-12-2016 14.800                            

Centrum voor Kinder en Jeugspsychiatrie DVO Huijben-Oudendijk 1-1-2016 31-12-2016 16.500                            

Schuurmans Huur kantoorruimte 1-7-2016 30-6-2018 20.364                            

Konica Minolta Huur copier Helmond 17-9-2014 16-9-2019 1.250                              

Konica Minolta Huur copier Veldhoven 17-9-2014 16-9-2019 1.160                              

Konica Minolta Huur copier Vught 17-9-2014 16-9-2019 5.315                              

Centrum voor Kinder en Jeugspsychiatrie DVO Dortmans 1-1-2016 31-12-2016 14.200                            

Reinier van Arkel Huur activiteitencentrum 1-1-2016 31-12-2016 13.736                            wordt jaarlijks automatisch verlengt

Reinier van Arkel Huur brevierpad 1 en 34 1-1-2016 31-12-2016 102.584                         wordt jaarlijks automatisch verlengt

Reinier van Arkel Huur Carrillionstraat 6 (PMT) 1-1-2016 31-12-2016 13.668                            wordt jaarlijks automatisch verlengt

Van der Linden Onderhoud en beheer 1-1-2016 31-12-2016 1.918                              wordt jaarlijks automatisch verlengt

ASP Helmond Schoonmaak 1-1-2016 31-12-2016 15.833                            wordt jaarlijks automatisch verlengt

ASP Vught Schoonmaak 1-1-2016 31-12-2016 69.713                            wordt jaarlijks automatisch verlengt

ASP Veldhoven Schoonmaak 1-1-2016 31-12-2016 17.872                            wordt jaarlijks automatisch verlengt



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

20 Jaarverslag Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 2015 

 

 

 

H  Toelichting op de staat van Baten en Lasten 

 

3  Baten 
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4  Lasten 
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Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven 

24 Jaarverslag Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 2015 

 

 

I  Overzicht Verbonden Partijen 
 

PO 0001 Reformatorisch SWV 

PO 3005 de Meierij 

PO 3006 Oss 

PO 3007 Eindhoven eo 

PO 3008 Helmond Peelland 

PO 3009 De Kempen 

PO 3010 Waalwijk 

VO 2507 Nijmegen 

VO 3004 Portvolio Tilburg 

VO 3005 de Meierij 

VO 3006 Oss 

VO 3007 Eindhoven Kempenland 

VO 3008 Helmond Peelland 

VO 3009 De Langstraat 

 

 

  



Ter identir tie 
Go3bnderwijs Accountants 

Eindhoven  

 

J  Overzicht WNT 

 

 

 

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking 

 

Functie of functies 

Voorzittersclausule 

van toepassing 

Naam 
Ingangsdatum 

dienstverband 

Einddatum 

dienstverband 

Omvang 

dienstverband 

in FTE 

Beloning 

Belastbare vaste en 

variabele 

onkostenvergoedingen 

Voorzieningen 

beloning betaalbaar 

op termijn 

Uitkeringen wegens 

beëindiging van het 

dienstverband 

CvB E.B.T.M. vd Oever 01-01 31-12 1,0 92.195 12.921 

Vermelding alle toezichthouders 

Voorzitter/lid Naam 
Ingangsdatum 

dienstverband 

Einddatum 

dienstverband 
Beloning 

Belastbare vaste 

en variabele 

onkosten 

vergoedingen 

Voorzieningen 

beloning betaalbaar 

op termijn 

Uitkeringen wegens 

beëindiging van het 

dienstverband 

Voorzitter J. vd Heuvel 01-01 31-12 1.500 

  

Lid G.J.A.M. Leenders 01-01 31-12 1.325 

  

Lid H. Olsthoorn 01-01 31-12 1.500 

  

Lid M. van Hamersveld 01-01 31-12 1.000 

  

Lid P.P.P. Spronken 01-01 31-12 1.500 

Advieslid H.P. Willemsen 01-01 31-03 450 
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K  Ondertekening jaarrekening 

 

 

Vaststellen van de jaarrekening : 

 

Algemeen directeur/bestuurder 

 

 

E.B.T.M.  van den Oever      

 

 

 

 

Vught d.d.      

 

 

 

 

Goedkeuren jaarrekening Raad van Toezicht : 

 

 

 

P.H.P. Spronken 

 

 

M.A. van Hamersveld 

 

 

J.B.C.W. van den Heuvel  

 

 

J.F.M. Olsthoorn 

 

 

Vught d.d.  

  



GOVE RS 
ONDERWIJS ACCOUNTANTS 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de Raad van Toezicht van 
Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 
Carillonlaan 3 
5261 LT Vught 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Speciaal Onderwijs De 
Zwengel te Vught gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en 
de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van 
de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen. 

Verantwoordehjkheid van het bevoegd gezag 
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming met 
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiele 
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in 
dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet-
en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 
fouten. 

Verantwoordehjkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 
controle, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Wij hebben onze 
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. Dit vereist dat wij voldoen 
aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van risico's 
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan 
alsmede in het kader van de financiele rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. 
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en de gebruikte financiele 
rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gennaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Eindhoven, 29 juni 2016 
Govers Onderwijs Accountants 

M.M.P.G. van Os MSc RA 

GOVE RS 
ONDERWIJS ACCOUNTANTS 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel per 31 december 2015 en van het resultaat 
over 2015 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiele 
rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemnning zijn met de in de relevante wet-
en regelgeving opgenonnen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 393, lid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelden wij dat ons 
geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover 
wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 
2.2.3 Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 
392, lid 1 onder b tot en met h van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens zijn 
toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek. 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan. 
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Resultaatbestemming  

 

 
 
Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het 

resultaat.  

Het voorstel voor de resultaatbestemming is als volgt: 

 

Het resultaat van 2015  -/- € 180.676 wordt volledig ten laste van het eigen vermogen gebracht 
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Algemene gegevens 

 

Bestuursnummer  :    85269 

Naam instelling  :     Stichting Speciaal Onderwijs de Zwengel 

Postadres  :     Postbus 2214 

Postcode   :    5260 CE 

Plaats    :    Vught 

Telefoon  :     073- 6847060 

E-mailadres  :     info@ssoz.nl 

Website  :     www.dezwengel.nl 

Contactpersoon :     Liesbeth van den Oever 

 

 Aantal leerlingen : 

 

Locatie Sector 1 oktober 2015 1 oktober 2014 

    

23XK De Zwengel locatie 

Vught 

WEC 325  324 

23XK De Zwengel locatie 

Veldhoven   

WEC 61  75 

23XK De Zwengel locatie 

Helmond 

WEC 72     81 

 Totaal 458   480  
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