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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 
2016 2017 en het boekjaar 2016. 

 
De invoering van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg zijn ook in 2016 voor de Zwengel belangrijke 
thema’s. Samen met onze partner het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof hebben we een 
analyse gemaakt van de herstelfuncties van Herlaarhof en die van de Zwengel. Daaruit bleek dat het voor de 
Zwengel noodzakelijk wordt om met andere zorgpartners te gaan samenwerken omdat het aanbod niet langer 
volledig sluitend is. Om het integraal aanbod op de Zwengel te garanderen, hebben we samen met Herlaarhof 
een jaarplan opgesteld waarin de gezamenlijke ontwikkeldoelen zijn beschreven. Een van de belangrijkste 
doelstellingen is het borgen van een integrale doorgaande herstellijn voor al onze leerlingen.   
 
De samenwerking met de samenwerkingsverbanden is goed. Het residentiële aanbod van de Zwengel levert een 
bijdrage aan het passend aanbod van het samenwerkingsverband. De adagia ’thuisnabij’ en ‘alleen speciaal als 
het moet’, geven wij mee vorm door de inzet van onze onderwijszorgarrangementen (OZAPP)  en 
trajectbegeleiding. Daarnaast ontwikkelden we de leergang van gedragsvragen naar handelingsantwoorden. 
Deze leergang draagt bij aan de professionalisering van leerkrachten in het regulier onderwijs. 
 
In 2015 hebben we de basis gelegd voor de kwaliteitszorg op de Zwengel. De kwaliteitszorg laat zich vangen in 
twee uitgangspunten: ‘gewoon goed onderwijs geven’ en ‘werken vanuit het DNA van de Zwengel’. De 
tevredenheidsmetingen onder leerlingen, ouders en personeel en de evaluaties met de 
samenwerkingsverbanden geven ons terug dat men tevreden is over de kwaliteit van de Zwengel.  
 
In het voorjaar van 2016 is de meerjarenbegroting 2016 2020 en het meerjarenformatiebeleidsplan 2016 2020 
opgesteld. In deze documenten zijn de risico’s voor de organisatie beschreven en gekwantificeerd.  
 
In 2016 is een nieuw schoolplan opgesteld. In het schoolplan wordt een onderbouwing van het onderwijs op de 
Zwengel gegeven. Onderwijs aan leerlingen met psychiatrische problematiek of een vermoeden daarvan. 
Leerlingen die uit balans zijn of uit balans dreigen te raken. De doelstellingen die wij met elkaar formuleren zijn 
er op gericht nieuw evenwicht en een toekomstperspectief voor al onze leerlingen te creëren. Moeilijk, maar 
machtig mooi.  
 
 
Namens het bestuur, 
L. van den Oever 
Bestuurder 
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1. De Zwengel  
 
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’. Wij bieden integrale ambulante 
onderwijszorgarrangementen en begeleiden leerkrachten en medewerkers in het onderwijs bij het oplossen van 
specifiek vragen op het gebied van onderwijs in relatie tot psychiatrische problematiek. De Zwengel legt de 
nadruk op de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en medewerkers in het regulier onderwijs. De 
Zwengel is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband.  

 
De Zwengel heeft zich ontwikkeld op twee domeinen. Het domein ‘Op de Zwengel’ en het domein ‘Samen met de 
Zwengel’.  
 
1.1. De 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.  
 
1.2. De 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 wanneer 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.’ 
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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. 

 

1.3. De visie  
 

De Zwengel biedt 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 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 
onderwijsbelemmeringen in relatie met psychiatrische problemen. 

 
 

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.  

 
 
1.4. De identiteit   

 
Identiteit is het hart van een organisatie. Zo ook bij de Zwengel. De identiteit (kernwaarden) van de Zwengel 
wordt uitgedragen in de handelingen van alle medewerkers.  
 
1.5. De koers  

 
Binnen de Zwengel wordt de strategische koers beschreven in het koersplan en de strategische doelstellingen in 
het schoolplan. Met behulp van die twee documenten stellen de directeuren jaarlijks een schooljaarplan op. 
Tweejaarlijks wordt het Koersplan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. In 2017 wordt het nieuwe koersplan 
2018 2021 samengesteld. De strategische doelen uit het schoolplan worden tweejaarlijks geformuleerd.  
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2. De organisatie 
 
2.1. 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)  
 
2.1.1. Code goed bestuur 
Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Het bestuur en de 
raad van toezicht hechten aan de code goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur en de raad van 
toezicht toetst de bestuurlijke inrichting en het bestuurlijk functioneren aan de principes van de code. En de code 
is een leidraad bij keuzes voor inrichting en gedrag binnen de Zwengel.  

 
2.1.2. Rapportage van de raad van toezicht 
‘2016 was voor de Zwengel een bijzonder jaar. Waar in 2015 het begrip “samenwerken” in alle 
geledingen een leidend motief was om samen met andere stakeholders ‘passend’ onderwijs in de 
samenwerkingsverbanden vorm te gaan geven, is het jaar 2016 voor de Zwengel vooral het jaar 
geweest, waarin het bestendigen van deze rol veel aandacht heeft gevraagd. De Zwengel wil haar 
specialistische expertise de komende jaren graag optimaal blijven inzetten in allerlei 
samenwerkingsverbanden. De voortgang van deze ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend veel 
aandacht gekregen in de vergaderingen van de raad van toezicht. 
 
In het licht van “passend” onderwijs is ook de ontwikkeling van het leerlingenaantal op onze 
vestigingen van de Zwengel van cruciaal belang. Enerzijds natuurlijk in het belang van een stabiel 
financieel- en een meerjarenformatiebeleid van onze eigen organisatie, maar anderzijds ook om, 
samen met onze partners, waaronder Herlaarhof, voldoende positie te kunnen blijven behouden in 
de regionale samenwerkingsverbanden. Wij willen graag onze kennis en ervaring delen met andere 
hulpverleners in het belang van leerlingen, die specialistische hulp nodig hebben. 
 
De komende jaren zal de raad van toezicht zich, samen met de bestuurder en de directeuren van 
onze vestigingen, vooral toeleggen op het nieuwe ‘Koersplan 2018-2021’ dat in 2017 samengesteld 
wordt en onze strategische koers voor de toekomst gaat uitzetten. Ongetwijfeld zal er ook veel 
aandacht uitgaan naar de wijze waarop de Zwengel moet omgaan met de te verwachten wachtlijsten 
en het daaraan gekoppelde formatie- en financieel beleid. En bovenal zal ook de te realiseren 
nieuwbouw in Vught veel aandacht van ieder vergen. 
 
De raad van toezicht heeft in 2016 afscheid genomen van haar lid, dhr. Leenders. Uiteraard hebben 
wij Ger bedankt voor zijn jarenlange inspanningen en betrokkenheid bij de Zwengel. Ger is in het 
najaar opgevolgd door dhr. René Peijenburg als lid van onze raad van toezicht. 
 
De voorzitter van de raad van toezicht heeft, samen met een lid van de raad van toezicht , 
ook in 2016 een beoordelingsgesprek 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.’ 
 
De heer Jan van de Heuvel 
Voorzitter raad van toezicht  
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Samenstelling raad van toezicht 
De raad van toezicht, die 5x in vergadering bijeenkwam in 2016, bestond uit de volgende leden: 
De heer J. van den Heuvel, voorzitter 
Mevrouw M. van Hamersveld, lid 
De heer P. Spronken, lid 
De heer H. Olsthoorn, lid 
De heer G. Leenders, lid, afgetreden in 2016 
De heer R. Peijnenburg, lid sedert najaar 2016 
 
2.1.3. 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 bestuurder. De stichting telt 1 bestuurder en 5 leden van de raad van 
toezicht. 
 
2.1.4. Interne organisatiestructuur 

 
De drie locaties van de Zwengel worden aangestuurd door twee directeuren. De invulling van het 
onderwijskundig proces gebeurt op de scholen zelf. 
 
De interne ondersteuning wordt verzorgd door het bedrijfsbureau. De financiële en personele administratie, de 
leerlingenadministratie, het secretariaat en het beheer ICT zijn bovenschools georganiseerd.  
 
Er is een functiescheiding inzake controlerende taken en administratieve taken ten aanzien van financiën. De 
Zwengel heeft een deel van haar financiële administratie, personeels- en salarisadministratie uitbesteed aan 
administratiekantoor Driessen HRM. Functiescheiding is hierdoor gewaarborgd.  
 
2.1.5. Medezeggenschapsraad 
 
 ‘Er is vorig jaar bewust voor ouderpanels gekozen, omdat er binnen de oudergeleding van de MR sprake was van 
onderbezetting. Eén van de uitgangspunten was dat zowel in Vught als in Veldhoven en Helmond de ouderpanels 
zitting zouden hebben en ouders onderling zouden sparren over onderwerpen die hen direct aan gaan. In de 
praktijk is dit niet haalbaar gebleken. De MR heeft er voor gekozen om terug te vallen op de oude structuur 
namelijk ouders enthousiasmeren en plaats te nemen in de oudergeleding van de MR. De MR heeft dit via de 
nieuwsbrief, ouderavond en mentoren gecommuniceerd. 
 
Inmiddels is er een oudergeleding, die de communicatie met de overige ouders gaat vormgeven. De hoop en 
verwachting is dat hiermee de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden. Een belangrijke, maar vooralsnog 
ontbrekende schakel hierin is de nieuwe website. De MR verwacht dat deze zeker een positieve bijdrage levert 
aan de communicatie in het algemeen en naar ouders in het bijzonder. 
 
Voor wat betreft de professionalisering van de MR is een inventarisatie gemaakt die de ontwikkelingsbehoeften 
van de leden in kaart heeft gebracht.  De leden van de MR zullen bijgeschoold gaan worden. Om de 
geformuleerde speerpunten (kwaliteit van onderwijs, het personeel en werkdruk) meer inhoud te kunnen geven is 
er een aantal extra vergaderingen ingelast voor de personeelsgeleding van de MR, die gericht zijn op 
bovenstaande drie speerpunten. De speerpunten zullen komend jaar nog van kracht zijn.  
In de loop van dit schooljaar heeft Eric Jeeninga zijn rol als voorzitter van de MR vacant gesteld. Het 
voorzitterschap is overgenomen door Muriëlle van Blaricum.’ 
 
Eric Jeeninga 
Voorzitter medezeggenschapsraad 
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2.1.6. Locaties van de school en geografische scheiding 
 
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. 
 
2.2. Leerlingaantallen  
 

Brin-  

De Zwengel 

 

Sector 

Aantal leerlingen   

nummer 1 okt 

2013 

1 okt 

2014 

1 okt 

2015  

1 feb 

2016 

1 okt 

2016 

1 feb 

2017 

23XK Locatie Vught WEC 301 324 325 348 342 366 

23XK Locatie 

Veldhoven 

WEC 82 75 61 81 79 82 

23XK Locatie 

Helmond 

WEC 79 81 72 80 77 81 

Totaal 462 480 458  509 498 529 

 

De locatie Vught laat een structurele groei zien van het leerlingaantal. Het leerlingaantal in Veldhoven en 
Helmond kent in oktober 2015 een daling. Deze daling is niet structureel. Op 1 oktober 2016 zien we opnieuw 
een stijging van het leerlingaantal ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal leerlingen groeit op 1 februari 
2017 naar 529 leerlingen. 
 
2.2.1. Prognoses leerlingaantallen 2017 
 
Begin 2017, bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2017 2020 en het meerjarenformatiebeleid 2017 2020   
is een meerjarenprognose leerlingenaantallen opgesteld. De prognose is gebaseerd op de instroomcijfers van 
Herlaarhof, de historische gegevens van de leerlingtellingen op 1 oktober en 1 februari en de ontwikkeling van 
het leerlingenaantal op de havo.  
 

 
Meerjarenplanning 

Schooljaar 

2017 2018 2019 2020 

Leerlingen (1 okt t-1)     

Aantal SO < 8 jaar  14 14 14 14 

Aantal SO > 8 jaar  141 141 141 141 

Aantal VSO 344 344 344 344 

Totaal aantal leerlingen 499 499 499 499 

Leerling onderwijsachterstand  28 28 28 28 
** conform meerjarenformatiebeleid/ meerjarenbegroting 2016 2020 

 
Er is bewust gekozen om in het meerjarenformatieplan één scenario uit te werken, namelijk dat van een 
stabilisering van de leerlingaantallen. De omgeving van de Zwengel laat een dermate complexiteit van 
ontwikkelingen zien dat voorspellingen moeilijk te maken zijn. Het scenario met een stabiliserende prognose 
biedt het referentiekader voor het kwantificeren van risico’s voor de organisatie. De vereveningsopdracht van de 
samenwerkingsverbanden, de invloed van passend onderwijs, de groeibekostiging en de demografische 
ontwikkelingen zijn als risico gekwantificeerd.  
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2.3. 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. 
 
2.3.1. 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.   
 
2.3.2. Samenwerking met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs  
 
Leerlingen van de Zwengel komen uit verschillende samenwerkingsverbanden. Jaarlijks varieert dit tussen de 20 
en 25 verschillende samenwerkingsverbanden. De Zwengel is bestuurlijk aangesloten bij 6 SWV’en: 
 
SWV Passend Onderwijs VO De Meierij  
SWV Passend Onderwijs PO De Meierij   
SWV Passend Onderwijs VO Helmond/Peelland  
SWV Passend Onderwijs PO Helmond/ Peelland  
SWV Passend Onderwijs VO Eindhoven de Kempen  
SWV Passend Onderwijs PO de Kempen  
 
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.  
 
2.3.3. Overige samenwerkingspartners 
 
De Zwengel is lid van: 

• De PO-raad 

• Verus besturenorganisatie 

• Landelijk besturenraad 

• Lecso  
 
Verder heeft de Zwengel samenwerkingen met de volgende instanties: 

• Besturen binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs in oprichting 
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; 

• Centra voor jeugd en gezin 

• GGZ De Viersprong in Den Bosch; 
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• Gemeenten Vught, Veldhoven en Helmond; 

• Leerplichtambtenaren uit diverse gemeenten; 

• Onderwijsconsulenten  

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

• Het werktverband, Agrifood Capital Werkt!; 

• Netwerk Arbeid gemeente Helmond. (Senzer, MEE, Leerplicht en onderwijs) 
 

2.3.4. Verantwoording en kwaliteitszorg 
 
Vanuit het uitgangspunt van de verantwoording legt de Zwengel via dit bestuursjaarverslag verantwoording af 
aan de overheid, ouders, personeel en stakeholders over de kwaliteit van haar onderwijs en de doelmatige 
besteding van de middelen. 
 
Twee keer per jaar verantwoorden de directeuren en het hoofd bedrijfsbureau aan de hand van een 
rapportageformat zich ten opzichte van de bestuurder. Twee keer per jaar rapporteert de bestuurder aan de 
hand van een toetsingskader aan raad van toezicht. In 2016 is de raad van toezicht en het bestuur vijf maal in 
vergadering bijeen geweest.  
 
Jaarlijks worden tevredenheidsonderzoeken uitgezet bij ouders en leerlingen. Tweejaarlijks met de 
medewerkers. Er wordt jaarlijks geëvalueerd met de samenwerkingsverbanden. In 2016 is de MR en bestuurder 
6 maal in vergadering bijeen geweest. Tijdens deze vergadering wordt aan personeelsleden en ouders naar 
aanleiding van de stukken verantwoording afgelegd.   
 
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. 
 
Het kwaliteitsbeleid van de Zwengel is beschreven in het document ‘Zichtbare kwaliteit’. Jaarlijks wordt er 
gewerkt met de kwaliteitscyclus. Hierin staan alle handelingen/ activiteiten beschreven die in het kader van de 
kwaliteitszorg jaarlijks uitgevoerd moeten worden. Uit de evaluaties moet blijken of bijsturing van het 
onderwijsproces en ontwikkeling van het onderwijs noodzakelijk is.   
 
2.3.5. Risicomanagement  
 
Risicomanagement begint 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.  
 
Jaarlijks en dus ook in 2016 wordt bij het opstellen van de meerjarenbegroting en het meerjarenformatiebeleid 
een risicoanalyse uitgevoerd.  In het meerjarenformatiebeleid 2017-2020 zijn de risico’s gekwantificeerd. 
 
Beheersmaatregelen ten aanzien van de risico’s worden besproken in het rapportgagegesprek met de 
directeuren.   
 
In de continuiteitsparagraaf wordt specifiek op de risico’s ingegaan die onderkend worden. Verwezen wordt naar 
paragraaf 6.7. 
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2.3.6. Klachtenafhandeling 
 
De Zwengel heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de GCBO. De klachtenprocedure 
staat vermeld in de schoolgids. Daarnaast is er een regeling Preventie Seksuele Intimidatie opgesteld. Dit 
document ligt op school ter inzage. Er zijn in 2016 twee officiële klachten bij directie, bestuur of via landelijke 
instanties ingediend. Deze klachten zijn intern afgehandeld en niet doorgezet naar de klachtencommissie.  
 
2.3.7. Fusietoets  
 
Er zijn momenteel geen fusieplannen. 

 

3.  Het onderwijs 
 
3.1. Onderwijsaanbod 
 
Het onderwijsaanbod van de Zwengel is in de schoolgidsen van de locaties Helmond, Veldhoven en Vught 
beschreven. Er zijn verschillen in het aanbod tussen de locaties. Deze verschillen hebben te maken met de 
grootte van de school en daarmee de draagkracht die daarbij gepaard gaat. Ouders en leerlingen worden vooraf 
geïnformeerd over de mogelijkheden van het aanbod op een bepaalde locatie. Ook het samenwerkingsverband 
is van het aanbod op de hoogte. 
 
Alle scholen hebben naast een onderwijsaanbod op de scholen een aanbod voor de ambulante diensten: 
trajectbegeleiding en OZAPP.  
 
Naast het onderwijsaanbod is in de schoolgids het toelatingsbeleid beschreven en worden ouders geïnformeerd 
over de leerlingvolgsystemen die we per afdeling inzetten om de vorderingen van de leerlingen in kaart te 
brengen. Dit geeft ook inzicht in welke testen en toetsen we afnemen.  
 
3.2. Doelstellingen en bestuurlijke speerpunten  

 
Jaarlijks worden de ontwikkeldoelstellingen voor het komende schooljaar in een schooljaarplan beschreven. Elke 
locatie heeft een eigen schooljaarplan. 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.  
 

De kwaliteitskaarten en het schoolplan geven input aan de schooljaarplannen.  
 
In 2016 is een nieuw schoolplan samengesteld. Daar staan de ambities van de Zwengel en de doelstellingen voor 
de komende 2 jaar in beschreven. De doelstellingen zijn onderverdeeld in schooloverstijgende doelstellingen en 
doelstellingen voor de locatie of afdeling binnen de locatie.  
  
Hieronder worden de belangrijkste opbrengsten per kwaliteitskaart beschreven.  
 
Integraliteit 
Samen met Herlaarhof hebben we in de zomer van 2016 de doelstellingen voor 2016 2017 bepaald. Door de 
reorganisatie bij Herlaarhof als gevolg van de transitie jeugdzorg is er onvoldoende afstemming tussen 
Herlaarhof en de Zwengel geweest. Een van de doelstellingen is dan ook aandacht te besteden aan hoe we 
opnieuw kwalitatief vorm en inhoud geven aan één kind, één plan. Daarnaast hebben we gezien dat het aanbod 
vanuit Herlaarhof niet langer gelijkloopt met dat van de Zwengel. In het verleden werkten we samen aan het 
herstel van 4 functies namelijk die van het klinisch herstel, het functioneel herstel, het persoonlijk herstel en het 
maatschappelijke herstel. Door de veranderingen binnen de GGZ concentreert Herlaarhof zich enkel nog op de 
eerste 2 functies. Dit betekent dat, als de Zwengel een doorgaande integrale onderwijszorglijn wil blijven 
aanbieden, zij moet gaan samenwerken met andere zorgpartners en dat Herlaarhof moet bijdragen aan een 
warme overdracht.  
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De OZAPP is geëvalueerd. Samenwerkingsverbanden zijn tevreden over dit ambulante aanbod. Er worden extra 
middelen beschikbaar gesteld om dit aanbod binnen alle samenwerkingsverbanden te realiseren. 
 
Samenwerkingsverbanden vragen de Zwengel samen te werken met ander zorginstellingen en vragen mee te 
denken bij de ontwikkeling van nieuwe arrangementen voor kinderen en jeugd met complexe 
begeleidingsvragen. De Zwengel is berokken als expert bij deze ontwikkelingen. Uitgangspunt bij deze 
ontwikkeling is dat er bij nieuwe arrangementen altijd sprake moet zijn van één kind, één plan, het integraal 
aanbieden van onderwijs en zorg.  
 
Onderwijs  
In het schoolplan 2016 2020 hebben we opnieuw goed gekeken naar de doelstellingen van ons onderwijs.  
In het schoolplan zijn de doelstellingen voor 2016 2018 beschreven. In 2016 zijn twee belangrijke 
beleidsuitspraken gedaan als het gaat om de kwaliteit van onderwijs.  
 

1. Gewoon goed onderwijs geven. 
2. Werken vanuit het DNA van de Zwengel.  

 
De kwaliteit van het onderwijs op de Zwengel is goed. In 2016 hebben alle locaties een basisarrangement.  
 
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 2016 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 deel van de ontwikkelingen worden 
Zwengelbreed uitgezet. Daarnaast heeft elke locatie zijn schoolspecifieke ontwikkeling. 
 
Twee keer per jaar worden de projectopdrachten en jaarplannen samen met de directeur van de locatie 
geëvalueerd. De directeur doet schriftelijk verslag naar de bestuurder over de voortgang. Uit de laatste 
evaluaties blijkt dat er een goede voortgang zit in de realisatie van de doelen voor 2016 2017. De evaluaties zijn 
aan de projectplannen toegevoegd.  
 
Belangrijke onderwerpen bij de ontwikkeling van ‘gewoon goed onderwijs geven’ zijn: 
 

• Anders leren, hoogbegaafdheid  

• Veiligheid binnen de Zwengel  

• Competenties voor de overgang PO-VO gerelateerd aan de verschillende uitstroomniveaus. 

• Entree twee jarig traject  

• Implementatie rekenonderwijs binnen alle locaties  

• Implementatie SOMtoday en ParnasSys  

• Starten SO-IL  

• Implementeren TOA als LVS binnen de Zwengel  

• Verdieping van de kennis rondom leerlingen met een trauma in relatie tot het onderwijs. 

• Optimaliseren uitstroomtraject arbeid  

• Leerarrangementen van leerlijn tot lesaanbod  

• Implementeren van de kerndoelen op methodische wijze binnen de leergebiedoverstijgende vakken 

• Herschrijven van het fasenmodel  

• Gedifferentieerd belonen in het SO  

• Visie en beleidsplan ontwikkelen voor cultuureducatie  

• Executieve functies onderzoeken bij Moderne Vreemde Talen, ontwikkelen van een dyslexieformat voor 
moderne vreemde talen gericht op de executieve functies die belemmerend zouden kunnen werken op 
het aanleren van de moderne vreemde talen  

• De gezonde school  

• Herziene versie OPP  

• Invulling relationele- en seksuele vorming  
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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 jaarlijks 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 Zwengel is een lerende 
organisatie. De medewerkers van de Zwengel worden gestimuleerd om een leven lang leren vorm en inhoud te 
geven.  
 

• 12 medewerkers volgen de 1-jarige interne opleiding ‘Kwalificatie’.   

• 11 medewerkers volgen de 1-jarige interne opleidingen ‘Beeldteamcoach’.  

• Alle medewerkers volgen 6 keer per jaar scholing ‘veilig werken met kinderen’.  

• De teams van Veldhoven en Helmond volgen de interne cursus ‘classificatie. 

• Het VSO-team in Vught volgt de opleiding ‘Melba’.  
 
 Er zijn 5 studiedagen voor deskundigheidsbevordering voor alle leerkrachten.  
 
3 leerkrachten op de Zwengel maakten gebruik van de lerarenbeurs. Daarnaast studeerden 5 medewerkers 
zonder gebruik te hebben gemaakt van de lerarenbeurs:  
 

• 2x lerarenopleiding wiskunde, 2e graad 

• 1x lerarenopleiding biologie 1e graad 

• 1x lerarenopleiding Engels 1e graad 

• 1x lerarenopleiding Nederlands 2e graad  

• 4x Pabo 
 
Voor nieuwe medewerkers is er een introductieprogramma ‘nieuwe medewerkers’.  
 
Het IBP-beleid van de Zwengel is gericht op professionalisering en het welbevinden van de medewerkers. De 
gesprekscyclus is in 2016 opgesteld met als uitgangspunt de ontwikkeling van leerkrachten binnen het DNA van 
de Zwengel.  
 
De medewerkers van de Zwengel, dragen het DNA van de Zwengel en laten zien dat zij:  
 

• gericht zijn op de didactische en pedagogische kwaliteit van het onderwijs; 

• willen werken met een bijzondere doelgroep en respect hebben voor de authenticiteit van elke leerling; 

• de identiteit (kernwaarden) van de Zwengel uitdragen (Ik werk samen, ik heb klasse, ik ga op zoek) 

• de meerwaarde van de integrale samenwerking zien; 

• samenwerken met collega’s en samenwerken met de omgeving; 

• hun exclusieve kennis afstemmen met de omgeving en inzetten ter bevordering van het passend 
onderwijs;  

• ouders/verzorgers zien als belangrijke partners binnen het ontwikkelingstraject van de leerling; 

• flexibel zijn en plezier hebben in hun werk. 
  



  

12 
 

Huisvesting 

In 2016 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.  

Voor de locatie Vught gaat nieuwbouw gerealiseerd worden. In 2016 is het plan van eisen opgesteld en zijn de 
gemeentelijke procedures afgerond.  
 
Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) is leidend in de beslissingen die genomen worden. Het beleid is erop 
gericht dat de faciliteiten up-to-date zijn en bijdragen aan goed en modern onderwijs. In 2016 zijn de meerjarige 
onderhoudsplannen van de drie locaties geactualiseerd. 
 
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. Omdat de Zwengel de warme 

overdracht cruciaal vindt 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 gefactureerd.  

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 ook via de OZAPP-trajecten. 

De Zwengelacademie  

In 2016 heeft de leergang ‘van gedragsvragen naar handelingsantwoorden’ zijn definitieve vorm gekregen. De 

leergang ligt voor voor accreditatie. In 2017 wordt besloten of de leergang definitief wordt toegevoegd aan het 

aanbod van de Zwengel.  

 
3.3. Opbrengsten en uitstroombestemming  
 
De opbrengsten van de Zwengel zijn direct gerelateerd aan de doelen van het OPP van de leerling. Twee keer per 
jaar worden de OPP’s geëvalueerd en wordt er een analyse gemaakt van de schooladviezen. De norm van de 
Zwengel ten aanzien van de opbrengsten is dat de doelen van het OPP behaald worden. Als er afgeweken wordt 
van de norm dan moet dit kwalitatief beredeneerd worden. Twee keer per jaar krijgt de bestuurder een overzicht 
van de analyses. Daarin wordt beschreven welke OPP’s afwijken, wat de reden daarvan is en welke interventies 
er genomen gaan worden. Interventies kunnen op individueel niveau, groepsniveau en schoolniveau ingezet 
worden.  
 
Binnen het SO wordt gebruikt gemaakt van de toetsen van het CITO. In januari en juni worden de resultaten per 
groep en per leerling doorgesproken met directieleden, remedial teacher, intern begeleider en leerkracht. 
 
Binnen het VSO zijn in het schooljaar 2015 2016 de opbrengsten behaald en is de uitstroom gerealiseerd zoals 
hieronder kaders weergegeven. Geregistreerd wordt de uitstroom van leerlingen die het volledig diploma vmbo 
of havo hebben behaald.  
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Staatsexamens vmbo-T : 27 examenkandidaten 

  

27 kandidaten opgegaan voor het diploma  

  

 15 kandidaten diploma behaald 

    1 Kandidaat diploma behaald na herexamen 

    1 kandidaat heeft zich teruggetrokken 

    3 kandidaten zijn gezakt 

  

7 kandidaten opgegaan voor 33 deelcertificaten 

   33 deelcertificaten zijn behaald 

  

Uitstroom van leerlingen die het volledig diploma hebben behaald 

Totaal 16 kandidaten 

* 12 leerlingen zijn doorgestroomd naar het MBO niveau 4 

*   1  leerling is doorgestroomd naar VAVO 

*   2 leerlingen zijn doorgestroomd naar arbeid 

*   1  leerling heeft geen vervolgonderwijs gekozen 

  

 

HAVO 5 kandidaten (11 examenkandidaten) 

  

8 kandidaten opgegaan voor het Diploma  

  

8 kandidaten diploma behaald 

  

3 kandidaten opgegaan voor 11 deelcertificaten 

    11 deelcertificaten zijn behaald 

  

Uitstroom van leerlingen die het volledig diploma hebben behaald 

Totaal 8 kandidaten 

*  5 leerlingen zijn doorgestroomd naar HBO 

*  2 leerlingen zijn doorgestroomd naar MBO 4 

*  1 leerling is doorgestroomd naar het VWO 

  

 

 

 

 

  

BRANCHES kandidaten (9 kandidaten) 

  

9 kandidaten opgegaan voor deelcertificaten  

  

10 certificaten behaald 
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3.4. Onderwijsachterstandenbeleid 
Onderwijsachterstandenbeleid is in het SO en VSO niet van toepassing.  
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4. Personeel  
 
4.1. 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.  
    
4.1.2. Verzuimbeleid   
Het ziekteverzuim van 2016 is voor de Zwengel 4,53%. 
Het landelijke gemiddeld verzuimpercentage in 2016 voor het speciaal onderwijs is 7,0% (Bron: STAMOS). 
 
Gedetailleerd:  
In 2016 zijn er 230 ziektemeldingen geweest, hiervan waren: 

• 188 meldingen kortverzuim 

• 29 meldingen middellang verzuim 

• 11 meldingen lang verzuim 

• 2 meldingen extra lang verzuim 
 
4.1.3. Functiemix        
 
In deze alinea worden de cijfers van de Zwengel afgezet tegen de streefcijfers van de sector. Per 1 augustus 2016 
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% 

31 december 2016 70 13 84.34% 15,66% 86% 14% 

 
Conclusie: 
Er wordt voldaan aan de percentages van de functiemix op bestuurs- en schoolniveau.  
 
4.1.4. 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. In 2016 was het niet noodzakelijk om hierop te interveniëren.  
 
4.1.5. Personeelssamenstelling 
 
Deze paragraaf bevat de samenvatting van het personeelsbestand van de Zwengel per 31 december 2016. 
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 148 43 105 3 82 63 

in % 100% 29,05% 70,95% 2,03% 55,41%  42,56% 

Bruto-fte 118,16 40,32 77,84 3,0 67,63%  47,53% 

in% 100% 34,12% 65,96% 2,54% 57,24%  40.23% 
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De leeftijdsopbouw is als volgt op basis van bruto-fte verdeeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

0-24 4 

25-34 63 

35-44 24 

45-54 28 

55-59 21 

60 en ouder  8 
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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. Het overleg met de gemeente loopt hierover. 
 
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 ten aanzien van het uit 
te voeren onderhoud. Het beleid is er op gericht dat de faciliteiten up-to-date zijn en bijdragen aan goed en 
modern onderwijs. In 2016 zijn de meerjarige onderhoudsplannen van de drie locaties geactualiseerd en voor 
2016 zijn de dotaties aangepast. Rekening houdend met de huidige dotatie en de uitgaven aan onderhoud 
volgens de meerjarenbegroting is de onderhoudsvoorziening tot 2029 toereikend. In dat jaar zijn forse 
werkzaamheden gepland aan de locatie in Vught. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze uitgaven voor de 
geplande omvang noodzakelijk zijn in verband met de nieuwbouw die gerealiseerd zal gaan worden. Er is nog 
voldoende tijd om de voorziening onderhoud, indien nodig aan te vullen. 

  



  

18 
 

6. Financiën 
 
6.1. Doelstellingen 
 
De doelstelling van de Zwengel is om met de ter beschikking staande financiële middelen het maximale resultaat 
te behalen. Er zijn normen vastgesteld voor enkele relevante financiële kengetallen, dat zijn ook de kengetallen 
die de Inspectie van het Onderwijs hanteert bij haar financieel toezicht. Hieronder worden deze nader toegelicht. 
 
6.2. 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 noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen.  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 of voorhanden zijn.   
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 2017, als het meerjarenformatiebeleid en meerjarenbegroting 2017-2020 zijn inmiddels 
door de raad van toezicht vastgesteld. In de continuïteitsparagraaf van dit bestuursjaarverslag zijn deze 
opgenomen. 
 
6.3. Samenvatting jaarrekening 2016 
 
In deze paragraaf is de staat van baten en lasten zoals opgenomen in de jaarrekening op genomen. Er wordt 
verantwoording afgelegd over 2016 waarbij de vastgestelde begroting 2016 en de jaarcijfers 2015 ter vergelijking 
zijn opgenomen.  
 
6.3.1  Staat van baten en lasten 
 
De staat van baten en lasten 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. Daar waar relevant wordt ook 
een toelichting gegeven op belangrijke verschillen ten opzichte van voorgaand boekjaar.  
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Staat van baten en lasten over 2016 

 

 
 

 

 

Resultaat 
 
Het resultaat over 2016 is € 12.608 positief tegen een begroot positief resultaat van € 112.680 en een negatief 
resultaat van € 180.680 over 2015. Dit is € 100.000 minder dan het begrootte resultaat. Er is voor € 124.000 
meer aan baten gerealiseerd dan verwacht over 2016, maar de kosten waren ook € 211.000 hoger. Ten opzichte 
van 2015 was eveneens sprake van hogere baten, maar werden de kosten beter in de hand gehouden. Daarbij 
wordt aangetekend dat in 2015 sprake was van nagekomen kosten van Vlechtwerk over voorgaande jaren van € 
72.000. 
Hieronder wordt per post ingegaan op de belangrijkste verschillen. 

 

Baten Realisatie 2016 tov begroting Realisatie 2016 tov 2015 

Rijksbekostiging -/- 93.809 6.632 

Overheidsbijdragen en –subsidies -/- 10.649 -/- 48.809 

Overige baten 228.288 149.940 

Subtotaal 123.830 107.765 

   

Lasten   
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Personeelslasten -/- 174.688 -/- 138.143 

Afschrijvingslasten -/- 12.106 -/- 38.731 

Huisvestingslasten 11.417 128.421 

Overige lasten -/- 36.502 140.308 

Subtotaal -/- 211.879  91.855 

   

Financiële baten en lasten -/- 12.023 -/- 6.331 

   

Totaal -/- 100.072 193.288 

 

 
Baten 
De “Rijksbijdragen OCW” zijn per saldo € 96.000 lager 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. Met de 
samenwerkingsverbanden zijn afspraken gemaakt en contracten afgesloten voor de doorbetaling van de dor hen 
ontvangen bijdragen. Over 2016 is € 290.000 meer ontvangen dan begroot. Daartegenover staat wel een lagere 
dan verwachte bekostiging voor zware ondersteuning personeel. Deze viel over 2016 € 265.000 lager uit dan 
verwacht.  
Als gevolg van de per 1 augustus 2015 gewijzigde bekostigingssystematiek is een vergelijk met 2015 voor de 
rijksbekostiging niet zinvol te maken. Per saldo viel de bekostiging € 7.000 hoger uit. In de jaarrekening zijn de 
verschillende bekostigingsstromen inzichtelijk gemaakt. 
 
De geoormerkte subsidie waren lager door minder aanvragen voor een lerarenbeurs, hierdoor vallen ook de 
kosten van vervangers lager uit. 
 
De overige baten zijn fors hoger dan verwacht. In 2016 heeft vrijval van de bijdrage die REC Chiron is ontvangen 
en diende ter opvang van kosten van afvloeiingen van personeel plaatsgevonden. Aanwending hiervan is niet 
nodig gebleken, dit betrof € 65.250. Daarnaast zijn bijdrages ontvangen in verband met de tussentijdse instroom 
van leerlingen voor € 76.300. 
 
Lasten 
De lasten zijn over 2016 zijn ruim € 111.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van 2015 daalde de uitgaven met € 
92.000.  
 
Personele lasten 
De totale personele lasten zijn € 174.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van 2015 stegen de personeelskosten 
met € 128.000. 
 
De loonkosten van het de in dienst zijnde personeelsleden minus de ontvangen uitkeringen van UWV en 
Vervangingsfonds zijn € 13.000 lager dan begroot. Ten opzichte van 2015 is sprake van een toename van € 
340.000. De brutolonen zijn in 2016 gestegen met 3% als gevolg van de afgesloten CAO en ook de stijging die in 
het najaar 2015 is doorgevoerd heeft nu een heel jaar effect. Dit verklaard € 253.000, daarnaast is de formatie 
groter als gevolg van de stijging van het aantal leerlingen. 
 
De overige personeelslasten zijn € 186.000 hoger dan begroot, dat komt mede door een andere systematiek voor 
de verantwoording van reiskosten woon-werk. Als gevolg van de uitruil die in december plaatsvindt van 
eindejaarsuitkering met reiskosten woon-werk zijn deze kosten hoger, maar de loonkosten evenredig lager. De 
reiskosten zijn € 90.000 hoger dan begroot. 
In 2016 is € 41.000 meer aan scholing uitgegeven. 
 
In 2015 zijn onder de overige personeelskosten nog de kosten verantwoord van het contract uitbesteding AB 
voor € 181.000 met ingang van 1 augustus 2015 is dit beëindigd.  
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Afschrijvingslasten 

De afschrijvingslasten zijn € 12.000 hoger dan begroot. In 2016 is er geïnvesteerd in ICT materiaal. Er 
wordt afgeschreven vanaf ingebruikname. Door de investeringen in 2015 zijn ook ten opzichte van 
2015 de afschrijvingslasten toegenomen. 
 
Onderstaande investeringen hebben in 2016 plaatsgevonden : 
 

- ICT materiaal 127.054 

- Meubilair 18.550 

- Bedrijfsinventaris 8.142 

- Leermiddelen 29.199 

 182.945 

 

Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn € 11.000 lager dan begroot.  
Dit wordt met name veroorzaakt door een lagere huurkosten. Het bestuurskantoor is naar een goedkopere 
locatie verhuisd. De onderhoudskosten en schoonmaakkosten zijn per saldo € 11.000 hoger dan begroot.  
Ten opzichte van 2015 zijn de huisvestingslasten € 128.000 lager. Vanuit Reinier van Arkel is er geen 
doorberekening van energielasten meer, voordeel € 60.000. Ook de dotatie aan de voorziening onderhoud is fors 
lager geworden. Bijstelling van de onderhoudsbegroting leidt tot een lagere dotatie aan de voorziening van € 
130.000.  

 

Overige lasten 
Op overige lasten heeft een overschrijding plaatsgevonden van € 36.000 ten opzichte van de begroting, ten 
opzichte van 2015 werd € 140.000 minder uitgegeven. 
De belangrijkste posten die dit veroorzaken zijn:  

• De kosten voor administratie en beheer vielen per saldo € 6.000 lager uit, ten opzichte van 2015 zelfs € 
10.000. Het is een samenraapsel van diverse kleine afwijkingen.  

• De kosten voor inventaris, apparatuur en leermiddelen kwamen € 39.000 hoger uit dan begroot, met 
name door hogere kosten aan leermiddelen van € 44.000. Ten opzichte van 2015 zijn de kosten van 
leermiddelen ook hoger maar was wel sprake van lagere licentiekosten ICT. Per saldo werd ten opzichte 
van 2015 € 12.000 minder uitgegeven.  

• De overige instellingslasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting, waarbij er voor testen en toetsen wel 
€ 10.000 meer is uitgegeven, maar waarbij compensatie op andere posten heeft plaatsgevonden. Ten 
opzichte van 2015 daalde de overige instellingslasten met € 118.000 voornamelijk door dat in 2015 
kosten voor Vlechtwerk zijn geboekt van € 106.000 ook nog over 2014.  

 

Financiële baten en lasten 
Het resultaat van de financiële baten en lasten is € 12.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de lage 
rentestand waardoor de spaarrekeningen bijna niet renderen.  
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6.3.2. Balans  

 
In onderstaande tabel is de balans per 31-12-2016 en 31-12-2015 opgenomen.  Waar de 
exploitatierekening de baten en lasten van een kalenderjaar laat zien, geeft de balans inzicht in de 
bezittingen, schulden en het eigen vermogen en daarmee in de financiële positie. De balans laat de 
situatie per 31-12-2016 zien met als vergelijking de stand per 31-12-2015.  
 

 
 

 

Vaste activa     

In 2016 bedroegen de investeringen € 183.000. Deze zijn volgens het investeringsplan uitgevoerd. 
Omdat de afschrijvingen hoger waren dan de investeringen is de boekwaarde teruggelopen. 
 
Vorderingen 

De vorderingen zijn ten opzichte van 2015 toegenomen. Deze toename komt geheel voor rekening van 
het vervangingsfonds. Het vervangingsfonds heeft haar systematiek met ingang van 2016 gewijzigd en 
ook haar ICT. Met ingang van 2016 worden er pas vergoedingen betaald nadat controle heeft 
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plaatsgevonden, voorheen was dat op declaratiebasis en vond controle achteraf plaats. Hierdoor is vertraging 

opgetreden in de afwikkeling van declaraties met een hoger vordering als gevolg.  De vordering die in 2015 is 
ontstaan op de gemeente Vught inzake nieuwbouw van € 17.000 was in 2016 nog niet ontvangen, vanuit de 
gemeente is er de toezegging dat deze in 2017 wordt afgewikkeld. 
 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn met € 62.000 toegenomen. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar het 
kasstroom overzicht in de jaarrekening.  
  

Eigen vermogen 

Het positieve resultaat over het jaar 2016 is toegevoegd aan de algemene reserve.  

 

Voorzieningen 

De voorzieningen zijn per 31 december 2016 € 36.000 hoger in vergelijking met een jaar eerder. Deze verhoging  
wordt veroorzaakt door een stijging van de voorziening onderhoud met € 25.000 en een toename van de 
voorziening voor jubileumgratificaties door gestegen brutolonen. De voorziening onderhoud is gevormd op basis 
van de meerjarenonderhoudsplannen van de vestigingen.  
 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden zijn met € 11.000 fractioneel lager dan 2015. Opvallend is daarbij de toename van de 
vooruitontvangen bedragen van samenwerkingsverbanden. In 2016 zijn diverse balansposten van oudere datum 
afgewikkeld (afrekening Vlechtwerk, Bijdrage REC Chiron) waardoor de post nog te betalen bedragen is 
teruggelopen. 
 
 

6.4. Kengetallen per balansdatum 

 

Vanuit bovenstaande staat van baten en lasten en de balans kan een aantal kengetallen worden gehaald. De 
kengetallen over het boekjaar 2016 zijn opgenomen in onderstaande tabel. Daarbij sluiten we aan bij de 
kengetallen die de Inspectie van het Onderwijs hanteert bij haar financieel toezicht. Het kengetal van de 
personele lasten is daar nog aan toegevoegd. 

 

 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 Signaleringswaarde  

Financiële positie     

Liquiditeit 2,93 2,80 3,43 < 0.75 

Solvabiliteit 1 64,7% 64,9% 71,4% NVT 

Solvabiliteit 2 73,3% 72,8% 75,2% < 30% 

Rentabiliteit 0,14% -/-2,02% 4,90 Meerjarig < 0% 

Weerstandsvermogen . 34,1% 34,4% 35,8% < 5% 

Huisvestingslasten in % totale 

lasten 

6,1% 7,5% 6,3% ➢ 10% 

     

Personele lasten in % totale lasten 82,2% 82,2% 83,4% NVT 
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Liquiditeit. 

Dit kengetal geeft aan in hoeverre de organisatie in staat is om op korte termijn aan haar kortlopende schulden 
te voldoen. De signaleringswaarde die de Inspectie hanteert voor het funderend onderwijs is 0,75. De Zwengel 
heeft een ratio van 2,93 die ligt dus ruim boven de signaleringswaarde. Geconcludeerd kan worden dat de 
liquiditeit ruim voldoende is en de stichting e 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.    

 

Solvabiliteit. 

De solvabiliteit geeft inzicht in hoeverre een organisatie op lange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 
De signaleringswaarde van de Inspectie is 30% voor de solvabiliteit waarbij de voorzieningen als eigen vermogen 
zijn meegenomen.  De solvabiliteit van De Zwengel is met 73,3% fors hoger. Het kengetal solvabiliteit 1 is 
berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal van de passiva. Het kengetal solvabiliteit 2 is 
berekend door het eigen vermogen plus de voorzieningen te delen door het vreemde vermogen.  

 

Rentabiliteit. 

Het kengetal rentabiliteit wordt berekend door het exploitatieresultaat af te zetten tegen de totale baten. De 
rentabiliteit is 0,14%. De signaleringswaarde van de Inspectie is 0% meerjarig gezien. De gerealiseerde 
rentabiliteit geeft een gunstiger beeld. 

 

Weerstandsvermogen. 

Dit kengetal wordt berekend door het eigen vermogen af te zetten tegen de totale baten. De signaleringswaarde 
is 5%. De Zwengel voldoet hier ruim aan.  

 

Kengetallen exploitatie. 

De personele lasten is de grootste uitgavenpost. Hoewel formeel niet gehanteerd door de Inspectie is het wel 
een veel gebruikt kengetal in het onderwijs. In het onderwijs ligt het gemiddelde tussen de 80 en 85. Voor De 
Zwengel bedraagt dit 82,2%.  
Toegevoegd is het kengetal voor de huisvestingslasten. De signaleringswaarde van de Inspectie is > 10%. Indien 
de huisvestingslasten meer dan 10% bedragen van de totale lasten (inclusief afschrijvingen op geactiveerde 
huisvestingsuitgaven) dan is dat een signaal voor de Inspectie. De Zwengel zit met 6,1% hier ruim onder. 

 

6.5. Toekomstige ontwikkelingen 

 
Onderstaand de vastgestelde begroting 2017 in vergelijking met de realisatie 2016 en begroting 2016.  
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De begroting 2017 sluit met een fors tekort. Het aantal leerlingen neemt toe met als gevolg dat meer formatie 
moet worden ingezet, maar de bekostiging daarvan ijlt na door de t-1 systematiek. De komende jaren vindt 
ombuiging plaats en zal het resultaat positief worden. 
 
De Zwengel heeft in het meerjarenbegroting en meerjarenformatiebeleid 2017 - 2021 haar ambities vertaald in 
een strategie voor de komende jaren. Voor een verdere toelichting van deze koers verwijzen wij naar 
bovengenoemd plan. 

 

6.6. 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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6.7. Continuïteitsparagraaf  

In deze paragraaf worden de financiële gevolgen van de toekomstige ontwikkelingen en het beleid afgezet tegen 
de huidige stand van zaken. De meerjarenprognoses zijn zorgvuldig opgesteld, de realisatie hiervan zal altijd 
afwijken.  
 
De  cijfers die in deze paragraaf gepubliceerd worden zijn gebaseerd op de door de raad van toezicht   
goedgekeurde meerjarenbegroting 2017 - 2020. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een constant 
aantal leerlingen op de peildatum van 1 oktober voorafgaande aan het schooljaar. Doordat De Zwengel met veel 
tussentijdse mutaties te maken heeft zal het aantal leerlingen gedurende de looptijd fluctueren. Door het gelijk 
aantal leerlingen is in de meerjarenbegroting ook de formatie constant gehouden.  
 
Voor een nadere toelichting en onderbouwing van de continuïteitsparagraaf wordt verwezen naar het 
meerjarenformatiebeleid en meerjarenbegroting.  

 

 

A. GEGEVENSSET 

 

A1. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

 
 

A2. De meerjarenbegroting 

Dit leidt tot de volgend verwachte balansontwikkeling 2016-2020 
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Nadere toelichting op de balanspositie : 

• Bij de post materiële vaste activa is het uitgangspunt dat investeringen gelijk zijn aan afschrijvingen; 

• 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 met het exploitatieresultaat; 

• De voorzieningen zal de komende jaren toenemen omdat naar verwachting de onderhoudsuitgaven 
lager zijn dan de dotatie. De dotatie is gebaseerd op de meerjarenonderhoudsbegroting. Er wordt 
gespaard voor onderhoudsuitgaven die op een later moment vallen. De personele voorzieningen (met 
name jubilea) blijven naar verwachting stabiel; 

• De kortlopende schulden zijn stabiel, aangezien deze fte gerelateerd zijn voorverplichting als 
vakantiegeld, pensioenen, loonheffing. 

 

Staat / Raming van baten en lasten in meerjarig perspectief 
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Nadere toelichting op de bekostiging (tabel 1): 

• De personele bekostiging is gebaseerd op de bij het ministerie van OC&W gehanteerde grondslagen, 
waarbij onderscheid gemaakt wordt in tarief stelling voor leerlingen < 8 jaar, leerlingen > 8 jaar en 
leerlingen in het VSO. 

• Personele bekostiging zware ondersteuning is gebaseerd op een tarief per leerling < 8 jaar, een tarief 
per leerling > 8 jaar en een tarief per leerling voor het VSO. 

• De inkomsten voor personeel en arbeidsmarktbeleid zijn gebaseerd op een standaard tarief per leerling. 

• De inkomsten uit prestatieboxgelden zijn gebaseerd op een standaard tarief per leerling. Het ministerie 
stelt hier echter wel voorwaarden aan ten aanzien van inzet van deze gelden in relatie tot specifieke 
ontwikkelingen. Indien deze ontwikkelingen niet duidelijk en zichtbaar verantwoord worden, kan het 
ministerie in de toekomst korten op deze gelden. 

• De inkomsten uit samenwerkingsverband bestaan uit contractinkomsten.  Hier ligt in de toekomst ook 
een financieel risico voor de Zwengel. 

• Overige P-baten zijn de verwachte inkomsten voor de lerarenbeurs. Deze inkomsten dienen ter 
vervanging van betreffende medewerkers. 

• De materiële inkomsten zijn gebaseerd op de een standaard tarief voor leerlingen < 8 jaar, een 
standaard tarief voor leerlingen > 8 jaar en een standaard tarief voor leerlingen in het VSO. Daarnaast 
wordt hier nog een basisbedrag standaard aan toegevoegd per school. 

• De materiële inkomsten voor zware ondersteuning is gebaseerd op een tarief per leerling < 8 jaar, een 
tarief per leerling > 8 jaar en een tarief per leerling VSO. 

• Gemeentelijke bijdragen en contractuele overeenkomsten met de gemeente Vught, Veldhoven en 
Helmond. 

• Overige baten komen voornamelijk voort uit ouderbijdragen, en voor een klein gedeelte uit het 
samenwerkingsverband. 

• Personeelskosten zijn gepland op basis inzet van fte’s per categorie (OP-OOP-DIR). De ontwikkeling van 
het aantal fte’s is stabiel en gerelateerd aan de ontwikkeling van het aantal leerlingen. De werkelijke 
formatie ultimo 2016 is als uitgangspunt genomen voor de begroting, met nog te vervullen vacatures is 
rekening gehouden. De loonkosten zijn berekend op basis van de wekelijke brutosalarissen volgens de 
meest recente salaristabel en de actuele premies sociale lasten en pensioenen. Ook is rekening 
gehouden met de volgens de CAO toe te kennen periodieke verhogingen. Voor de overige personele 
kosten (scholing, inhuur, bedrijfsarts, etc.) is een inschatting gemaakt op basis van ervaringen uit het 
verleden, CAO bepalingen, contractuele afspraken met leveranciers en wensen uit het verleden. 

• Afschrijvingskosten zijn voor de jaren 2017-2020 stabiel, ervan uitgaande dat de effecten van 
investeringen over deze periode gelijk zijn aan de afschrijvingslasten. 
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• De huisvestingslasten betreffen met name contractuele verplichtingen ten aanzien van huur, 
schoonmaak en energie. Daarnaast is op basis van het MOP 2015-2024 de jaarlijkse dotatie voor 
onderhoud meegenomen. Het aandeel variabele kosten binnen de huisvestingslasten is minimaal. 

• De overige lasten zijn lasten die over het algemeen leerlingafhankelijk zijn (administratie en beheer, 
inventaris en apparatuur en overige lasten). Deze zijn ook vanwege het stabiele aantal leerlingen 
onveranderd opgenomen. 

 

 

 
Nadere toelichting op de liquiditeitsbegroting : 
• Exploitatieresultaat conform meerjarenexploitatieresultaat 
• Afschrijving conform meerjarenexploitatieresultaat 
• Dotatie voorziening groot onderhoud vastgesteld op basis van het meerjarenonderhoudsplan.  
• Investeringen conform afschrijvingslasten 
• Uitgaven groot onderhoud conform MOP  
• 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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B. Overige rapportages  

 

B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne en risicobeheersings- en controlesysteem  

 

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.  
 
De Zwengel voert een groot deel van de financiële administratie in eigen beheer uit. De afdeling bedrijfsbureau is 
hiertoe ingericht. De controllerswerkzaamheden en een deel van de interne controles zijn uitbesteed aan een 
administratiekantoor. Dat geldt ook voor het betalingsverkeer. Hierdoor is functiescheiding gecreëerd in de 
belangrijke bedrijfsprocessen. 
 
De personeels- en salarisadministratie wordt deels in eigen beheer uitgevoerd en deels, met name de 
salarisadministratie, zijn belegd bij een administratiekantoor. Daarbij wordt met vaste procedures en afspraken 
gewerkt. De betalingen van de salarissen en de afdrachten worden door het administratiekantoor uitgevoerd. Dit 
kantoor beschikt over een ISAE 3402 rapportage waaruit de adequaatheid van opzet, bestaan en werking van 
relevante beheersmaatregelen blijkt. 
 
De planning & control cyclus is adequaat ingericht en de verschillende documenten zijn op elkaar afgestemd en 
vertonen de gewenste samenhang. Deze worden in de basis door de externe controller opgezet en besproken 
met de bestuurder, vervolgens worden deze toegelicht, besproken en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
 
Op het bestuursbureau van De Zwengel is sprake van functiescheiding inzake controlerende taken en 
administratieve taken ten aanzien van financiën. Daarbij is in eerste instantie sprake van zelfcontrole door de 
medewerkers op de juiste, tijdige en volledige verwerking van mutaties in de administratie en ene onafhankelijke 
interne controle door het administratiekantoor. 

 

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 

 

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 2016 heeft doorontwikkeling plaatsgevonden.  
 
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 rapportages 
worden de risico’s gemonitord en indien nodig wordt bijgestuurd door de bestuurder.  
 
De volgende risico’s zijn onderkend:  
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Risico Maatregel 

Ontwikkeling van het aantal leerlingen. Gezien de specifieke doelgroep van De 

Zwengel is het aantal leerlingen moeilijk voorspelbaar. Er ligt een relatie met 

Herlaarhof waarbij onderwijs en zorg gecombineerd worden, maar De Zwengel 

trekt ook leerlingen die niet aan Herlaarhof zijn verbonden. Ook de 

ontwikkelingen binnen de Samenwerkingsverbanden zijn nog volop in beweging 

waardoor het lastig te bepalen of het leerlingaantal op de Zwengel zal 

stabiliseren, krimpen of verder doorgroeien. 

Met de komst van passend onderwijs zien we verschuivingen in en veranderingen 

van het aanbod voor de diverse doelgroepen. Daarnaast zien we dat er nog geen 

passend aanbod is voor bepaalde doelgroepen. 

Opvang door natuurlijke 

afvloeiing. Het inrichten 

van een personele 

flexibele schil voor de 

Zwengel is niet haalbaar in 

verband met wetgeving en 

duur van opbouw van 

Zwengelexpertise van de 

medewerkers. 

De meeste samenwerkingsverbanden passend onderwijs in onze regio hebben te 

maken met een vereveningsopdracht. Dit betekent dat zij moeten sturen op een 

afname van het aantal leerlingen in het (V)SO. Vooralsnog zien we dat de 

verevening niet van de grond komt. In 2020 moet de verevening hebben 

plaatsgevonden. We verwachten dat de samenwerkingsverbanden steeds sterker 

gaan sturen op die verevening. 

We zijn in overleg met de 

samenwerkingsverbanden 

over de instroom en kijken 

welke initiatieven we 

kunnen ontwikkelen die 

bijdragen aan de opdracht 

van het 

samenwerkingsverband. 

OnderwijsZorgArrangement Psychiatrisch Problematiek (OZAPP) 

Een passend initiatief is het ambulante aanbod van de Zwengel OZAPP. De vraag 

naar deze onderwijszorgarrangementen is op de locatie Vught dit jaar flink 

gestegen. Ook binnen de locatie Helmond neemt het aantal trajecten toe. De 

locatie Veldhoven heeft, door de ontwikkelingen binnen het 

samenwerkingsverband PO en VO Eindhoven, dit schooljaar minder 

trajectbegeleiding en OZAPP kunnen aanbieden. 

 

De gevraagde capaciteit 

komt echter nog niet 

overeen met de contracten 

die afgesloten zijn. Dit 

vraagt een tijdelijke extra 

investering in fte. De 

samenwerkingsverbanden 

zijn hiervan op hoogte en 

er worden nieuwe 

afspraken gemaakt over 

het volume OZAPP. De 

regio’s Waalwijk en 

Eindhoven vragen nog 

aandacht. De Zwengel 

heeft voor deze regio’s in 

2017 een extra investering 

vrijgemaakt. 

De vraag om deskundigheidsbevordering vanuit de Zwengel neemt toe, maar we 

zijn nog onvoldoende in staat een antwoord te geven op deze vragen.  

Schoolleiders hebben de opdracht passend onderwijs mee vorm te geven. Zij 

moeten de organisatie steeds flexibeler inrichten en tegelijkertijd moeten zijn 

ervoor zorgen dat de kwaliteit van het aanbod gewaarborgd is. De groei van het 

aanbod OZAPP, de ontwikkeling van de Zwengelacademie en de groei van de 

scholen van de Zwengel kunnen leiden tot een schaarste in capaciteit van 

medewerkers met passende deskundigheid. 

Er wordt geïnvesteerd in 

een opleiding voor 

schoolleiders en 

leerkrachten. Om een 

antwoord te geven op de 

vraag om 

deskundigheidsontwikkelin

g vanuit de Zwengel 
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hebben we de 

Zwengelacademie. In 2017 

moet duidelijk worden of 

de Zwengel dit aanbod 

structureel kan gaan 

verzorgen en of de baten 

voldoende zijn om de 

kosten te dekken. 

 

Met de samenwerkingsverbanden moeten contractuele afspraken gemaakt 

worden over de financiële bijdragen die zij aan De Zwengel geven. Nog niet de 

volledige, in de begroting 2017 opgenomen opbrengst is contractueel 

gerealiseerd. 

Overleg met de 

samenwerkingsverbanden 

loopt. Doelstelling is 

meerjarige afspraken te 

maken. 

De Zwengel moet in staat zijn de nieuwe taken effectief te realiseren binnen de 

beschikbare middelen. Bij de ontwikkeling van nieuw aanbod ontbreekt vaak het 

financieel perspectief maar het ontwikkelingen van een nieuw aanbod kan wel 

betekenen dat de Zwengel fte-verplichtingen moet aangaan. Er worden extra 

investeringen gedaan die nog niet door inkomsten gedekt zijn maar uit de 

lopende beschikbare middelen worden gedekt. 

De wetgeving verplicht ons om voor deze inzet vaste contracten af te geven. 

Omdat het ontwikkelingen betreft is het maar de vraag of er voldoende middelen 

tegenover gezet kunnen worden.  

 

 

De Zwengel heeft in haar 

begroting hiervoor deels 

middelen gereserveerd, 

daarnaast wordt 

geprobeerd extra 

middelen aan te trekken 

vanuit de 

samenwerkingsverbanden. 

De bekostiging is per leerling opgesplitst in een basisbekostiging en een 

ondersteuningsbekostiging. De school ontvangt op basis van de telling van 1 

oktober de volledige basisbekostiging en de volledige ondersteuningsbekostiging 

voor haar leerlingen. Als de school na 1 oktober groeit, wordt er op 1 februari 

opnieuw geteld. Bij een toename van leerlingen is het SWV verplicht om voor het 

aantal groei de ondersteuningsbekostiging personeel de scholen toe te kennen. 

De rest van de bekostiging zijn zij niet verplicht. Toch zien we dat een aantal 

SWV’en ervoor kiezen naast de ondersteuningsbekostiging extra bekostiging toe 

te kennen. Alle SWV’en voeren hierbij een ander beleid.  

Afgelopen jaren is de Zwengel na de teldatum van 1 oktober steeds gegroeid. Het 

samenwerkingsverband hoeft voor deze leerlingen in principe alleen de 

ondersteunings-bekostiging personeel af te dragen. 

In de begroting hebben we een inschatting gemaakt voor de te ontvangen 

groeibekostiging. Deze is echter nog niet volledig in contracten vastgelegd. 

Intensief overleg met de 

samenwerkingsverbanden 

waar erop wordt 

aangedrongen naast de 

ondersteuningsbekostiging 

ook de basis bekostiging 

door te betalen. De 

vereveningsopdrachten die 

de 

samenwerkingsverbanden 

hebben zorgen ervoor dat 

niet alle 

samenwerkingsverbanden 

dit (kunnen) doen. 

Met de gemeente Vught zijn we in overleg over aanvullende huisvesting. 

Definitieve afspraken zijn nog niet gemaakt. Het risico is dat er onvoldoende 

middelen vanuit de gemeente beschikbaar zijn om de nieuwbouw te realiseren 

zoals noodzakelijk is. 

Overleg met partijen loopt, 

afhankelijk van de 

uitkomsten bezien we de 

financiële consequenties 

en gaan we na of De 

Zwengel vanuit eigen 

middelen kan en mag 

investeren. De Wet op het 
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primair onderwijs heeft 

beperkingen op de inzet 

van de rijksbekostiging. 

 

De risico’s zoals hierboven benoemd zijn gekwantificeerd voor zover mogelijk en vertaald naar euro’s. 
(niet het risico van de aanvullende huisvesting) vervolgens zijn de euro’s omgezet in formatie 
eenheden (op basis van een GPL van 60.660). 
 

Kwantificering risico's 2017 2018 2019 2020 

OZAPP  en trajectbegeleiding  samenwerkingsverbanden  -28.125 -28.125 -28.125 -28.125 

          

Extra investeringen          

Aanbod SO IL -66.700 -66.700 -66.700 -66.700 

kwaliteitsimpuls  -81.000 -81.000 -81.000 -81.000 

Extra inzet trajectbegeleiding  -36.400 -36.400 -36.400 -36.400 

Zwengelacademie  -48.500 -77.333 -77.333 -77.333 

Demografische ontwikkelingen  -10.257 -25.338 -54.833 -79.247 

          

Totaal gekwantificeerde risico's  -270.982 -314.896 -344.391 -368.805 

Reductie in fte  -4,5 -5,2 -5,7 -6,1* 

  

    
Kwantificering risico's (op basis van VSO bekostiging) 2017 2018 2019 2020 

Groeiregeling samenwerkingsverbanden          

Verschil bekostiging leerling op 1 oktober (volledige bekostiging) 

of op 1 februari (alleen ondersteuningsbekostiging P)  bij 30 

leerlingen  

-105.794 -105.794 -105.794 -105.794 

Toename / reductie in fte  -1.8 -1.8 -1.8 -1.8* 

Verschil  bekostiging leerling op 1 februari ( met basisbekostiging 

P) of op 1 februari (met alleen ondersteuningsbekostiging P)  bij 

30 leerlingen 

-51.287 -51.287 -51.287 -51.287 

Toename / reductie in fte  -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 

 
De kwantificering van het slechtste scenario bedraagt in 2020 een reductie van (6,1* en 1,8* ) 7.9 fte. 
 
De omgeving van de Zwengel laat een complexiteit van ontwikkelingen zien. Voorspellingen zijn moeilijk te 
maken zijn. Om daadkrachtig en slagvaardig in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen moeten we ons steeds 
bewust zijn van de krachten die van invloed zijn op de stabiliteit van de organisatie. Daartoe is formatiebeleid 
enorm belangrijk en dat gaat uit van een stabilisering van het leerlingaantal. Dit zou betekenen dat er geen 
directe personele gevolgen op termijn te verwachten zijn. De ontwikkelingen, trends en risico’s die beschreven 
zijn, laten zien dat het scenario van stabiliteit beïnvloedbaar is. Ontwikkelingen bieden echter ook kansen. De 
scenario’s die deze kansen kunnen opleveren zijn niet beschreven. We koersen op een gezonde stabiele 
organisatie. Echter bewustzijn en goed nadenken over de factoren van invloed kan vroegtijdig handelen 
activeren. 
 

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan 

Verwezen wordt naar paragraaf 2.1.2  
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7. Lijst met afkortingen  
 
 

BRIN  BasisRegistratie INstellingen 

CFI Centrale Financiën Instelling 

CITO Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling 

CvB Commissie van Begeleiding 

DIR Directie 

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 

ICT Informatie Communicatie Technologie 

IPB Integraal PersoneelsBeleid 

IVIO Instituut Voor Individueel Onderwijs 

LGF Leerling Gebonden Financiering  

MBO Middelbaar BeroepsOnderwijs 

MOP Meerjaren OnderhoudsPlan 

MR MedezeggenschapsRaad 

OCW Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

OP  Onderwijzend Personeel 

OPP OntwikkelingsPerspectiefPlan 

OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel 

PABO Pedagogische Academie BasisOnderwijs 

PO Primair Onderwijs 

RDDF Risicodragend Deel van De Formatie  

SO Speciaal Onderwijs 

SWV SamenWerkingsVerband 

TLV ToeLaatbaarheidsVerklaring  

VAVO Volwassen Algemeen Voortgezet Onderwijs  

VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. 

VMBO Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs 

VMBO-t Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs theoretisch 

VO Voortgezet Onderwijs 

VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs 

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs  

WEC Wet Expertise Centra 

 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Voorbereidend_wetenschappelijk_onderwijs
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8. 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 

 
 
Organigram: 
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9. Jaarrekening 2016 
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GO VERS 
ONDERWIJS ACCOUNTANTS 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de Raad van Toezicht van 
Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel 
Carillonlaan 3 
5261  LT  VUGHT 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel te VUGHT gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel op 31 december 
2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in 
alle van materieel  belong  zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016. 

De jaarrekening bestaat uit: 
(1) de balans per 31 december 2016; 
(2) de staat van baten en lasten over 2016; en 
(3) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op gronde hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Speciaal Onderwijs De Zwengel, zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij  assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens. 

Eindhoven: Maarssen: Postadres: Tel. 085 - 0200093 KvK: 58941487 
Beemdstraat 25 Bisonspoor 7023 Postbus 657 Mail: mail@goversonderwijs.n1 BTW: NL.8532.47.158.B01 
5653 MA Eindhoven 3605  LT  Maarssen 5600 AR Eindhoven Web: goversonderwijs.n1 1BAN: NLO6 RABO 0128 3131 96 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige 
OCW wet- en regelgeving. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
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 fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
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Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 

Eindhoven, 21 juni 2017 
Govers Onderwijs Accountants 

Was  getekend  
M.M.P.G. van Os MSc RA 
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Bijlage bij de controleverklaring: 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze 
controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel  belong  
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en 
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
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