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1. Inleiding 
________________________________________________________ 
 
 
Geachte lezer, 
 

Waarom? Daarom!  
U kent dat wel van kinderen, als je vraagt ‘waarom’ ze iets doen en ze weten het niet precies, dan zeggen 
ze ‘daarom’. Toch willen we onze inleiding beginnen met deze uitspraak: Waarom? Daarom! Wij hopen 
dat u na het lezen van dit verslag weet waarom wij de dingen deden zoals we ze deden in 2015. Waarom? 
Daarom! 
 
Samen met directie, personeel, leerlingen en ouders, Raad van Toezicht en medezeggenschapsraden, 
werken we dagelijks aan de leer- en leefomgeving van onze leerlingen. 
 
‘Wat’ 
Veel discussie is er in het onderwijs over het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het 
onderwijsproces. 
Als het gaat om strategische keuzes en richting en wat door ons onderwijs 
geleverd moet worden, is het wat voor 2015 o.a. vastgelegd in het 
Bestuursakkoord door de PO-raad en de VO-raad en in ons eigen strategisch 
beleidsplan 2015-2017. In ons jaarverslag 2015 zult u dat dan ook 
tegenkomen. 
 
‘Hoe’ 
Het ‘hoe’ is de wijze waarop wij onderwijs met ons personeel en onze kinderen hebben ingericht. Het 
‘hoe’ valt dus onder de vrijheid van inrichting. Behalen we de beoogde resultaten niet, dan moeten we 
het ‘hoe’ gaan uitleggen en verantwoorden. 
 
In dit jaarverslag zult u ook lezen dat we meer en meer aandacht gaan besteden aan resultaten en aan 
sturing op resultaten. Dat zijn voor ons zowel resultaten op cognitief niveau (cijfers en examenresultaten) 
als op sociaal en cultureel niveau. Een veilig sociaal klimaat en een optimaal werk- en leefklimaat zijn 
voorwaarden (condities) die onlosmakelijk verbonden zijn met onze sturing. Moeilijker meetbaar, maar 
daardoor niet minder belangrijk. In uw tevredenheid over ons onderwijs, spreekt u zich daar positief over 
uit. Een resultaat waar wij u als betrokkenen dank voor zeggen. 
 
‘Waarom’ 
Wij hebben de intentie om ons leer- en werkklimaat met name ook te laten beïnvloeden door wat wij 
willen uitdragen. Onze bedoeling met onderwijs is te vatten in de ‘waarom’-vraag. Er moet niet alleen 
veel discussie zijn over het ‘wat’ en ‘hoe’, maar ook over de reden van ons Christelijk onderwijs. De 
betekenis van ons onderwijs voor opvoeding, persoonsvorming, is gelegen in onze merkbeloften. Met die 
beloften wil de Stichting Willem van Oranje altijd inclusief denken; dat wil zeggen de ander in de dialoog 
ontmoeten, respect hebben voor andersdenkenden met de vraag aan die ander om dat ook te doen, want 
door ontmoeting, bereik je meer… dat is ons motto. 
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Enkele van onze merkbeloften: 
 
1. Waar geloven wij in? 

 Wij geloven dat mensen een geschenk zijn van God en dat in de ontmoeting met elkaar er 
groeikansen zijn in vertrouwen, hoop en liefde. 

2. Hoe kijken wij naar de wereld? 

 Wij zien een wereld waar de vrijheid van de één de vrijheid van de ander beperkt, maar ook een 
wereld die behoefte heeft aan naastenliefde en tolerantie. 

3. Wat willen wij betekenen voor leerlingen en ouders? 

 Bij ons leer je dat jouw leven waardevol is – voor jezelf, voor anderen en voor de wereld. Dat 
inspireert je om anderen ook als waardevol te zien. Je leert dit uit de Bijbelverhalen en in de 
ontmoeting met elkaar. 

 
In het voor u liggende jaarverslag 2015 geven wij onze ambities, acties en resultaten, niet alleen 
betreffende het ‘wat’ en het ‘hoe’, maar ook vanuit het ‘waarom’ van ons werk. 
Waarom? Daarom! 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier ! 
 
 
 
 
 
 
Namens het College van Bestuur, 
 

      
L. van Duijn     J.M. de Bruin 
voorzitter College van Bestuur    lid College van Bestuur 
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2. Wie zijn wij ? 
 

Stichting Willem van Oranje is een Protestants-Christelijke stichting die handelt vanuit het Evangelie. De 
scholen begeleiden leerlingen op weg naar volwassenheid. De school is daarbij een proeftuin waar 
geleerd wordt verantwoorde keuzes te maken. Samen leren, samen leven, samen leren samenleven. 
Leerlingen worden gestimuleerd te leren in een krachtige leeromgeving die hen de beste kansen biedt om 
hun talenten te ontplooien. Zij verwerven competenties die nu en straks bruikbaar zijn in leefsituatie, 
maatschappelijk verkeer en beroepsuitoefening. Om onze missie en visie te realiseren, hebben we 
aandacht voor sturing, voor toezicht en voor opbrengsten. 
 
Stichting Willem van Oranje vertegenwoordigt 
Een school voor basisonderwijs: 
de  Juliana van Stolbergschool te Waalwijk (10RF) 
 
Een school voor speciaal basisonderwijs: 
 SBO De Leilinde te Heusden (23DC) 
 
Twee scholen voor voortgezet onderwijs: 
 Willem van Oranje College te Waalwijk  
              01GH-01 en 01GH-03 
 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg  
              01GH-02 
 
En: 
 ISK Wereldschool  
               01GH-04 
 
Scholen worden in schoonmaak ondersteund door Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V. 
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De opbouw van onze organisatie 
 

 
 

 
 
In augustus 2015 hebben we de Internationale Schakelklas (ISK Wereldschool) overgenomen van 
Onderwijsgroep Tilburg. ISK Wereldschool geeft onderwijs aan jongeren die zijn gevlucht uit hun thuisland 
en hier een nieuw bestaan gaan opbouwen. Onze visie beschrijft onze kijk op de wereld: We zien een 
wereld waar de vrijheid van de een, de vrijheid van de ander beperkt. De wereld heeft behoefte aan 
naastenliefde en tolerantie. Vanuit deze visie vinden wij het een voorrecht om dit type onderwijs tot onze 
Stichting te laten behoren. 
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Besturingsfilosofie 
We hanteren het principe van verantwoordelijkheid diep in de organisatie leggen. We doen dit door op 
ieder niveau in de organisatie ruimte te geven voor eigen inrichting en uitvoering van beleid.  
Dat geldt voor scholen, voor teams en voor vaksecties/docenten.  
De centraal geformuleerde en afgesproken ambities als maatwerk in zorg en excellentie, horizontale 
verantwoording, systematisch werken, prestatieverbetering van leerlingen, uitdagend onderwijs en 
educatief partnerschap worden in alle plannen en persoonlijke ontwikkelingsplannen uitgewerkt naar 
indicator en beoogd resultaat. 
Stichting Willem van Oranje hanteert de Code Goed Bestuur van het primair en voortgezet onderwijs, de 
Raad van Toezicht werkt volgens het Policy Governance model van John Carver. Onze ijkpunten van 
toezicht zijn vastgelegd in een toezichtskader, daarmee voldoen we aan de Code Goed bestuur van de 
VO-raad.  
 

Waar willen we naartoe - onze strategische doelstellingen in 2015 per strategieveld 
Het strategisch beleidsplan loopt tot schooljaar 2016 en kent vier velden: Onderwijs (Leren), Personeel, 
Organisatie en Omgeving. Vanuit het strategisch beleidsplan stellen scholen jaarplannen op. Het College 
van Bestuur zorgt er middels intern toezicht voor dat de scholen in het realiseren van doelen niet te ver 
uit elkaar gaan lopen. 
 
Onderwijs 
Onze ambitie is vorm te geven aan een krachtige leeromgeving. Voor ons betekent dat, dat we de relatie 
docent-leerling en medewerker-leerling belangrijk vinden. Een goede relatie gaat aan een goede prestatie 
vooraf. 
Krachtig ook in zijn uitdaging. We realiseren activerende didactiek en zetten daarbij hulpmiddelen in als 
computers en laptops om ons onderwijs te actualiseren. 
Een krachtige leeromgeving zetten wij in om leerlingen te laten ervaren wat sociale cohesie is, wat 
verantwoorde en onverantwoorde keuzes zijn en hoe je gezamenlijk tot goede resultaten komt. 
 
Er is in 2015 sprake geweest van verdere actualisatie van programma’s. Het VMBO is bezig om de 
vernieuwde examenprogramma’s voor te bereiden en Tickets4Talents versterkte digitalisering door te 
werken met interactieve beamers in de klas en pilots met IBC (International Business College). 
 
Kwaliteitsaspecten als sociale en fysieke veiligheid, empathie en respect, worden gevoed vanuit onze 
kernwaarden. Hoewel moeilijk meetbaar, behoren ze tot onze ambitie. 
 
Maatwerk leveren is niet alleen voor de leerling met een 
leer- of gedragsprobleem, maar ook voor de hoogbegaafde 
leerling. Voor de hoogbegaafde leerlingen zijn er meer 
activiteiten in 2015 ontplooid in de Plusklas. In 2015 heeft 
Juliana van Stolbergschool zich georiënteerd om per 2016-
2017 dagonderwijs voor hoogbegaafden te gaan opstarten. 
De vraag in de omgeving is groot en vanuit onze 
merkbelofte kunnen we met dit dagonderwijs van 
betekenis zijn voor ouders en leerlingen. We vinden het 
belangrijk ruimte te geven zodat een kind het talent ten 
volle kan benutten, voor eigen ontwikkeling en dat van 
anderen.  
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Personeel 
Onze ambitie is dat vakmanschap zich ontwikkelt naar meesterschap en dat op alle niveaus medewerkers 
bevoegd en bekwaam zijn. Onder vakmanschap en meesterschap verstaan we personeel dat initiatief 
neemt en ondernemend gedrag vertoont, de kunst verstaat zich te richten op prestaties, verschillen 
respecteert en hiernaar kan handelen. Het bewust zijn van de eigen voorbeeldfunctie, invulling geven aan 
de Christelijke identiteit, omgaan met verschillen en dat laten zien en kunnen motiveren aan relevante 
betrokkenen zoals leerlingen, de ouders/verzorgers, de collega’s, de directie en het bestuur. 
 
In de ontwikkeling van het personeel blijft de wet BIO (Beroepen in het onderwijs) voor ons een richtlijn 
voor de ontwikkeling van de benodigde competenties. Het formuleren van eigen 
professionaliseringdoelen wordt vanuit de resultaat ontwikkelingsgesprekken gevoerd. We constateerden 
dat professionalisering meer nog dan voorheen structureel ingebed moet worden. Dat heeft ertoe geleid 
dat we het thema HRM in 2015 voor de totale directie op de agenda is gezet in relatie tot leren en 
ontwikkelen. 
 
In 2015 heeft het OOP onderzoek zijn concrete uitwerking gekregen waarbij is ingezet op efficiënter 
werken (o.a. optimaal inrichten van processen, functies en taakverdeling), het vergroten van 
talentbenutting en stimuleren van ontwikkeling van eenduidige aansturing en een meer samenwerkende 
cultuur. 
 
Organisatie 
De ambitie in 2014 van de Stichting Willem van Oranje was om de bedrijfsvoering zo in te richten dat de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering, besluitvorming en interne financiële beheersing een garantie zijn voor de 
continuïteit van de Stichting en het realiseren van haar ambities. Dat is in 2015 verder gecontinueerd. 
 
Met betrekking tot de vaksectieorganisatie is geconstateerd dat versterking van de vaksectieleider en 
plangericht werken moet worden verbeterd. Dat heeft een vervolg gekregen in 2015 door cursussen voor 
vaksectieleiders. In 2015 is op onderwijsgebied het resultaatgericht sturen onderwerp van training 
geweest voor directie en teamleiders. De opgeleverde resultaten zijn in 2015 vertaald naar acties. De slag 
zijn we aan het maken van resultaatanalyse naar implementatie en succes. Resultaatsturing in de 
breedste zin heeft onze aandacht. 
 
 
Omgeving 
Onze ambitie is om het Protestants-Christelijk basis- en voortgezet onderwijs in onze regio te behouden 
en te versterken. Met waardengericht Christelijk onderwijs willen wij in onze regio een onderscheidende 
positie blijven uitdragen. Een goede relatie met de omgeving is essentieel voor je voortbestaan als school. 
Daartoe gaan we verbindingen aan met collega schoolbesturen en universiteiten en instellingen als 
kerken, kinderopvangorganisaties en bedrijfsleven. 
 
Een nieuwe ontwikkeling op directie- en bestuursniveau is het 
uitwerken van ‘stakeholder’-management. Stakeholders kunnen 
vanuit hun belangen invloed uitoefenen op het beleid en de 
activiteiten van de schoolorganisatie en andersom. Bewustwording 
van de belangrijkste stakeholders in relatie tot het strategisch en 
operationeel beleid is essentieel. Het geeft inzicht in risico en inzicht 
in kansen waarmee de schoolorganisatie te maken krijgt. 
 
Een versterkt contact met de omgeving en ouders heeft ook vorm gekregen in het installeren en 
uitbreiden van ouderplatforms in het voortgezet onderwijs en de ouderraad ‘omgeving van de school’ in 
het basisonderwijs, gericht op de natuurtuin en duurzaam tuinieren.  
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Agenda voor de toekomst 
 
 
Waar strategisch naar toe? 
In 2015 zijn we gestart om het strategisch beleidsplan voor 2016-2020 te formuleren. Er wordt in 2016 
een interne identiteitsdag gehouden met personeelsleden uit de verschillende locaties. Op die 
identiteitsdag denken we na over welke maatschappelijke meerwaarde Stichting Willem van Oranje kan 
bieden aan de omgeving. Dit leidt tot een eigen identiteitsbewijs. 
 
Daarna worden drie bijeenkomsten met de omgeving gehouden. De omgeving laat horen wat zij van de 
scholen verwacht en welke karakters dan nodig zijn die personeelsleden uitdragen. Dit leidt tot een Vision 
Eye. 

 
Strategisch zullen we het strategisch beleidsplan richting 2020 verder ontwikkelen met uitgangspunten 
van het bestuursakkoord PO (actielijnen) en de thema’s beschreven in het sectorakkoord VO. Met de 
input van het eigen identiteitsbewijs en het Vision Eye willen we onze omgeving betrekken in onze 
strategievorming. We gaan werken met zes bewijsvoeringen, waarmee Stichting Willem van Oranje van 
waarde kan zijn voor de omgeving. In het jaarverslag van 2016 zullen we hier verder op terugkomen. 
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Meer digitalisering 
In 2015 is een grote investering gedaan en is het WIFI-netwerk uitgebreid voor alle VO-scholen. Op locatie 
Waalwijk wordt lesgegeven met interactieve beamers. Personeel wordt hier verder in geschoold, want dit 
leidt tot digitaal leren met individuele feedback. Werkgroepen digitalisering zijn opgestart op de locaties 
en pilotgroepen zijn gestart om met tablets in het onderwijs te werken. Leerlingen en docenten werken 
samen op digitale samenwerkingssites. De toegankelijkheid van zowel lesmateriaal als schoolactiviteiten 
is door nieuwe communicatiemiddelen sterk verbeterd.  
Flipping the Classroom (klassikale instructie online en ‘huiswerk’ gezamenlijk in de klas) wordt uitgevoerd. 
In het basisonderwijs is het digitale rekenonderwijs, het zogenoemde PARWO, verder geoptimaliseerd. 
 
Krappere financiering 
De financiering door het samenwerkingsverband en de stijging van het aantal VSO-leerlingen en LWOO-
leerlingen leidt tot een krappere financiering voor de bestaande ondersteuningsstructuur, hetgeen ons 
zorgen baart. 
Ook de inzet van de ambulante begeleiders en de verplichte afname in 2018 bij de REC’s geven 
inpassingsproblemen die opgelost moesten worden met het samenwerkingsverband. De 
schoolondersteuningsplannen die geëvalueerd zijn, laten een positieve ontwikkeling zien bij de extra 
ondersteuning. In 2016 en daarna zullen we alle actoren en ouders jaarlijks betrekken bij de beoordeling 
en verbetering van onze ondersteuningsstructuur. 
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3. Verantwoording prestatiebox 2015 

___________________________________________________________________ 
 
Om de ambities uit het bestuursakkoord kracht bij te zetten, is er in 2014 naast de reguliere 
lumpsumbekostiging ook een bedrag via de zogenoemde prestatiebox ontvangen.  
Het geld uit de prestatiebox is bedoeld om specifieke 
investeringen te versterken, te verdiepen en te versnellen. Het 
doel is de prestaties van leerlingen, leerkrachten, schoolleiders 
en -bestuurders te verhogen. In de jaarrekening is voor de 
prestatiebox 434.818 euro opgenomen. Verdeling over de 
scholen laat het volgende beeld zien. 
 
 

Prestatiebox PO 
 

Prestatiebox PO Juliana van Stolbergschool SBO De Lelinde 

Bedrag in 2015 € 6.856 € 30.027 

 
Professionalisering 

Doel: 

 Het vakmanschap van docenten en schoolleiders 
ontwikkelen naar meesterschap, dat wil zeggen dat 
verantwoording wordt afgelegd over resultaten en dat er 
een praktische horizontale verantwoording is. 

 Meer leraren die gaan studeren (verdieping of verbreding). 

 Professionalisering schoolleider en toewerken naar 
registratie. 

Acties: 

 Drie collega’s zijn bezig met master SEN. 

 Afronding opleiding brede school directeur Juliana van Stolberg. 
 

Resultaat: 

 Drie docenten volgen in hun opleiding master SEN. 

 Opleiding schoolleiding succesvol afgerond. 

Het vraagt nog: 

 De basisvaardigheden en aandacht voor kwaliteit in de klas zal 
aandacht blijven houden en worden versterkt. 

 ROG’s (Resultaat OntwikkelingsGesprekken) blijven als 
instrument belangrijk in het kader van leren en ontwikkelen. 

 Eigen verantwoordelijkheid tot ontwikkeling centraal stellen. 
 

 
Opbrengstgericht werken  

Doel: 

 Opbrengstgericht werken moet een onderdeel zijn van het 
bewust bekwaam worden en zijn van zowel docenten, 
teamleiders en directie. 

 Tijdig signaleren van kansen voor talentontwikkeling bij 
leerlingen. 

Acties: 

 Inzet op het analyseren van prestaties, o.a. Cito-score en 
anticiperen /stimuleren van verbetering. 

 Docenten die vervangen worden, waardoor zij tijd krijgen voor 
het goed opstellen van Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen 
met extra ondersteuning. 

 

Resultaat: 

 Voor alle personeelsleden overzichtelijke cijferanalyses en 
herstelacties op leerlingniveau. 

 Meer systematische cijferprestaties en analyse op vak en 
docentniveau. 

 Verbeterde managementrapportages. 
 

Het vraagt nog: 
Nog niet geheel tevreden, het vraagt in 2015 aandacht voor de 
criteria voor opbrengstgericht werken. 

 
 

 
Cultuureducatie 

Doel: 

 Met de brede vorming en talentontwikkeling cultuur als 
vormend onderwijs versterken.  

Acties: 

 Activiteiten (kinderboekenweek, schoolontbijt, 
Voorleesontbijt, Nationale gedichtendag e.d. zijn verder 
geoptimaliseerd en opnieuw aangeboden aan leerlingen. 

 Inrichting natuurspeeltuin in het kader van duurzaamheid. 
 

 

Resultaat: 

 Team en leerlingen hebben zich in schooljaar 2015 
beziggehouden met cultuuractiviteiten zoals 
Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasviering e.d. 

 Natuurleertuin krijgt meer vorm. Zo zijn er o.a. 
insectenhotels, een moestuin, een steiger aan het water. 

 

In de toekomst willen we de natuurleerspeeltuin verder uitbreiden. 

U kunt hierbij denken aan een voetenvoelpad, kruidentuin, 

vertelkring, wiebelbrug, steltenpad en klimboomstam. 

  

Scholen Prestatiebox

De Leilinde 6.855,95€                           

Juliana van Stolbergschool 30.027,10€                         

WvOC Waalwijk 279.257,50€                       

WvOC Wijk en Aalburg 118.677,00€                       

Eindtotaal 434.817,55€                       
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Prestatiebox VO 
 

Prestatiebox VO Willem van Oranje College Waalwijk Willem van Oranje College Aalburg 

Bedrag in 2015 € 279.258 € 118.677 

 
Nog niet alle gelden zijn besteed, in 2015 is aandacht gegeven aan: 

 
1. Professionalisering docenten 

Doel: 

 Het vakmanschap van docenten en schoolleiders ontwikkelen 
naar meesterschap, dat wil zeggen dat personeel initiatief 
neemt (ondernemend is), dat verantwoording wordt 
afgelegd over resultaten en dat er een praktische horizontale 
verantwoording is. 

 Werkdrukbeheersing in verband met kwaliteit van het werk 
en personeel. 

Acties: 

 Werkdruk toolbox, gesprekken over veerkracht in LMT’s voor 
bewustwording. 

 Digitale professionalisering interactieve beamers. 

 Vijf docenten studeren voor bevoegdheid. 

 Cursus vaksectieleiders. 

Resultaat: 

 Aantal onbevoegde docenten is afgenomen volgens het 
gestelde doel. 

 Resultaatontwikkelingsgesprekken ook veerkracht als 
agendapunt. 
 

Het vraagt nog: 

 Versterking HRM-beleid met als doel om langer vitaal te 
presteren en om werkplezier te verhogen. 

 De basisvaardigheden en de relatie docent/leerling in de klas zal 
aandacht blijven houden en worden versterkt door digitale 
vaardigheden, ook in relatie tot 21st century skills. 
 

 
1. Professionalisering van schoolleiders 

Doel: 

 Opbrengstgericht werken, planmatig werken moet een 
onderdeel zijn van het bewust bekwaam worden en zijn van 
teamleiders en directie. 

 

Acties: 

 Coaching directie en teamleiders op leiderschap. 

 Verbeterde managementrapportages. 
 

Resultaat: 

 Meer nadruk bij directie en teamleiders op resultaatgericht 
sturen. 

 Bewustwording leiderschapsstijl en effect op 
professionalisering / zelfstandigheid van teamleden. 

 Betere analyse en herstelmaatregelen. 
 

Het vraagt nog 

 Het vergroten van de professionaliteit door maatwerk te bieden. 

 Verbeteren van organisatievormen in de school. 

 Implementatie monitoren. 

 

2. Opbrengstgericht werken en maximaliseren van prestaties van leerlingen 

Doel: 

 Opbrengstgericht werken moet een onderdeel zijn van het 
bewust bekwaam worden en zijn van zowel docenten, 
teamleiders en directie. 

 Tijdig signaleren van kansen voor talentontwikkeling bij 
leerlingen. 
 

Acties: 

 Kwaliteitsmedewerker bespreekt de analyses met 
vaksectievoorzitters. Vaksectievoorzitters krijgen een rol i 
opbrengstgericht sturen. 

 Tickets for Talents 

Resultaat: 

 Verbetering van de toets-/leskwaliteit  betere resultaten 
leerlingen. 

 Meer programma’s waar leerlingen hun talent laten zien  
Tickets 4 Talent. 

 

Het vraagt nog: 

 Talentmanagement bij docent voor leerlingen. 

 Talentmanagement bij leidinggevende voor werknemer. 

 Cultuur om analyses te bespreken, onderzoekende houding. 
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3. Beter presteren en ambitieuze leercultuur  

Doel: 

 De leerlingen behalen een resultaat dat hoger ligt dan het 
landelijk gemiddelde (kernvakken). 

 Alle leerlingen behalen het gevraagde referentieniveau in de 
tijd die daarvoor staat. 

 Taal en rekenen borgen in het onderwijsprogramma en 
organisatie. 
 

Acties: 
 Rekenlessen van kwaliteitsmedewerker en rekendocenten. 
 Cambridge examens. 
 BRC, Econasium, Olympiades. 

Resultaat: 

 Er is een stijgende tendens in de resultaten. 

 De referentieniveaus zijn opnieuw binnen de termijnen door 
een stijgend aantal leerlingen behaald. 

 Hoog slagingspercentage bij Cambridge examens. 

 Bredere belangstelling voor extra uitdagingen. 

Toelichting: 
 Het beleid wordt voortgezet om via maatwerk per vak, per 

docent en per leerling de opgaande lijn voor te zetten richting 
2020. 

 In 2015 is het onderwijsaanbod en keuzeproces in de bovenbouw 
opnieuw doorgelicht op efficiëntie en waarde voor de leerling, en 
betaalbaarheid.  

 Aandacht voor foutenanalyse en aandacht voor reparatie en 
bijhouden van vaardigheden. 

 

 

4. Bètatechniek 

Doel: 

 Leerlingen werken met wetenschappelijke 
onderzoeksvaardigheden en raken enthousiast voor 
onderzoekend leren.  
 

Acties: 
 Contacten met universiteiten aanhouden. 
 Wedstrijden (wiskunde e.d.) worden gestimuleerd onder 

leerlingen. 

Resultaat: 

 Door bredere aandacht voor wetenschappelijke 
vaardigheden betere aansluiting op WO en realiseren we 
deze gezamenlijke programma’s met WO. 

 

Het vraagt: 

 Meer nadruk op gepersonaliseerd leren, mogelijk via digitaal 
leermateriaal of andersoortig onderwijsaanbod. 
 

 

5. Excellente leerling in de bovenbouw 

Doel: 

 Door aandacht te geven aan verschillen tussen leerlingen, 
komen tot een betere ontwikkeling van individuele talenten. 

 20-80 leren inzetten in VWO door BRC (Business and 
Research College). 

Acties: 
 Het concept 20-80 invullen met programmaonderdelen als IBC en 

BRC. 
 Internationale uitwisselingsprogramma’s. 
 Inrichten van een Econasium. 
 Programma ontwikkeling voor onze Plusklas (PO en VO) voor 

hoogbegaafde leerlingen. 
 

Resultaat: 

 IBC-leerlingen zijn meer gemotiveerd om naar school te gaan 
en vertonen in vervolgonderwijs minder uitval.  

 BRC-programma is ingevoerd. 

 Leerprestaties van 20% best presterende VWO-leerlingen 
stijgen aantoonbaar. 
 

Het vraagt: 

 Het 20-80 principe zal in verband met aandacht voor verschillen 
tussen leerlingen zowel in bovenbouw als in onderbouw een 
verdere invulling krijgen. 

 Kansen benutten rondom op gepersonaliseerd leren, mogelijk via 
digitaal leermateriaal of andersoortig onderwijsaanbod. 
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4. Van Raad van Toezicht 

________________________________________________________ 
 
 
In het afgelopen jaar hebben wij als Raad van Toezicht in de uitvoering van onze taken meerde malen 
gesproken over onze ‘ijkpunten van toezicht’. Voor die bespreking hebben we de Code Goed Bestuur van 
de VO-raad gebruikt. We constateerden dat wij voldoen aan de code, mits we een integriteitscode zouden 
vaststellen. Dat laatste is gebeurd. Daarnaast is de actualiteit van onze eigen ijkpunten aan de orde 
geweest in relatie tot de onderwerpen die dit jaar gepasseerd zijn. IJkpunten zijn waar nodig 
geactualiseerd of uitgebreid en er is een jaarprogramma met onderwerpen opgesteld zodat alle thema’s 
van toezicht met voldoende frequentie op de agenda komen. Om u inzicht te geven in ons 
toezichtprogramma, hebben wij hierna de besproken onderwerpen opgenomen. 
 
Over het functioneren van onze Raad is door een extern deskundige van InVerb verslag uitgebracht en zijn 
aanbevelingen verwerkt. Een zelfevaluatie staat jaarlijks op de agenda. Ook is in de gezamenlijke 
bijeenkomst met de GMR PO en MR VO gesproken over rollen van de verschillende organen en 
verwachtingen met betrekking tot gewenste uitkomsten. Het bestuur heeft samen met ons naar 
aanleiding van het onderwerp ‘stakeholderschap’ panelbijeenkomsten georganiseerd om te komen tot 
een nieuw strategisch beleid 2016-2020. Afgevaardigden van de Raad van Toezicht zijn daarbij als 
toehoorder aanwezig. Dit traject wordt in 2016 afgesloten. 
 
De Raad van Toezicht ervaart in de totale organisatie een betrokkenheid die goed is voor de werksfeer en 
kwaliteit van onderwijs. Het voornemen om personeel, ouders en leerlingen daadwerkelijk meer te 
betrekken bij de school en schoolorganisatie, krijgt steeds meer vorm. Met dit streven wil de Raad van 
Toezicht duidelijk maken dat ons Protestants-Christelijke onderwijs een meerwaarde heeft in de vorming 
van leerlingen en in de regio een bijdrage levert aan verantwoorde participatie. De Raad heeft door 
scholenbezoek gesproken met directie, personeel en leerlingen en heeft besloten jaarlijks scholen te 
bezoeken rond een al dan niet afgesproken thema. 
 
Wij weten ons in ons werk gedragen door God, onze Schepper van hemel en aarde,  
die ook nu middels mensen scheppend bezig is en blijft. 
 
 
 
 
Namens de Raad van Toezicht,  
Drs. R. Opendorp RA 
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Samenstelling 

De Stichting Willem van Oranje heeft een Raad van Toezicht met zeven personen: 

 De heer P.A.J. Pruijssers MBA 

 De heer J.C. Lam 

 Mevrouw F. van den Hout-Slagter 

 Mevrouw mr. M.B. Leusink-van Santen 

 De heer T. Groeneveld 

 De heer ir. B.P. de Wit RTD 

 De heer drs. R. Opendorp RA (voorzitter) 
 

Policy Governance 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op bestuur volgens de principes van John Carver de zgn. Policy 

Governance. Voor het toezicht is een toezichtkader opgesteld. De Raad van Toezicht laat zich coachen en 

scholen door de heer N. Mertens van Inverb. 

In de vergadering van 10 juni 2015 heeft de heer Lam afscheid genomen als lid Raad van Toezicht. 

Besloten is om in 2016 voor de vacature te gaan werven wanneer ook de heer Pruijssers zal aftreden. 

 

Onderwerpen 

De Raad van Toezicht legt middels dit jaarverslag 2015 verantwoording af. In 2015 zijn zes vergaderingen 

gehouden. De belangrijkste onderwerpen die in 2015 aan de orde kwamen zijn: 

 Begroting 2015. 

 Meerjarenbegroting 2016-2020. 

 Schoolondersteuningsplannen locaties Waalwijk en Wijk en Aalburg. 

 In de vergadering van april is specifieke aandacht besteed aan reflectie op het eigen functioneren van 
de Raad van Toezicht alsmede het onderwerp ‘Stakeholders’ dat in deze vergadering verder is 
uitgediept. 

 (Financieel) Jaarverslag en accountantsrapportage 2014. 

 Oudertevredenheidsonderzoek VO. 

 Op 10 juni 2015 heeft er een gezamenlijke vergadering van Raad van Toezicht, MR VO en GMR PO 
plaatsgevonden. Centraal daarin stond de kennismaking met elkaar. In 2016 krijgt dit een vervolg. 

 De vergadering van 8 oktober werd gestart met een bezoek van de leden van de Raad van Toezicht 
aan de scholen van de Stichting. 

 Examenuitslagen en conclusies. 

 Schoolgids ISK. 

 Klachtenprocedure. 

 Strategisch beleidsplan. 

 Samenstelling remuneratiecommissie en functioneringsgesprekken met College van Bestuur. 

 Code Goed Onderwijsbestuur VO. 
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Primair onderwijs  
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5. Onderwijsprestaties PO 

________________________________________________________ 
 
 

Onze onderwijsprestaties - Juliana van Stolbergschool 

Aantal leerlingen 
De school 
maakt een 
groei door: 
van 326, naar 
347 en eind 
2015 is er een 
groei naar 352 
leerlingen. 
Hierdoor is in 
2015 een 15e 
groep gestart. 
Juliana van 
Stolbergschool 
verwacht 
echter wel een 
daling door 
een grote 
uitstroom van 
groep 8. 
 
 
 
 
 
 
 
Voedingsgebied 
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Resultaten eindtoets 
We zien voor 2015 een minder goede 
eindscore van de eindtoets in relatie tot 
voorgaande jaren.  
Dat betekent dat de school een verklaring 
heeft gezocht. Deze verklaring wordt 
beschreven in hoofdstuk 7. 
 
 
 
 
 
 
Schooladvies vervolgonderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Inspectie oordeelt met 
BASISARRANGEMENT 
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Onze onderwijsprestaties – SBO De Leilinde 

 

Aantal leerlingen 
De school telt op 
1 augustus 2014 vijf 
groepen, totaal 62 
leerlingen.  
Dit is een lichte daling 
ten opzichte van de 
voorgaande jaren. De 
school merkt dat 
passend onderwijs 
van invloed is op het 
leerlingenaantal op 
onze school. De 
leerlingen, die onze 
school bezoeken 
hebben steeds meer 
de problematieken 
van zeer moeilijk 
lerend of 
gedragsmatig. De 
school is dan ook met 
een speciale parelgroep gestart. In deze groep zitten kinderen , die extra veel zorg en aandacht nodig 
hebben. 
 
 
Voedingsgebied 
 
 
 
 
 
 
 
Resultaten eindtoets  Wordt niet mee gewerkt op SBO De Leilinde 
 
 
 
 
Schooladvies 
vervolgonderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Inspectie oordeelt met 
BASISARRANGEMENT 
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6. Een kijkje binnen bij Daltonschool SBO De Leilinde 

________________________________________________________ 
 
 
Zichtbaarheid en missie van de school 
Onze ambitie is vorm te geven aan een omgeving waar de talenten van leerlingen naar boven worden 
gehaald. Belangrijke punten voor de school zijn: reflectie, doelmatigheid en efficiëntie. Hiermee sluiten 
we aan bij de pijlers van de Nederlandse Dalton Vereniging. Onze SBO school is momenteel de enige SBO 
Daltonschool in Nederland. 
We geven invulling aan die talentontwikkeling door met name het accent te leggen op zelfstandigheid, 
vrijheid in gebondenheid (durven en kunnen nemen van verantwoordelijkheid) en samenwerking 
centraal. In 2015 hebben we meer ingezet op reflectie en het eigenaarschap ervan. Leerlingen krijgen 
wekelijks een reflectievraag. Het leidt tot bewustwording van de kinderen en leerkrachten waar de 
kinderen staan in de ontwikkeling. Juist dat reflecteren past bij de visie om van betekenis te kunnen geven 
aan het leven van een kind. 
 
Identiteit 
Identiteit geven we vorm met dagopeningen en met aandacht voor thema’s waarin waarden en normen 
worden uitgedragen vanuit Christelijk perspectief (respect, iets over hebben voor de ander, ik wil wat 
voor jou betekenen). Daarnaast heeft de school dit jaar de Paasviering gehouden met het thema “We 
waren erbij”. 
 
Kwaliteit van het onderwijs 
De school heeft op 15 januari 2015 een inspectiebezoek gehad en de inspectie was erg lovend. Wat met 
name opviel was de houding van de leerlingen en de inzet van de leerlingen in de hoogste groepen die 
ook worden ingezet om sociale veiligheid onderling te creëren. Zij fungeren als mediators op het 
schoolplein en krijgen hierbij begeleiding van een video interactie begeleider, waardoor het leren van 
sociale cohesie als opmerkelijk element uit het inspectiebezoek naar voren kwam.  
De school heeft opnieuw een basisarrangement gekregen. 
 
Op onze school werken we met WMK kwaliteitskaarten, welke volgens een vaste cyclus worden 
afgenomen. Ontwikkelpunten worden vastgelegd in een borgboek. Het borgboek is een verzamelbundel 
‘waar SBO De Leilinde voor staat’. Naast borgen is het tevens een werkboek om opnieuw een cyclus van 
Plan Do Check Act in te gaan. 
 
De belangrijkste elementen 
‘waar SBO De Leilinde voor 
staat’ zijn nu vertaald naar 
een placemat voor het 
personeel. Verder is een 
Dalton informatieboekje in 
ontwikkeling om de werkwijze 
van de school aan met name 
invalkrachten uit te leggen om 
zo hiermee ook continuïteit te 
realiseren wat betreft de 
pedagogische aanpak en de 
vijf pijlers van het 
Daltononderwijs. 
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Onderwijs 
Ons onderwijs kenmerkt zich door structuur, aansluiten op de behoefte en mogelijkheden van onze 
leerlingen met daarbij de uitgangspunten van het Daltononderwijs. 
Drie pijlers Zelfstandigheid, Vrijheid in gebondenheid ( verantwoordelijkheid) en Samenwerking staan 
centraal in ons onderwijs. Nieuw element in 2015 is het invoeren van de coach / kind gesprekken (wat wil 
ik leren?) en de oudergesprekken. Hierin vertelt niet de school hoe het gaat met het kind, maar vragen wij 
de ouders wat zij willen weten van hun kind en wat de school voor hen kan betekenen. Op deze wijze 
willen we ook de drie pijlers doorvertalen naar kinderen en ouders. 
 
 

 Daltondagen op SBO De Leilinde 
Elk jaar wordt er op de derde woensdag in maart de nationale Daltondag gehouden. Op deze dag 
herdenken en vieren we dat Helen Parkhurst in 1922 een Daltonschooltje startte in het plaatsje 
Dalton in de Verenigde Staten van Amerika. Voor onze kinderen is het een feestdag. Dit jaar is dit 
gerealiseerd met een vossenjacht. 
 

 Tutoren 
Oudere kinderen van de Adelaars worden ingezet bij de Merels en Vinken. Zij lezen voor en 
helpen ook de jonge kinderen om beter te leren spelen in één op één situatie. 

 

 Rekenmethode 
De rekenmethode is volledig geïmplementeerd. Hij sluit 
beter aan bij het niveau van de kinderen, omdat er meer 
digitalisering in zit en ook meer visualisatiemogelijkheden 
zijn. Voor 2015 merken docenten al op dat het rekenen 
voorspoediger verloopt. In 2016 zal dit gemeten worden. 

 

 Digitalisering in methoden 
De methoden aardrijkskunde en geschiedenis hebben veel 
digitalisering in zich wat aanzet tot zintuigelijke prikkeling. 
Leerlingen kunnen zich met deze methode ook vrijer door 
de leerstof bewegen wat ook beter past bij de gedachte 
rondom zelfstandigheid. In 2019 willen we ook het 
natuuronderwijs op deze wijze inrichten, waardoor we in 
2019 90% van de methoden digitaal kunnen aanbieden. 
 

 Techniekdag 
Techniekradar is langsgekomen, 
georganiseerd door TechXperience. Alle 
groepen kregen in de aula te maken met 
heel veel verschillende 
techniekopdrachten. Bouwen met blokken, 
samen raderen in elkaar zetten, lampjes en 
stroomkringen laten werken, samen met 
Lego bouwen, enz. Het plezier straalde van 
de gezichten van de kinderen. Ze vonden 
het leerzaam, werkten keihard in groepjes 
samen.  

 

 Seksuele en relationele vorming 
Op dit thema is in 2015 extra ingezoomd. Dit heeft tevens ook geleid tot een tentoonstelling. 
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Organisatie 

 Directeur en intern begeleider(s) hebben maandelijks overleg gevoerd over beleidsmatige zaken 
en de zorgstructuur en zorgleerlingen van de school.  

 Schoolreis. Op 29 augustus 2014 zijn we met alle 
kinderen, veel hulpouders, stagiaires en teamleden op 
schoolreis geweest naar De Efteling. 

 Het didactisch pedagogisch stappenplan is opnieuw 
aangepast en de gehele PDCA is hiermee doorlopen. 

 Open podium 
Onder een supergrote belangstelling van zo’n 70 
ouders, verzorgers, opa’s en oma’s en andere 
belangstellenden werd het open podium door twee 
Adelaars gepresenteerd. De aanwezigen kregen 15 acts 
voorgeschoteld. Alle acts waren van een erg hoog 
niveau. Dansen, zingen, playbacken en goochelen. Niets 
was voor de kinderen te gek om te laten zien.  

 
 
Personeel 
Binnen het personeel hebben in 2015 de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden.  
Alle medewerkers werken (samen) aan hun persoonlijke ontwikkeling gerelateerd aan de 
schoolontwikkeling. Dit uit zich in: 

 Ontwikkeling van vakmanschap naar meesterschap en de initiatiefrijke professional 
Jaarlijks voert de directeur gesprekken met het personeel. Dit levert ontwikkelpunten op voor 
2016. In 2015 is ingezet op meer zelfregie en meer eigenaarschap. Binnen het team is sterke 
behoefte om zich in 2016 te ontwikkelen om om te gaan met de gedragsmatige problematiek in 
de school. 

 Team 
SBO De Leilinde werkt met een klein team. Door het intensieve contact kenmerkt het team zich 
als geheel, betrokken en staan neuzen dezelfde kant op. Dat is ook duidelijk getypeerd als sterke 
kracht in de school door de inspectie. 

 Ziekteverzuim 
In 2015 is de locatie getroffen door twee langdurig zieken hetgeen impact heeft op het kleine 
team. 

 Scholing 
Gehele team: ADHD en grensoverschrijdend gedrag 
Intern begeleider, ambulant begeleider en directeur: Professionalisering ZML (tussenvoorziening 
voor de Merel) 
Individuele nascholingtrajecten: Master SEN. Deze werknemer doet nu onderzoek naar het effect 
van time out plekken. 

 Stagiaires 
De school heeft dit jaar ook weer een beroep kunnen doen op tien studenten/stagiaires.  
Deze stagiaires komen van het KW1 College, de Avans Hogeschool, de Hogeschool voor 
Pedagogiek of Calibris opleidingen. 

 
 
Omgeving 
 
Contact met ouders 
Dit jaar is meer ingezoomd om ouders digitaal informatie te geven. In de rapportbesprekingen komt het 
handelingsdeel en ontwikkelperspectief van het kind nadrukkelijker aan bod. We zijn gestart met de vraag 
te stellen “Waar staat uw kind over een half jaar en wat kan de school daarin betekenen?” om hiermee de 
samenwerking tussen school en ouders explicieter naar voren te brengen. 
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Trots vanuit het jaar 2015 
Alle gestelde doelen van het Daltonontwikkelplan zijn behaald in schooljaar 2015 en zullen worden 
geborgd in het borgboek. Het team heeft zich georiënteerd op een ontwikkelportfolio met als doelstelling 
dat leerlingen hun ontwikkelproces, foto’s als een fotoleerboek vormgeven om hun ontwikkeling in beeld 
te brengen. Blij zijn we ook met de mogelijkheid die Scala heeft geboden om leerlingen van De Regenboog 
te mogen inschrijven. De bijeenkomst met ouders van SBO De Regenboog was enorm prettig wat 
vertrouwen geeft. En op 1 augustus 2016 fuseert SBO De Regenboog met SBO De Leilinde. Nog een groep 
zal in 2016-2017 doorgaan in Drunen. De andere leerlingen gaan een onderwijsplek krijgen in Oud 
Heusden. Deze leerlingontwikkeling is versterkend voor de school. 
 
Uitdagingen voor 2016 
Het inspectierapport is afgesloten met de woorden dat er een hecht, professioneel, meelevend en 
kwalitatief hoogstaand team op SBO De Leilinde werkt. Dat vasthouden is een uitdaging voor 2016. 
Belangrijke punten als rust, aandacht, openheid, gehoord worden, mogen uitkomen wie je bent en boos 
mogen zijn in veiligheid zal aandacht verdienen in 2016, zeker omdat we meer gedragsproblematiek in de 
school krijgen. Deze aspecten zullen in 2016 een belangrijke uitdaging zijn om te blijven continueren. 
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7. Een kijkje binnen bij Juliana van Stolbergschool 

________________________________________________________ 
 

 
Zichtbaarheid en missie in de school 
‘Wie ontmoet, bereikt meer’ is op de Juliana van Stolbergschool gekoppeld aan burgerschap en sociale 
veiligheid. De natuurleertuin is zo’n ontmoetingsplek waar duurzaamheid en onderzoekend leren centraal 
staan. In 2019 zal de tuin volledig onderdeel van het curriculum zijn. Op weg daar naar toe zal de school 
onderzoeken hoe de tuin vormgegeven kan worden en hoe deze te integreren in het onderwijs. De 
ambities voor deze tuin (bijvoorbeeld zonne- en windenergie) zullen een invulling krijgen, educatie en 
duurzaamheid wordt op concrete wijze gekoppeld. 
 
Onderwijs  
In 2015 was de Cito-score 535 en stroomden meer kinderen dan gebruikelijk naar het VMBO, namelijk 
53%. Hoewel deze score betrekkelijk laag was, lag dit wel in de lijn der verwachting voor deze groep 8. 
Ook waren er relatief veel kinderen met dyslexie (8), met ADHD (3) en leerlingen met een eigen leerlijn (2) 
waardoor het totaalbeeld lager scoort. Daarbij was er in 2015 voor de eerste keer de Eindtoets. Deze 
bevat andere onderdelen die voorheen niet werden getoetst, de Cito-entreetoets vorig jaar in groep 7 
was dan ook goed. 
 
In 2016 wordt weer een hogere score verwacht. Er zijn wel interventies ingezet. Volgend schooljaar komt 
er een nieuwe Cito-Entreetoets, die waarschijnlijk afgestemd is op de Eindtoets. Ook zal de school zelf 
actief en consequent het stroomschema volgen bij het analyseren van de opbrengsten. De school richt 
zich op de werkwijze van ‘Een stap verder met 1 zorgroute’ waarbij het handelings- en opbrengstgericht 
werken gecombineerd wordt en waarbij aandacht is voor het vooraf sturen van de opbrengsten. 
 
Over het algemeen is het beeld van de opbrengsten, de resultaten, van de Juliana van Stolbergschool 
boven de norm van de Inspectie. Een verrassing was dat de eindtoets dit schooljaar een lager beeld liet 
zien dan passend was bij de schoolpopulatie. Gezien de resultaten van het voorafgaande schooljaar was 
dit niet te voorspellen. Kijkend naar de individuele ontwikkellijn van de leerlingen, hebben zij op niveau 
gescoord. We verwachten dat dit een eenmalige ‘dip’ is.  
 
Overige resultaten liggen ver boven gemiddelde, bijvoorbeeld leestechniek (lezen in groep 3) scoort 175 
ten opzichte van 158 landelijk. Ook voor Engels dat al vanaf groep 1 wordt gegeven, scoort de school zeer 
hoog. Het resultaat groep 8 bij de Oxford Young Learning Test is op niveau eind HAVO. Een resultaat om 
trots op te zijn. 
 
Punten waarop verbeteringen worden ingezet, zijn: omgaan met verschillen, groepsplannen en 
rekenen/begrijpend lezen. Inmiddels werken we bij zowel lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen 
met een groepsplan. Het handelingsgericht werken levert bewustwording van leerkrachten: het omzetten 
van ervaringen naar handelen, van analyse naar concreet plan. Dit is ook van belang bij Passend 
Onderwijs. Ondersteuning en differentiatie in de dagelijkse praktijk zijn speerpunten in onze organisatie 
voor 2016. Er is een begeleider van School aan Zet die meekijkt om hier vorm aan te geven. Andere 
aandachtspunten in schooljaar 2015/2016 zijn de leesontwikkeling in groep 3 en 4, het rekenonderwijs in 
groep 4 en de sociale vaardigheid in groep 7. 
 
In 2015 is een schooleigen ambitienorm opgesteld waarbij niet meer de landelijke ondergrens wordt 
aangehouden. De gegevens vanuit Parnassys van de afgelopen drie jaren zijn de basis. In 2016 zullen de 
eerste resultaten bekend worden. Het streven is boven de landelijke norm te scoren. Is de ondergrens 
voor technisch lezen een 3, de school stelt de norm op 3.9. In 2016 volgt een evaluatie en zal de 
ambitienorm voor 4 jaar vastgesteld worden. 
 
In 2015 is een nieuw schoolplan 2015-2019 geschreven. Dit schoolplan vormt de basis voor het jaarplan. 
Speerpunten zijn differentiatie, omgaan met verschillen en ondersteuning (Passend Onderwijs). Gebleken 
is dat (taal)ondersteuning extra aandacht behoeft: er komen namelijk meer kinderen op school met een 
andere thuistaal dan Nederlands (7 in 2015). 
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Andere kwaliteitsimpulsen: 
• er is gestart met een nieuwe rekenmethode en kleuterplein 
• tabletonderwijs is uitgebreid 
• pilot pi-spello (extra ondersteuning spelling) 
• techniek integreren in natuurleertuin 
• doorlopende leerlijn naar VO (bijvoorbeeld voor Engels worden door docenten en leerlingen van het 

VO gastlessen gegeven) 
 
In 2015/2016 is uitvoering gegeven aan schooleigen cultuurbeleid waardoor de Juliana van Stolbergschool 
meer eigenaar is geworden van het project. Voorheen gebeurde dit gezamenlijk met de gemeente 
Waalwijk. In ons aanbod is eenmaal per twee jaar een schoolbreed project opgenomen en jaarlijks 
organiseren leerkrachten met de eigen groep excursies passend bij een cultureel onderwerp. Het doel is 
dat cultuur een onderdeel van het curriculum is en dat eigenaarschap bij de school ligt. 
 
Twee digicoachen zijn in 2015 afgestudeerd. De school wil leerlingen IT-vaardig opleiden en aandacht 
schenken aan menselijk contact, daar sluit ook de natuurtuin bij aan. Kinderen moeten zelf dingen gaan 
ontdekken. IT is een middel daarbij. Accent ligt op de vaardigheid van ontdekkend en ontwerpend leren 
en daarbij is digitalisering een belangrijk hulpmiddel. 
 
Hoogbegaafdenonderwijs zal in 2016 bovenschools een vervolg krijgen met de Plusklas, één dagdeel in de 
week. De school voert dit zelfstandig uit met ondersteuning van een expertiseplatform dat samen met 
Scala is opgericht. Teamleden volgen een opleiding hoogbegaafde leerlingen. 
 
Organisatie 
In 2014 is een start gemaakt met Parnassys, dit resulteerde in betere analyses van resultaten en meer 
inzicht in de sterke en zwakke kanten van ons onderwijsaanbod. Data vanuit Parnassys stellen ons in staat 
om beter te sturen op resultaten en herstel en betekenen voor ons werk een verdiepingsslag. 
 
Daar er een grote instroom van kleuters is, is half 2015 een instroom kleutergroep ingesteld. 
 
In 2015 is er doorgroei geweest van de Juliana van Stolbergschool naar Brede School. Na een 
reorganisatie van kinderopvang Mikz is er in 2015 een maandelijks overleg gestart met de wijkmanager 
betreffende doorgaande lijnen en afstemming van activiteiten en thema’s. 
 
Identiteit 
De Juliana van Stolbergschool onderhoudt intensief contact met kerken. De initiatieven van 2014 worden 
gecontinueerd. Ds. Grevink is iedere woensdag in de school ter ondersteuning van leerkrachten en 
ouders. Goed burgerschap is hierbij één van de aandachtspunten. 
De werkgroep Viering en Geloven organiseert de Advent- en Paasprojecten en de jaarlijkse gezinsviering. 
Steeds minder kinderen kennen van huis uit de verhalen uit de Bijbel, daarom is er in 2015 niet meer 
gekozen voor een vaste Bijbelmethode maar worden de Bijbelverhalen verteld en besproken vanuit de 
“Bijbel voor kinderen” voor groepen 1-3 en de “Samenleesbijbel” voor de groepen 4-8. Ouders zijn 
hierover geïnformeerd. 
 
Personeel en professionalisering 
Onderwijskwaliteit kan niet zonder goed opgeleid personeel. Het personeel van de Juliana van 
Stolbergschool heeft zich in 2015 op de volgende zaken geprofessionaliseerd: 
• toepassing van digitaal onderwijs: 2 afgestudeerde digicoaches 
• hoogbegaafdenonderwijs 
• sturen op resultaat en cijfers (scholing Parnassys voor alle personeelsleden) 
• collegiale consultatie (teambijeenkomst samen werken, samen leren) 
• lesobservatie (flitsbezoeken, klassenbezoek) 
• veiligheid (BHV-training) 
• leesonderwijs (leesbevorderingscursus ‘Open Boek’ door twee leerkrachten) 
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• versterking organisatie (2 teamleden zijn bezig met master Intern begeleider en 1 teamlid volgt 
opleiding gedragsspecialist) 
 
Er is een buurtsportcoach aangesteld die tussen de middag sportactiviteiten verzorgt in het kader van de 
gezonde school. Sportverenigingen geven clinics op de school. 
 
Het ziekteverzuim is in 2015 gedaald vanwege minder langdurig zieken. Onder personeel is het 
verzuimprotocol verspreid. 
 
Onze omgeving: Communicatie en relaties 
De Juliana van Stolbergschool maakt onderdeel uit van het Samenwerkingsverband PO 30-10 en voert 
samen met het samenwerkingsverband het ondersteuningsplan uit. 
 
Regionaal worden er thema-avonden georganiseerd voor belangstellenden. In 2015 was het thema 
‘oplossingsgericht opvoeden’ met Tischa Neve als spreker. Er was een grote opkomst. In 2016 krijgt dit 
een vervolg. 
Samen met het kinderdagverblijf is er een Open Dag georganiseerd. Daarbij stelt de school zich open voor 
alle belangstellenden, want ‘wie ontmoet, bereikt meer’. 
 
De school kent ook een groep ‘Vrienden van de Juliana van Stolbergschool’, deze groep is in 2015 officieel 
van start gegaan. Ouders vormen hierin een kernteam onder coördinatie van de school. De intentie is om 
o.a. ‘vrienden’ voor de natuurleertuin te werven (ouders, bedrijven, etc.) en om onderwijs en omgeving 
bij elkaar te brengen. 
Ook is een ouderraad gestart. Ouders willen mede-eigenaar worden van wat er in school gebeurt, een 
duidelijk initiatief van ouderbetrokkenheid. Ouders kunnen zich inschrijven voor werkgroepen 
sportmiddagen, Paasontbijt, Sinterklaasviering of hulp open dag. Door deze activiteiten samen te doen, is 
er ontmoeting en krijgt de missie van de school verder vorm. 
 
Uitdagingen voor 2016 en verder 
• Vormgeven van de natuurleertuin en integratie in onderwijs. 
• Realiseren van de eigen ambitienorm en vaststelling daarvan. 
• Realisatie van de streefdoelen 2019. 
Streefdoelen 2019: 
• In 2019 is ICT geïntegreerd in ieder vakgebied waarbij voldoende kennis en vaardigheid in de school 

aanwezig om te leren over, met en door ICT door leerlingen en docenten. 
• In 2019 zijn we een lerende organisatie: leren van en met elkaar. 
• In 2019 hebben we een programma-aanbod voor talentontwikkeling en excellentie. 
• In 2019 is taal- en leesonderwijs zichtbaar verbeterd. 
• In 2019 is de natuurleertuin de plek waar gewerkt wordt aan kernvaardigheden op het gebied van 

techniek en duurzaamheid. 
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8. Verantwoording GMR 

________________________________________________________ 
 
 
Samenstelling 
 
Vanuit de oudergeleding 
Mevrouw J. Konijn   Juliana van Stolbergschool 
De heer P. van Dueren den Hollander SBO De Leilinde 
 
Vanuit personeelsgeleding  
Mevrouw D. Oomkes   SBO De Leilinde  
Mevrouw L. de Rooij   Juliana van Stolbergschool 
Mevrouw L. Westerveld  Juliana van Stolbergschool 
 
Besproken in 2015 
De GMR heeft zich in 2015 beziggehouden met de gebruikelijke onderwerpen en taken. 
De onderwerpen die zijn behandeld, zijn gerangschikt naar strategieveld. 
 
Leren/Onderwijs 

-     Nieuws vanuit de scholen 
 
Personeel 

- Werkkostenregeling 
-  Vakantierooster en 40-urige werkweek 

 
Omgeving 

- ISK Wereldschool 
 
Organisatie 

- DGO en sluiting sociaal plan. 
- Meerjarenbegroting: GMR heeft ingestemd met de begroting, prognoses en uitgangspunten 

begroting 2016-1020. 
- Meerjaren bestuursformatieplan: Toelichting op meerjaren formatieplan, inzet van personeel in 

relatie tot geprognotiseerde groepen. GMR heeft ingestemd. 
- Fusie effectrapportage SBO De Leilinde en De Regenboog. 
- Reglement GMR. 

 
Tenslotte 
Een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan het functioneren van de raad. 
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Voortgezet onderwijs  
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9. Onderwijsprestaties Voortgezet Onderwijs - Waalwijk 

________________________________________________________ 
 
 
Willem van Oranje College Waalwijk - aantal leerlingen 

 
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling. 
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-(g)t-havo-vwo. 
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Voedingsgebied 
Uit welke postcodegebieden komen de leerlingen in 2015-2016 ? 

 
 

 
 
 
 
 

 
Slaagpercentages 
Hoeveel leerlingen hebben deelgenomen aan het examen en hoeveel leerlingen zijn geslaagd in 2014-
2015 ? 

 
 
Het Willem van Oranje College heeft als ambitie om met het slaagpercentage boven het landelijk 
gemiddelde te scoren. 
Voor VWO en MAVO maken we onze ambitie waar, voor VMBO T niet.  
Al jarenlang zijn de resultaten van het VWO op een hoog niveau. Dit geldt voor de doorstroming, het 
slagingspercentage en het gemiddelde examencijfer. 
Voor de HAVO is het herstel gerealiseerd. Het verbeterprogramma heeft geleid tot resultaten waar we 
tevreden over zijn. De doorstroomcijfers en het slagingspercentage is hoog en ligt in examenjaar 2015 
weer boven het landelijke gemiddelde. Voor VMBO T zal een herstelprogramma worden ingezet. 
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Examencijfers 
 

 
 
Het Willem van Oranje College heeft als ambitie om met de resultaten van de leerlingen boven het 
landelijk gemiddelde te scoren. Dit geldt zowel voor de gemiddelde Centraal Examen-cijfers, als voor de 
vakresultaten. Ook de zittenblijfpercentages moeten lager liggen dan het landelijk gemiddelde. Het 
continue volgen van resultaten van de leerlingen en vakken is daarbij essentieel.  
Met de vaksectievoorzitters worden de resultaten geanalyseerd en doorgesproken waardoor er een 
Plan Do Check Act-cyclus in gang wordt gezet. 
 
Doorstroom en vervolgonderwijs 
Het Willem van Oranje College wil kansen bieden aan leerlingen. Dit betekent dat leerlingen de 
mogelijkheid krijgen om het onderwijs op een hoger niveau dan hun advies, te volgen. In de gegevens 
komt dit kansrijke onderwijs ook tot uitdrukking. We selecteren niet scherp, omdat we van groei en 
ontwikkeling van de leerlingen uitgaan. 
Als norm hanteert het Willem van Oranje College dat doorstroompercentages boven het landelijk 
gemiddelde liggen en uitstroompercentages onder het landelijk gemiddelde. 

 
Inspectie 

 Volgens het nieuwe inspectiekader wordt gesproken over onderbouwsnelheid, onderbouwpositie en 
 bovenbouwsucces. Voor alle afdelingen voldoen deze waarden ruimschoots aan de norm. We scoren 
 ruim boven de norm en kunnen onze visie op het bieden van kansen dan ook realiseren. 

  Tevredenheid leerlingen 
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 Voor de stelling “Ik voel me veilig op school” scoorden we voorgaand jaar een 7,8. Dat is in 2015 gestegen 

naar 8,4. We wijken hierbij positief af ten opzichte van het landelijk cijfer van een 8,0. 
 
 

Tevredenheid ouders 

 
 

  

8,4 

Veiligheid in de school 
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10. Een kijkje binnen het Willem in Waalwijk 

________________________________________________________ 
 
 

Zichtbaarheid en missie van de school 
De missie van de Stichting Willem van Oranje maken we zichtbaar binnen onze school door aan te sluiten 
op het begrip verantwoordelijkheid. In 2015 is gestart met gedragsverandering bij directie en teamleiders. 
Sturen op resultaten betekent ook het ruimte geven aan eigenaarschap. Dat betekent dat faciliterend 
leiding geven door moet sijpelen in de organisatie en we willen dit niet alleen van directie naar 
personeelsleden, maar ook van docent naar leerling. Op deze wijze willen we afhankelijkheid omzetten 
naar proactiviteit en docentgestuurd onderwijs omzetten naar programmagestuurd onderwijs. 
 
 
Identiteit 
We borgen de Christelijke waarden door middel van dagopeningen. 
Ook is de verbinding met de kerk in 2015 verder geoptimaliseerd. Vanuit onze Christelijke waarden vinden 
we sociale veiligheid op school enorm belangrijk. We hebben hier in 2015 onze focus op gehad door het 
plaag/pestprotocol te herijken, een ouderavond te organiseren over sociale veiligheid, Challenge Day te 
organiseren, in dagopeningen aandacht te besteden aan wat is veiligheid voor jou, wat voor de ander en 
is speciale aandacht gegaan naar actuele thema’s rondom respect en veiligheid: Charlie, Parijs, opvang 
vluchtelingen. De actualiteit van 2015 en het afnemende gevoel van respect en veiligheid maakte dat het 
geloof concreet toegepast kon worden. Met leerlingen is nagedacht over: “Hoe reageren we op echt, 
waar, niet waar?”. Belangrijke vraagstukken waren wat is respect voor andersdenkenden, wat betekent 
naastenliefde dan en hoe geef je tolerantie vorm? 
 
 
Kwaliteit van het onderwijs 
 
MAVO 
In 2015 is bewust een naamsverandering van VMBO naar MAVO ingezet.  
De kwaliteit van het VMBO laat zien dat de resultaten op orde moeten komen. De zorgstructuur binnen 
de MAVO is hoog. Daar waar in 2014 is ingezet op betere verbinding met de doelgroep, meer aandacht 
voor zorgbehoefte, laten de resultaten van 2015 zien dat we nu ook aan de harde kant van de resultaten 
moeten sturen. Er moet nu met name worden ingezet worden op de leskwaliteit. Daarbij dient ook extra 
aandacht te komen voor de verschillen in de doelgroepen: van de ‘gewone’ MAVO leerling naar de 4H6 
groep die meer kunnen en die we een kans willen geven richting HAVO. Die differentiatie wordt in 2016 
gevolgd als de verdieping/professionalisering op leskwaliteit. 
 
HAVO 
HAVO heeft een herstel ingezet in 2013 en de resultaten (slagingspercentages) zijn in 2015 goed. Wat 
blijft is een kritische blik op de vakresultaten. We merken op dat de activerende didactiek effect heeft, 
evenals de ondersteuning van rekenen en de 3 HAVO-groep op een kleinere locatie (Burg. van Casteren) 
te plaatsen. We willen werken aan betrokkenheid van ouders door de ouderklankbordgroepen en het 
zogenaamde ‘benen op tafel-gesprek’. Hiermee proberen we telkens signalen op te pikken om het 
leerklimaat wat nu is ingezet vast te blijven houden. 
 
  



 

35 

VWO 
In 2015 is het BRC gestart. Excellente leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun VWO-diploma in 80% van 
de tijd te doen en de resterende tijd te excelleren in het BRC-programma (Business and Research College). 
Ook het Econasium is verder geoptimaliseerd. Er loopt op dit moment een samenwerking met de 
Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Utrecht waarbij leerlingen al in het VWO kennis maken met 
onderzoeksvaardigheden en een deelprogramma op de universiteit mogen volgen. Bij de bèta-afdeling 
van de Universiteit van Utrecht wordt bijvoorbeeld het vak statistiek gevolgd.  
Dat zit vaak gekoppeld aan het profielwerkstuk en levert bij sommige opleidingen ook een vrijstelling voor 
een vak op. Op deze wijze wordt nog meer de doorstroom naar de wetenschap benadrukt. 
 
Onderwijs  
In het voorgaande stuk is al aangegeven op welke wijze we het onderwijs steeds willen verbeteren en 
versterken. Kijkend naar het onderwijs zijn dit nog opmerkelijke zaken te noemen voor 2015:  

 Begeleiding onderpresteerders 
In 2015 is een persoonlijk coachingstraject gestart met 10 leerlingen die onderpresteren. Er is in dat 
traject ingezet op het verbeteren van de motivatie en de omslag van een fices mindset naar een 
growth mindset. De ervaringen van dit traject willen we gaan voortzetten in de teams om toe te 
gaan passen in de reguliere lessen. 

 Tickets 4 Talents 
Leerlingen kunnen tickets inzetten op het gebied van science (ontwerpen van innovatie), art design 
(uitvoeringen kunst, drama), sports (wedstrijden, verdieping). We merken dat in het eerste jaar 60-
70% van de leerlingen dit heeft gebruikt. In 2016 willen we ook ondernemerschap gaan opstarten 
om hiermee het economisch talent te versterken. 

 Internationalisering 
In 2015 is er een uitwisseling geweest met Zaragozza (Spanje) en Unna (Duitsland). De tweede klas 
Cambridge heeft skype sessies gehad met een school uit India om zo cultuur en taal met elkaar te 
verbinden. 

 Inzet van RTTI 
Dit is in 2015 verder voortgezet en wordt nu binnen vaksecties ook meegenomen in een 
vakwerkplan. Een aantal methoden voorziet echter op dit moment nog te weinig in RTTI. 

 Digitaal onderwijs 
In 2015 zijn we in een digitaliseringstraject gestapt rondom interactieve beamers.  
Er is eerst ingericht en daarna zijn docenten geschoold om de digitale interactieve vaardigheden in 
de les te gaan gebruiken. Interactieve beamers hebben als voordeel dat zij meer het visuele 
geheugen prikkelen en dat de ontwikkeling en het gemaakte werk van een leerling snel kan worden 
gepresenteerd, waardoor je een ontwikkeling zichtbaar kan laten zien. 

 Lesmethoden 
Steeds meer lesmethoden gaan werken met digitale content, met name de vakken wiskunde, 
economie, engels en duits zijn hierin voorlopers. 

 Inspectie 
De inspectie heeft 3 van de vier velden goed beoordeeld en ziet met name vooruitgang in het 
doelgerichte onderwijs en activerende didactiek. Ook het omgaan met verschillen is goed 
vooruitgegaan. Nog extra ingezoomd moet worden op de leerprocesontwikkeling. Niet alleen maar 
feedback geven, maar ook follow up en leerlingen zelf leren nadenken over hun leerproces mag nog 
sterker worden ingebed. 
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Organisatie 

 OOP-onderzoek 
Binnen het OOP zijn met name in 2015 veranderingen ingezet bij de conciërgerie en administratie. 
Betere taakafspraken en effectievere werkprocessen zijn in 2015 verder ontwikkeld om zo ook een 
efficiency slag te krijgen en meer eigenaarschap te creëren. 

 Ruimte 2020 
In 2015 zijn flexibele leerplekken gerealiseerd die het leren buiten de klas mogelijk maakt. Op deze 
leerplekken mogen leerlingen zelf regie nemen. Het is een oefenruimte van ervaren en ontwikkelen. 
Veelal wordt vakoverstijgend gewerkt. In 2016 zullen veel 1AG projecten hier gaan plaatsvinden. 

 Studieplekken OLC2 
Er is extra ruimte gecreëerd voor leerlingen om de kunnen studeren in een rustige ruimte. 

 
Personeel 
In 2015 hebben we op het gebied van personeel aandacht besteed aan: 

 Bevoegdheden 
90% van het personeel heeft de bevoegdheid, hetgeen een stijging is ten opzichte van 2014. 

 Professionalisering 
o Scholing leerlingbegeleiders en vertrouwenspersonen. 
o Interne ondersteuning teams. 
o Inzet didactische ondersteuning door 2 docentencoaches. 
o Studiedagen waarin met name de ICT basiscompetenties centraal hebben gestaan, workshops door 

en met elkaar zijn gevolgd om hiermee te leren van elkaar. De complexere competentie richting 
gepersonaliseerd leren en maatwerk is opgestart, maar omvat veel in relatie tot gebruik ICT en 
digitale content en zal verdere jaren worden voortgezet. 

 

Omgeving 

In 2015 is met name ingestoken om de volgende contacten te onderhouden: 

- Bedrijvenplatform Rotary Lions: 

info-avonden, contacten met 

leerlingen en ouders 

- Kerk: speciale dienst over 

wetenschap in de kerk aan de 

Haven te Waalwijk 

- Juliana van Stolbergschool en 

Koningsschool: samenwerking op 

het gebied van Engels – VVTO en 

het Bètalab. 

- Samenwerking met universiteiten 

en hogescholen 

- Daarnaast willen we als school 

andere instanties de gelegenheid geven om van het gebouw gebruik te maken. Zo zijn er musicals 

gehouden vanuit diverse scholen, een nieuwjaarsconcert. 

 

 
Trots vanuit het jaar 2015 
We zijn trots dat de resultaten in 2015 voor de HAVO weer goed zijn en we een stabiel VWO zien. Tevens 
kunnen we ook terugblikken op een goed slaagpercentage voor de Cambridge examens. Ouders 
waarderen de inhoud van de Cambridge programma’s. Ook de eerste aanzet in digitalisering is een slag 
om het onderwijs toekomstproof te maken. 
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Uitdagingen voor 2016 
Goede resultaten op zowel VMBO, HAVO als VWO blijft een basisvoorwaarde. De MAVO zal extra 
aandacht nodig hebben om leskwaliteit te vergroten. 
 
We willen op de locatie Waalwijk 
ondernemend en innovatief 
onderwijs blijven bieden gericht 
op wat de leerling nodig heeft 
(20-80 gedachte) en het niveau 
wat Cambridge en Econasium nu 
heeft blijven aanbieden. 
 
Daarnaast willen we inzetten op 
het gepersonaliseerd leren. Het 
denken in maatwerk in 
combinatie met digitalisering is 
een uitdaging voor de toekomst. 
 
Onze ambitie heeft kansen, maar 
ook grenzen. Locatie Waalwijk staat voor een flinke bezuinigingsopdracht. Dat is voor 2016 een zorg. 
Mogelijk gaan we de vaste schil raken. Dat betekent dat we heel zorgvuldig personeelsbeleid moeten 
voeren en stichtingsbreed moeten nadenken over een betere benutting van interne mobiliteit. Het 
nieuwe taakbeleid zorgt mogelijk voor een hogere werkdrukbeleving, terwijl er ook ambitie ligt en je 
personeelsleden vanuit hun eigen passie het onderwijs wilt laten geven. Deze balans is de uitdaging voor 
2016. 
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Onze onderwijsprestaties – Willem van Oranje College Wijk en Aalburg 

 

Aantal leerlingen 
 

 
 
 
Voedingsgebied 
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Slaagpercentages 
 

Het Willem van Oranje College heeft als ambitie om met de resultaten van de leerlingen boven het 

landelijk gemiddelde te scoren. Dit geldt zowel voor de slagingspercentages, de gemiddelde Centraal 

Examen-cijfers, als voor de vakresultaten. Ook de zittenblijfpercentages moeten lager liggen dan het 

landelijk gemiddelde. Het continue volgen van resultaten van de leerlingen en vakken is daarbij 

essentieel. In schooljaar 2013-2014 hebben we onze ambitie waargemaakt: de resultaten voor alle 

leerwegen liggen boven het landelijke gemiddelde. 

 

 
 

 
Examencijfers 

Het is onze ambitie als Willem van Oranje College om boven het landelijk gemiddelde te scoren. Dit geldt 

zowel voor slagingspercentages als voor gemiddelde cijfers CE als voor vakresultaten en rendement.  
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Doorstroom en vervolgonderwijs  
Als norm hanteert het Willem van Oranje College dat doorstroompercentages boven het landelijk 
gemiddelde liggen en uitstroompercentages onder het landelijk gemiddelde.  
In het vierde leerjaar begeleiden de decanen onze leerlingen bij het kiezen van een vervolgopleiding. Na 
het behalen van een diploma blijft er tijdens het eerste jaar op het MBO contact tussen de oud-leerling en 
decaan over de gemaakte keuze en de resultaten. 
Opvallend is dat leerlingen van het Willem op het MBO zeer succesvol zijn. 
Meer informatie over het Willem van Oranje College is te vinden op www.scholenopdekaart.nl. 

 
 

Tevredenheid leerlingen 
De onlangs afgenomen enquête onder leerlingen en ouders geeft een positief beeld van het Willem. Op alle 
items scoren we ruim boven het landelijk gemiddelde. 
 
We zien hierbij wel een dalende lijn in 
tevredenheid. Dit betekent dat er een analyse is 
gemaakt over welke aspecten leerlingen minder 
tevreden ervaren. Dat had met name te maken 
met voorzieningen in kantine, pauzeruimten. 
Hierop is geanticipeerd door de ruimten verder 
aan te kleden, het plaatsen van een 
speelvoetbalspel, om zo ook de tussenuren ruimte 
te geven voor ontspanning. Daarnaast zal de 
locatie moeten nadenken over stilteruimten om zo 
de mogelijkheid tot huiswerk in tussenuren beter 
te kunnen aanbieden. 

 

http://www.scholenopdekaart.nl/
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 Voor de stelling “Ik voel me veilig op school” scoorden  
we voorgaand jaar een 8,3.  
Dat is in 2015 gestegen naar 9,4.  
We wijken hierbij positief af ten opzichte van het landelijk cijfer van een 8,0. 

 
 
 
 
 
Tevredenheid ouders 
Onze ambitie is ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind. Wij zijn blij dat de uitslag van de onlangs 
afgenomen enquête onder ouders van leerlingen van leerjaar 3 deze betrokkenheid van ouders laat zien en 
dat zij tevreden zijn hierover. De enquête geeft een zeer positief beeld van onze school. Op alle items scoren 
we opnieuw boven het landelijk gemiddelde. Het uiteindelijke eindcijfer ligt 0,75 punt hoger dan het 
landelijke cijfer. 
Om de betrokkenheid van ouders te vergroten, hebben wij op het Willem 'ouderplatforms' ingesteld. In 
deze ouderplatforms gaan wij als school in gesprek met ouders over ons onderwijs 

 

 
 
De inspectie oordeelt met een basisarrangement. 

 

  

9,3 

Veiligheid in de school 
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11. Een kijkje binnen het Willem in Wijk en Aalburg 
________________________________________________________ 
 

 

Zichtbaarheid en missie van de school 
In 2015 is met name ingestoken op leren en ervaren. We doen dit aan de personeelskant, maar ook aan 
de leerlingenkant. Het werkelijk ervaren van de praktijk heeft meerwaarde waardoor de leerling zich 
beter kan voorbereiden op de maatschappij. Dat geldt ook voor het personeel. Meer bezoeken aan 
bedrijven levert een beter beeld op wat de maatschappij nodig heeft. In 2015 is ingestoken om buiten 
school te gaan ervaren. Met name in het Vakcollege wordt opgemerkt dat leerlingen een beter beeld 
krijgen van de vakvaardigheden die nodig zijn. De missie en visie in combinatie van het leren met elkaar 
zorgt ervoor dat we de opdracht ‘voorbereiden op de maatschappij’ vorm hebben kunnen geven in 2015. 
 
Identiteit 
De identiteit komt op een praktische wijze gedurende een schooljaar tot uiting: we geven aan alle klassen 
godsdienstonderwijs, we beginnen en eindigen elke schooldag met een dagopening en dagsluiting. We 
vieren gezamenlijk het Kerstfeest en Paasfeest. We zien wel dat in 2015 identiteitsvragen zijn veranderd 
en zijn meer vanuit school in gaan zoomen op de signalen van de leerlingen in wat er leeft. Projecten 
burgerschapsvorming gaf aan waar jongeren zorgen over hebben: taal, respectloosheid, duurzaamheid, 
afval, legbatterijen. Concrete onderwerpen die vervolgens dan in dagopeningen worden omgevormd, 
zodat leerlingen gaan nadenken hoe het Christelijk geloop hen daarin inzichten kan geven. Ook 
wereldcalamiteiten als in Parijs worden meteen opgepikt om aan het begin van de dag met de leerlingen 
over na te denken 
We hebben geconstateerd dat rouwverwerking een vast plekje in de school moet hebben en willen dat 
voor 2016 ook beter gaan borgen in de school. 
 
Kwaliteit van het onderwijs 
In maart 2015 is de inspectie op bezoek geweest en mochten alle indicatoren op groen. De school heeft 
een sterke ontwikkeling doorgemaakt omdat in het voorgaande bezoek een aantal indicatoren op score 1-
2 stonden en nu de maximale score hebben gekregen. Dat geeft aan dat groei is geweest in de school en 
dat we nu de stabiliteit moeten gaan behouden. We zien in 2015 een stabiel slagingspercentage van 97%.  
Het team BB/KB heeft voor het tweede aar achter elkaar een slagingspercentage van 100% behaald. 
 
Een voortdurende bewaking van de 
kwaliteit vertaalt zich in een positieve 
waardering door de onderwijsinspectie, 
een hoog slagingspercentage en 
positieve uitslagen van tevredenheids-
onderzoeken onder leerlingen en 
ouders met cijfers die ruim boven het 
landelijke gemiddelde liggen, zie 
www.scholenopdekaart.nl.  
 
98,6% van de docenten staat bevoegd 
voor de klas. Steeds meer docenten in 
de school zijn hun eerste graads 
bevoegdheid of een extra tweede 
graads vak aan het behalen. Hiermee 
vergroten zij hu eigen interne mobiliteit. 
 
 
 
 
  

https://mail.stichtingwillemvanoranje.nl/OWA/redir.aspx?C=PJs7K6SpqkWeDTiXxEthlRqVR_C6b9IIDs17ewKXOU8k26lUmAa9yzOHJ8d0mKLPGp29kAwKIQw.&URL=http%3a%2f%2fwww.scholenopdekaart.nl
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Onderwijs 
Focus ligt nu op de inhoudelijke uitwerking van de nieuwe examenprogramma’s VMBO. Er wordt nu een 
keuze gemaakt in de keuzeprofielen die we willen laten aansluiten bij de mogelijkheden en 
werkgelegenheid in de omgeving. Dat geeft kwaliteitsverbetering in het onderwijsprogramma. 
Ook meer inzet van LOB geeft leerlingen meer tijd en kansen na te denken over ‘wat wil ik, wat kan ik en 
waartoe wil ik me ontwikkelen’. 
 
 
RTTI  
Dit is ingezet in 2014 maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als 
motor voor onderwijsontwikkeling. Dat is in 2015 verder doorontwikkeld, ook in combinatie met de TOA 
toetsen.  
 
 

Maatwerk en eigenaarschap 
In dit jaar is er een voorzichtige start gemaakt dat 2 groepsdocenten lesdoorbrekend zijn gaan werken ook 
in combinatie met digitalisering. Hiermee willen we het gepersonaliseerd leren verder vormgeven. Deze 
stap zal in 2016 verder worden doorgezet waarbij we in klas 1 gaan starten om meer met een device te 
gaan doen om hiermee leerlingen meer maatwerk te kunnen bieden. We zetten hierbij in op ‘maatjes-
ontwikkeling’, niet alleen maar individueel leren, maar met name leren van elkaar. Zo zijn deze 
groepsdocenten met elkaar deze ontwikkeling ingestapt en we willen deze werkwijze ook doorvertalen 
naar de leerlingen. Eigenaarschap hoeft daarbij dus niet iets individualistisch te zijn. 
 
 
Lessen en lesmethoden 
Techniek heeft in 2015 een nieuwe lesmethode gekregen op het gebied van mobiliteit en transport. Deze 
methode is volledig digitaal. Ook PIE en Bouw, Wonen en Interieur werken met digitale lesmethoden. 
Methoden zetten in op digitale content, alleen dit kan nog veel beter gebruikt worden. In de school zijn 
een aantal docenten hierop voorlopers, maar ook nog zoekend naar de mogelijkheden om met digitale 
content beter maatwerk te bieden. Deze ontwikkeling zal in 2016 verder aandacht krijgen. 
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Organisatie 
Met 620 leerlingen blijven we een stabiel leerlingaantal behouden. In 2015 hebben we met name 
ingestoken op structurele lesopvang, Uitval wordt ten alle tijden voorkomen. Daar waar eerst nog bij 
uitval opvang was voor 60% is dat in 2015 gegroeid naar 100%. In het opvanglokaal krijgen leerlingen de 
mogelijkheid hun huiswerk te maken en toetsen in te halen. 
 
In 2015 zijn plannen gemaakt voor de 
flexibilisering en daarmee verbouwing 
van de praktijklokalen. We willen meer 
gaan werken vanuit 
gemeenschappelijkheid, waardoor we 
ook in de toekomst beter kunnen 
inspelen op de keuzes van leerlingen. 
Flexibele ruimten geeft mogelijkheid 
om als afdeling wat uit te kunnen dijen 
en soms wat te moeten krimpen. Dit 
vergroot mobiliteit bij leerlingen, maar 
ook bij het personeel, waardoor er 
minder in afdelingen gedacht gaat 
worden, maar meer vanuit de sector 
Techniek. 
 
 
Personeel 
In 2015 is ingezet op het frequent ziekteverzuim van personeel (aantal keer ziek melden). We gaan op dit 
momenten snel in gesprek met personeelsleden om de oorzaak te achterhalen. Doel is om meer op het 
niveau van de landelijke ziekteverzuimcijfers te komen. 
 
Het OOP is meer betrokken geraakt bij het onderwijs door taken van docenten naar hen te verschuiven. 
Zo zijn zij meer betrokken bij het fotojaarboek, leerlingenactiviteiten voor de brugklas en excursies. Op 
deze wijze proberen we ook de talenten van het OOP aan te boren. 
In de mediatheek wordt door mediatheek medewerkers onderwijs verzorgd op het gebied van digitaal 
leren en sociaal media.  
 
Omgeving 
Onze stakeholders zijn belangrijk voor ons, zij geven input hoe het onderwijs anders of beter kan: 

 Ouders 

 Toeleverend onderwijs, we hebben in 

2015 over en weer gekeken 

 Projecten met basisschool De 

Hoeksteen 

 Vriendenstichting van Het Willem 

 Ondernemensvereniging Altena 

 Afdeling Zorg en Welzijn gaat veel de 

omgeving in (ondersteuning bij 

sportdagen basisscholen, Wijkesteijn. 

Afdeling PIE maakt een publicatiebord 

Genderen 
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Trots vanuit het jaar 2015 
We zijn trots op het effect dat we leren en ervaren met elkaar en de omgeving een positief effect heeft. 
Het geeft een veranderde kijk op leren en het onderwijs. Door contact aan te gaan met het bedrijfsleven 
ervaart de school veel meer wat nodig is, wat we vervolgens ook weer in kunnen zetten in het LOB 
programma. Stages, bedrijfsbezoeken, keuzevakken geven meer mogelijkheden om voor de omgeving ook 
elementen van een bedrijfsschool te kunnen gaan invullen. Dat geeft mogelijkheden voor de toekomst. 
 
 
Uitdagingen voor 2016 
Het aanbieden van maatwerk. Hoe geef je dat vorm? Ook deze locatie heeft in 2016 een forse 
bezuinigingsopdracht te behalen. Een goede balans van specialisten (zorg) en generalisten in combinatie 
met het vraagstuk maatwerk bieden zal een uitdaging voor 2016 zijn. 
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12. Een kijkje binnen ISK Wereldschool 
________________________________________________________ 
 

 

Zichtbaarheid en missie van de school 
In november 2014 is al een eerste keer gesproken om ISK van Onderwijsgroep Tilburg te gaan overnemen. 
Zij gingen de dependance in Waalwijk afstoten en daarmee zou een voorziening voor vreemdelingen en 
nieuwkomers in de omgeving Waalwijk – Drunen – Heusden komen te vervallen. Dit heeft ertoe geleid dat 
Stichting Willem van Oranje deze school heeft overgenomen vanuit het perspectief ‘hoe we kijken naar de 
wereld’. Wij zien een wereld waar de vrijheid van de één de vrijheid van de ander beperkt, maar ook een 
wereld die behoefte heeft aan naastenliefde en tolerantie. Vanuit dat perspectief was het een logische 
keuze om ISK binnen onze Stichting te laten komen. Samen leren en samen leven is letterlijk hoe ISK 
Wereldschool werkt. De maatschappelijke integratie is de praktijk van alle dag. 
 
ISK Wereldschool vangt leerlingen op in de leeftijd van 12-18 jaar. 
Op 1 oktober telde de school 67 leerlingen met een grote diversiteit aan herkomst 

 

Identiteit 
De identiteit komt op een praktische wijze gedurende een schooljaar tot uiting en is met name gericht op 
waarden en normen. Hiermee houden we sterk rekening met de culturele verschillen van de doelgroep. 
We koppelen waarden niet aan een religie, maar zetten sterk in op universele waarden: respect, 
saamhorigheid en zelfstandigheid. 
 
Kwaliteit van het onderwijs 
ISK is een andere onderwijsvorm. Leerlingen maken het anders, ook hun achtergronden maken het 
anders. Het onderwijsprogramma staat geheel in het teken van taal. Zonder een goede beheersing van de 
Nederlandse taal hebben deze leerlingen geen schijn van kans in een doorstroom naar vervolgonderwijs 
of beroep. In juli 2015 was er een goede uitstroom naar het VMBO en MBO.  
 
Onderwijs 
De school heeft een vast programma met veel Nederlands, maar ook rekenen, burgerschapsvorming, 
verzorging, beeldende vorming, lichamelijke opvoeding en Engels. Taal is hier continue het hoofddoel. In 
oktober zijn we gestart met 3 groepen, de instroomgroep, de langzaam lerenden en de snel lerenden. 
De tendens op dit moment is dat er circa 8 leerlingen per maand instromen, hetgeen heeft geleid tot een 
groei naar ca. 100 leerlingen. In 2016 komt ook een groep AMV erbij (Alleenstaande Minderjarige 
Vluchtelingen in de leeftijd van 16-18 jaar). Zij wonen zelfstandig, hebben een mentor bij hun woning en 
volgen onderwijs om zo snel mogelijk het vervolgonderwijs in te gaan en een eigen bestaan te kunnen 
opbouwen. 
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Onderwijsdidactiek 
De didactiek binnen ISK Wereldschool kenmerkt zich door maatwerk aan te bieden. Er wordt gewerkt met 
2 grote toetsmomenten (ERK) in november en juni om hiermee de leeropbrengsten te kunnen meten.  
 
 

Uitdagingen 
De methoden zijn redelijk verouderd en ook wordt er op dit moment nog beperkt digitaal gewerkt. Hierin 
liggen mogelijkheden omdat we op deze wijze nog beter kunnen aansluiten op de behoefte van de 
leerling en maatwerk beter kunnen aanbieden. 
Ook samenwerking met de VO-locatie Waalwijk is in voorbereiding. Daar waar prachtige lokalen zijn voor 
beeldende vorming en ook techniek kunnen we het programma verbreden voor de leerlingen. 
Er zijn veel leerlingen die iets willen in de techniek, waardoor een versterkte kennismaking in het 
programma op het gebied van techniek meer dan welkom is. 
 

 
 
Organisatie 
ISK Wereldschool is begonnen met 3 groepen, waarna er een enorme groei is gekomen naar 86 leerlingen 
(januari 2016) en boven 100 leerlingen uitstijgt rond de zomer van 2016. 
Dat vraagt aantrekken van personeel. Het is gebleken dat netwerken hierbij belangrijk is. Personeel moet 
bewust kiezen voor het type onderwijs. Ook de verhouding mannen en vrouwen in het team is erg 
belangrijk gebleken. Aantrekken van personeel gebeurt nauwkeurig. Er is eerst een oriëntatiegesprek om 
beeldvorming te geven en vervolgens een meeloopdag. In deze meeloopdag wordt ook werkelijk gewerkt 
in de klas en worden collega’s meegeholpen. Op deze wijze kan het team ook aftasten. Bij een positief 
gevoel wordt een sollicitatiegesprek gepland. 
 
ISK Wereldschool zit in een prachtig oud gebouw aan de Baardwijksestraat, maar door de groei van het 
aantal leerlingen moest uitgeweken worden naar 2 leslokalen bij Balade en in 2016 naar de Pastoor 
Kuijperschool voor de AMV-doelgroep. Dat betekent versnippering van leerlingen en personeel. 
 
Personeel 
Door de groei van ISK Wereldschool is er een groei ontstaan van een team van 11 naar een team van 17 
mensen. Twee personeelsleden zijn vanuit andere locaties gekomen (interne mobiliteit) en vier 
personeelsleden komen extern. Het inwerken van deze nieuwe collega’s kost op dit moment veel tijd, 
evenals het wennen aan het groter worden van de locatie. In 2015 is daarom sterk gericht op 
kennismaking en samenwerken. Dat zal ook in 2016 een belangrijk speerpunt zijn om elkaar als team te 
enthousiasmeren en te inspireren. De persoonlijke en teamontwikkeling zal in gesprekken worden 
uitgewerkt door de adjunct directeur en de nieuw aan te stellen teamleider. 
 
Qua professionalisering is er een verbeterslag gemaakt op het gebied van ICT. Er is ingezet op digitale 
vaardigheid in het leerlingvolgsysteem. Er is ook een laptopkar aangeschaft om het digitale werken meer 
te stimuleren. Hier ligt nog wel een verbeterkans voor de komende jaren.  
 
Ook qua scholing ligt sterk de behoefte om NT2 specialisme meer in school te krijgen, waardoor nog beter 
taal aangeleerd kan worden. In 2016 gaan een aantal personeelsleden zich hierop richten. 
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Omgeving 
Een personeelslid vertegenwoordigt ISK Wereldschool in de PMR. Op deze wijze kan de school ook 
verbinding gaan maken met het voortgezet onderwijs binnen de Stichting. Betrokkenheid van de 
omgeving zit met name in de ouderavonden. Op dat moment worden toetsresultaten besproken en is er 
individueel contact tussen leerling, ouder/verzorger en de school. Vaak is hierbij ook een tolk aanwezig.  
Verder hebben we veel ondersteuning van de landelijke organisatie LOWAN. Zij geven veel actuele en 
praktische informatie op het gebied van onderwijs, financiën en de beslissingen vanuit de overheid. 
We werken verder met 7 vrijwilligers. Dit zijn extra handen voor de klas.  
 
Trots vanuit het jaar 2015 
Eigenlijk is ISK probleemloos overgenomen van Onderwijsgroep Tilburg. Personeel geeft aan een goede 
keuze te hebben gemaakt om over te stappen en vinden Stichting Willem van Oranje een erg fijne 
organisatie. Ondanks de groei van leerlingen blijft er binnen het team aandacht voor scholing en 
verbetering van kwaliteit. En er is enorme bereidheid van collega’s om flexibel te wezen. Het team is erg 
zelfsturend. 
 
Uitdagingen voor 2016 
Kunnen we 2-3 locaties vasthouden en op welke wijze kunnen we dan de teamgeest behouden? 
Met de komst van de AMV-groep moet nagedacht worden over een nieuw programma wat beter bij hen 
aansluit (meer sportmogelijkheid en heeft de gemeente hier geld voor over), meer techniek. 
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13. Verantwoording MR Willem van Oranje College 
________________________________________________________ 
 
 
Samenstelling 
Ondersteunend personeel 
 De heer M.C. Bax (afgetreden in 2015) 
 Mevrouw T.E. Huibers-Remmers (aangetreden in 2015) 
Onderwijzend personeel locatie Waalwijk 
 De heer drs. W.P. van der Aa 
 De heer drs. M.A. de Bie 
 De heer G. Hulsbos 
 De heer drs. N. van de Laar (voorzitter) 
 Mevrouw W.J. van Roon 
Onderwijzend personeel locatie Wijk en Aalburg 
 De heer K. Scherff 
 De heer P. van Dijk 
 Mevrouw M.G.R. Koopman 
 De heer M. van Weelden 
Oudergeleding 
 Mevrouw M. van As 
 Mevrouw D. Floris-Hofs 
 De heer P.A.J. van Harten 
 De heer R.J.M. Spohr 
Leerlinggeleding 
 Kiran Boer 
 Lucas Paulides 
 Fleur Snijders 
 Pim Bruurmijn (afgetreden in 2015) 
 Rick Stuij (afgetreden in 2015) 
 
Besproken in 2015 
De MR is in 2015 zes keer bij elkaar gekomen. Mevrouw S. Moerman notuleert deze vergaderingen. 
 
De MR heeft zich in 2015 beziggehouden met de gebruikelijke onderwerpen en taken. De onderwerpen 
die zijn behandeld, zijn gerangschikt naar strategieveld. 
 
Leren/Onderwijs 
 ISK (Internationale Schakelklas). De Onderwijsgroep Tilburg moest in Waalwijk stoppen met ISK en de 

Stichting Willem van Oranje wil dit voortzetten waarbij ISK financieel binnen de Stichting een aparte 
entiteit met eigen bekostiging wordt. Een meerderheid van de MR stemt voor overname ISK. 

 SOP’s: schoolondersteuningsplannen voor Waalwijk en Wijk en Aalburg. In de MR is uitgebreid 
gesproken over de invoering van Passend Onderwijs, de schoolondersteuningsplannen en de 
ondersteuning van leerlingen én docenten alsmede over de organisatie van de ondersteuning. Ook 
de financiering is aan de orde geweest. Na uitgebreide bespreking van dit onderwerp, is de MR 
unaniem akkoord met de SOP’s als groeidocument. 

 Examenreglement. Er is een voorstel m.b.t. inhalen wegens ziekte en herkansing gedaan. De MR stelt 
voor dit artikel op een andere wijze te herzien. Met deze wijziging krijgt de herziening 
examenreglement instemming van de MR. 

 Zomerschool. Er is gesproken over de evaluatie van de zomerschool. De zomerschool was een succes, 
met positieve ervaringen voor leerlingen en docenten. 
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Personeel 
 Meerjarig professionaliseringsplan. In dit plan zijn afspraken uit de CAO VO opgenomen en ingebed 

in de visie van de Stichting Willem van Oranje. De MR verleent instemming. 
 Transitieplan. Na wijziging van de wet op de onderwijstijd is er een transitieplan opgesteld van oude 

regelingen naar nieuwe planning. Volgend op de bespreking is de MR akkoord. 
Omgeving 
 Klachtenprocedure. Op de klachtenprocedure worden diverse wijzigingen voorgesteld en vanuit de 

MR worden twee leden voor de interne klachtencommissie voorgesteld. 
 Protocol ICT en Social Media. Enkele punten worden aangepast. Het beleidsstuk is geschreven om 

een duidelijk kader te bieden voor het gebruik van ICT en social media. Na stemming volgt een 
positief advies. 

 Algemene gedrags- en integriteitscode. Iedere organisatie dient over een gedragscode te beschikken. 
De code is besproken en de MR is unaniem akkoord. 

Organisatie 
 Begroting en meerjarenbegroting. De MR geeft na bespreking van de invulling van de bezuinigingen 

unaniem een positief akkoord op de begroting 2015. 
 Verkiezingen. Vanwege het aftreden van enkele MR-leden uit zowel de ouder- als OOP- als 

leerlinggeleding, zijn in 2015 verkiezingen gehouden. Dit heeft geresulteerd in benoeming van 
mevrouw Huibers-Remmers. De vacatures ouder- en leerlinggeleding zijn begin 2016 ingevuld. 

 Uitbreiding MR. Vanwege de overname van ISK zal de MR worden uitgebreid met een lid 
personeelsgeleding, oudergeleding en leerlinggeleding ISK. Vanwege een gebalanceerde afvaardiging 
vanuit de locaties, zal ook een OOP-lid vanuit de locatie Wijk en Aalburg worden toegevoegd. De MR 
is hiermee akkoord en het Reglement MR en statuut MR zullen worden herzien. 

 
Verder zijn tijdens de MR vergaderingen nog een aantal andere onderwerpen aan de orde geweest. Hier 
wordt volstaan met een kleine opsomming om dat bij deze zaken geen noemenswaardige discussie 
ontstond of omdat zij in de rondvraag aan de orde werden gesteld: 
- Vakantieregeling, periodisering en jaarrooster 
- Oudertevredenheidsonderzoek 
- Schoolgids Willem van Oranje College en ISK 
- Thema’s schooljaar 2015/2016 
- Toezichtkader Inspectie 
 
 
Tenslotte 
Een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan het functioneren van de raad. 
 
N. van de Laar (voorzitter) 
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14. Personeel 
________________________________________________________ 
 

Instroom, doorstroom, uitstroom van personeel  
In 2015 zien we dat de instroom en uitstroom van medewerkers voor het primair onderwijs gelijk opgaat. 
Belangrijk punt in 2015 is de komst van de Wet Werk en Zekerheid en met deze wet wordt het voor het 
primair onderwijs moeilijker om aan invalkrachten te komen.  
Immers na drie keer wordt het een vast dienstverband en dat moet voorkomen worden, omdat we ook 
met toekomstige krimp de vaste schil niet willen uitbreiden. Dat betekent een beperkte inzet van 
oproepkrachten.  
 
In het voortgezet onderwijs zien we een grote instroom bij ISK Wereldschool na de overname van 
Onderwijsgroep Tilburg. Op de locaties Waalwijk en Wijk en Aalburg is te zien dat de uitstroom hoger is 
dan de instroom. Naast uitstroom van pensioengerechtigde werknemers en medewerkers die elders zijn 
gaan werken, zijn ook veel tijdelijke contracten opgezegd om zo al een eerste slag in de 
bezuinigingsmaatregel te maken. 
 

 
 
 
FTE in dienst per 31 december 2015 
 
De totale formatie is in vergelijking tot vorig 
jaar met ca. 3 fte verkleind. De formatie is in 
het echt meer verkleind, omdat ondanks de 
verkleining ook ISK Wereldschool met bijna 
8,5 fte is opgenomen. 
Verkleining zit met name in het voortgezet 
onderwijs binnen de directie en de formatie 
van onderwijzend personeel (met name de 
locaties Waalwijk en Wijk). 
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Verdeling directie, OP en OOP per locatie 
 

   
 

   
 

0  
 
 
OOP-onderzoek VO 
In oktober 2014 is er voor de gehele Stichting een OOP-onderzoek ingezet. We constateerden een 
onbalans in de OOP-formatie. Het onderzoek heeft in 2015 tot de volgende acties geleid. 

 Verbetering van optimaal inrichten van processen, functies en taakverdeling (efficiëntie) bij de 
administratie Waalwijk (in relatie met de roostermakers). 

 Het vergroten van talentbenutting en interne mobiliteit, door wijzigingen in het conciërgeteam. 

 Aandacht voor meer samenwerken, met name binnen conciërgeteam en administratie.  

 Betere inrichting van eenduidige en krachtige aansturing van het OOP, met aandacht voor zowel 
persoon als prestatie (aansturing/leiding). 
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Scholing onbevoegden in het VO 
Op dit moment behalen 19 
medewerkers in het VO hun 
bevoegdheid voor de volgende vakken. 
Zij hebben allemaal een tijdelijke 
aanstelling. Pas als zij hun bevoegdheid 
behalen is er sprake van een vast 
dienstverband.  
 
Er zijn ook 10 medewerkers die werken 
aan een verdieping of verbreding met een 
langdurige opleiding. 
 
 
 
 
 
 
Ziekteverzuim  
We maken per sector wel degelijk stappen. 
We zien dat in het primair onderwijs alle signalen positief zijn en er een dalende trend zichtbaar is. 
Datzelfde geldt ook voor speciaal basisonderwijs. Het hoge verzuimpercentage is te verklaren doordat er 
twee medewerkers in een klein team ziek zijn. Binnen het voortgezet onderwijs zien we wel een stijging 
van het verzuimpercentage. De sector heeft te kampen met een aantal langdurige zieken. Dat verklaart 
ook de stijging van de gemiddelde verzuimduur. We zien dat het ziekteverzuimfrequentie is gedaald, maar 
zijn er voor 2015 nog niet tevreden over. Nog steeds zitten we boven het landelijk gemiddelde en hierop 
worden trajecten ingezet. Met name het in gesprek gaan met mensen over rede, mogelijke oplossingen, 
spreken over eigenaarschap zal in 2016 verder worden voortgezet. 
 

 
 
 

Beheersingsmaatregelen werkloosheid ex-medewerkers 
Voor elke werknemer die de organisatie verlaat en een uitkering aanvraagt, draagt Stichting Willem van 
Oranje 25% van de uitkeringskosten. 
Vanaf 2015 wordt periodiek de wachtgelders in het Voortgezet Onderwijs geanalyseerd vanuit een UWV-
bestand. Op deze wijze is zichtbaar voor welke uitdiensttreders we nog uitkeringskosten betalen. 
Als ex-werkgever kunnen we dan ook een proactieve benadering gaan hanteren om deze ex-werknemers 
te stimuleren naar ander werk. Ex-werknemers zijn hiervoor in 2015 uitgenodigd voor een gesprek. 
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15. Klachten 
_________________________________________________________ 
 

Intern 

De Stichting Willem van Oranje heeft op alle locaties twee interne vertrouwenspersonen. Deze 

vertrouwenspersonen zijn voor zowel leerlingen, personeel als ouders beschikbaar. 

De interne vertrouwenspersonen hebben alvorens er een officiële klacht wordt ingediend, ook een 

begeleidende rol voor degene die voornemens is een klacht in te dienen of iets signaleert wat de 

veiligheid van een persoon, personen of organisatie in gevaar brengt. Mediation is een structureel 

onderdeel in de klachtenprocedure. 

Ook hebben zij een signaleringsfunctie binnen de school als processen en/of personen een goede, veilige 

voortgang van de leef- en werkgemeenschap belemmeren. De vertrouwenspersonen handelen conform 

de klachtenprocedure en de daarin opgestelde procedures en handelen alleen op verzoek van de klager. 

In 2015 is de klachtenprocedure herzien. De procedure is helderder geformuleerd waarbij ook duidelijk in 

een schema de ‘route’ langs de aanspreekpunten is aangegeven. Tevens is er een protocol toegevoegd 

dat gehanteerd wordt bij een vermoeden van seksuele intimidatie of andere vormen van machtsmisbruik 

tussen personeel onderling in de schoolsituatie en/of school- of werkgerelateerd. 

 

Extern 

De Stichting Willem van Oranje is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk 

Onderwijs (GCBO). Behandelde klachten De externe vertrouwenspersoon, Vertrouwenswerk, is niet 

benaderd met een officiële klacht. 

De Stichting Willem van Oranje heeft een klokkenluidersregeling. In 2015 is er geen gebruik gemaakt van 

deze regeling. 

 

Behandelde klachten In 2015 

In 2015 is er op de locatie Wijk en Aalburg één officiële klacht ingediend betreffende het gebruik van 

social media. De klacht is opgelost en het protocol social media is aangepast. Ook is er een gedrags- en 

integriteitscode opgesteld. In Waalwijk is er een klacht geweest over lesuitval. Deze klacht heeft geleid tot 

vervangende lessen, hierover is met de Inspectie voor het Onderwijs gecommuniceerd. 
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16. Financiële verantwoording 
________________________________________________________ 
 
 
In de uitwerking van dit financieel hoofdstuk beschrijven we de jaarcijfers van Stichting Willem van Oranje  

(Stichting Willem van Oranje vormt het bevoegd gezag van twee scholen voor primair onderwijs en van 

een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met drie locaties). In de jaarrekening is ook de 

geconsolideerde staat van baten en lasten (pagina 6) te vinden. Hierin zijn Stichting Willem van Oranje en 

Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV samengevoegd. 

Dit hoofdstuk is opgebouwd uit: 

* Financieel beeld van de Stichting 

* Toelichting bij verschillen begroting versus realisatie (per sector) 

* Toelichting op de balans 

* Kengetallen 

* Conclusie 

Financieel beeld van de Stichting 

Voor kalenderjaar 2015 presenteert Stichting Willem van Oranje een positief exploitatiesaldo van 

€ 84.796,-. 

Het geconsolideerde netto resultaat (pagina 25 jaarrekening) bestaat uit:    

reguliere bedrijfsvoering     €   91.876,-  

inzet middelen herfstakkoord (voor sector PO)      €    -7.080,-  

                                                                €   84.796,- 

 

Dit gerealiseerde resultaat ligt € 136.863,- boven het begrote resultaat voor 2015 van -/- € 52.067, - 

waarin een taakstellende bezuinigingsopdracht van € 125.000,- is meegenomen. 

In onderstaand overzicht wordt de realisatie 2015 gepresenteerd in relatie tot het verleden en de 

toekomst. Voor schooljaar 2016/2017 geldt een aanvullende taakstellende structurele bezuiniging van 

€ 650.000,-. In de toelichting bij de meerjarenbegroting 2016-2020 wordt dit uitvoerig toegelicht. Voor 

2016 nemen we deze bezuiniging mee voor 5/12de deel (augustus t/m december) zijnde € 271.000,-.  

Onze zienswijze hoe te komen tot een financieel gezonde toekomst en noodzaak tot 

bezuinigingsmaatregelen worden verwoord in de continuïteitsparagraaf. 

 

boekjaar boekjaar begroting

2012 2013 boekjaar begroting definitieve Stg. Willem van Oranje 2016

budget realisatie

18.519.698 19.414.030 18.311.521 17.986.499 18.331.803 31 Rijksbijdrage 18.739.600

391.508 353.499 315.920 273.690 295.213 32 Bijdrage gemeenten 296.860

1.397.497 1.456.787 1.432.828 1.342.020 1.505.334 34/37 Overige baten 1.256.850

20.308.704 21.224.316 20.060.268 19.602.209 20.132.350 Totaal baten 20.293.310

14.672.440 14.897.718 15.119.554 15.087.400 15.290.213 Loonkosten 15.658.400

336.724 338.644 389.040 338.450 398.229 Overige personele kosten 387.250

15.009.164 15.236.362 15.508.594 15.425.850 15.688.442 41 Personeelslasten 16.045.650

473.089 446.471 462.722 510.096 471.141 42 Afschrijvingen 523.596

1.351.823 1.350.779 1.217.791 1.209.250 1.218.625 43 Huisvesting                                1.337.500

305.113 257.180 321.202 317.650 361.361 44 Administratie & beheerslasten 312.750

427.441 447.287 508.523 444.100 487.355 45 Leer- & hulpmiddelen 469.500

2.105.936 2.075.725 1.888.419 1.826.630 1.771.549 46 Overige 1.745.864

2.838.491 2.780.193 2.718.144 2.588.380 2.620.265 44 Overige materiële lasten 2.528.114

19.672.567 19.813.804 19.907.251 19.733.576 19.998.473 Totaal lasten 20.434.860

636.137 1.410.512 153.018 -131.367 133.878 SALDO  BATEN & LASTEN -141.550 

100.227 59.881 77.714 60.000 58.289 Rente / dividend / ov.fin.baten 53.000

-131.197 -96.164 -120.939 -105.700 -107.370 Rente lasten / overige fin.lasten -101.500 

-30.969 -36.283 -43.225 -45.700 -49.082 5 Saldo rente -48.500 

605.168 1.374.229 109.792 -177.067 84.796 RESULTAAT uit gewone bedrijfsvoering -190.050 

125.000 bezuinigingsopdracht 271.000

605.168 1.374.229 109.792 -52.067 84.796 SALDO  EXPLOITATIE 80.950

2,97% 6,46% 0,55% -0,26% 0,42% rentabiliteit 0,40%

2014 2015
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Een toelichting bij de verschillen tussen begroting 2015 en realisatie 2015 

SECTOR PO 

 

In de sector PO zien we in de realisatie ten opzichte van de begroting ruim € 200.000,- meer baten en 

ruim € 100.000,- meer lasten. Op hoofdlijn hierbij een toelichting. 

 

 

Baten 
Het verschil in hogere baten komt door een hogere Rijksbijdrage en meer overige baten. De rijksbijdrage 

is hoger door de toekenning van groeiformatie (ten gevolge van meer leerlingen) voor de Juliana van 

Stolbergschool (€ 45.500), door een hogere vergoeding voor personeel en arbeidsmarktbeleid (€ 36.500) 

en door toekenning van lerarenbeurs (€ 6.850). Het betreft meer baten die bij het opstellen van de 

begroting niet bekend waren. De overige baten zijn hoger door hogere huurinkomsten (€ 13.000), door 

meer inkomsten voor het overblijven (€ 9.000), door een hogere overdracht van het SWV PO 30-10 

(€ 82.000) en door meer inkomsten voor detachering van personeel (€ 9.000). Een attentiepunt bij de 

hogere baten is dat hier tegenover ook meer lasten staan. 

  

verschil

Sector PO budget definitieve realisatie

realisatie budget

Rijksbijdrage 2.024.400 2.117.021 92.621

Bijdrage gemeenten 18.000 20.574 2.574

Overige baten 250.450 358.329 107.879

Totaal baten 2.292.850 2.495.923 203.073

Loonkosten 1.929.600 2.019.409 89.809

Overige personele kosten 40.050 31.075 -8.975

Personeelslasten 1.969.650 2.050.484 80.834

Afschrijvingen 50.500 44.194 -6.306

Huisvesting                                87.350 113.642 26.292

Administratie & beheerslasten 38.850 40.995 2.145

Leer- & hulpmiddelen 64.100 61.406 -2.694

Overige 109.400 110.567 1.167

Overige materiële lasten 212.350 212.969 619

Totaal lasten 2.319.850 2.421.288 101.438

SALDO  BATEN & LASTEN -27.000 74.635 101.635

Bezuiniging/begroting 

-27.000 74.635 101.635

2015
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Lasten 
De lasten lichten we toe op de vierhoofd onderdelen: personeelslasten, afschrijvingen, huisvesting en 

overige materiele lasten. 

Personeelslasten 
Door meer formatieve inzet ten gevolge van gedetacheerd personeel (SBO De Leilinde) en door de groei 

van de Juliana van Stolbergschool zijn de totale personele lasten € 80.000 hoger dan begroot. Op basis 

van beschikbaar budget en op basis van de ontwikkeling van het aantal leerlingen wordt in een schooljaar 

besloten (tijdelijk) extra ondersteuning in te zetten of een extra groep te formeren. Tegen over deze extra 

lasten staan ook extra baten. 

Afschrijvingen 
Bij de afschrijvingen begroten we jaarlijks een nagenoeg gelijkblijvend bedrag. Bijstellingen vinden plaats 

bij als het aantal leerlingen (drastisch) wijzigt of als er op basis van beleid en plannen 

vernieuwingsinvesteringen worden geaccordeerd. De jaarlijkse afschrijvingsruimte voorziet hiermee in de 

werkelijk te verwachten afschrijvingen en de ruimte die beschikbaar is voor investeringen (zowel 

vervanging als vernieuwing). Beschikbare ruimte voor een bedrag van ruim € 6.000 is in 2015 niet ingezet. 

Door met een vast afschrijvingsbedrag per jaar te werken, blijft deze niet benutte financiële ruimte 

(indien nodig) beschikbaar in een later kalenderjaar.  

Huisvesting 
De huisvestingslasten liggen in 2015 ruim € 26.000 hoger dan begroot. Deze hogere lasten zijn 

zogenaamde vervolgkosten in het kader van de nieuwbouw van de Juliana van Stolbergschool zoals: 

aanpassingen aan hekwerk met name bij parkeerterrein, vervolg inrichting tuin en plein, onderhoud en 

inregeling technische installaties. Het betreft geen structurele hogere lasten. 

Overige materiële lasten 
De overige materiele lasten liggen in lijn van de begrote bedragen. Hier zijn geen noemenswaardige 

afwijkingen. 

 

 

 

  



 

58 

SECTOR VO 

 

Alvorens in te gaan op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde bedragen van de sector VO een 

toelichting bij het bovenstaande overzicht.  

Vanaf 1 augustus 2015 is Wereldschool ISK (Internationale Schakelklas) onderdeel van Stichting Willem 

van Oranje. De ISK biedt onderwijs aan leerlingen van 11-18 jaar die de Nederlandse taal niet of 

onvoldoende beheersen om succesvol te zijn op het regulier voortgezet onderwijs. Aangezien ISK-

onderwijs geen afsluitend onderwijs is, gaat het in onze visie op onderwijs niet alleen om taalonderwijs, 

maar ook om een pedagogisch klimaat gekenmerkt door geborgenheid en veiligheid als krachtige 

leeromgeving. Om aan individuele verschillen tegemoet te komen, bieden wij leerlingen waar mogelijk 

individuele leertrajecten. 

Het bestuursbesluit om ISK onderdeel te laten worden van de Stichting is genomen na het vaststellen van 

de meerjarenbegroting 2015-2019. Voor ISK is een (voorlopige) separate begroting opgesteld. De 

gerealiseerde cijfers zijn echter vanaf 1 augustus 2015 opgenomen in het financiële administratiepakket 

en gekoppeld aan de sector VO. In de jaarrekening worden de cijfers gepubliceerd inclusief ISK. Om een 

goede vergelijking te maken zijn in bovenstaand overzicht de cijfers van ISK apart gepresenteerd en geven 

de cijfers van de sector VO exclusief ISK een beeld van de locaties Waalwijk en Wijk en Aalburg. Door de 

gerealiseerde cijfers exclusief ISK te presenteren kan een goede vergelijking met de begroting worden 

gemaakt.  

  

verschil

SECTOR VO budget definitieve definitieve realisatie resultaat

ex ISK realisatie realisatie budget ISK

inclusief ISK exclusief ISK exclusief ISK

Rijksbijdrage 15.962.099 16.214.783 16.116.520 154.421 98.262

Bijdrage gemeenten 255.690 274.639 268.996 13.306 5.644

Overige baten 1.080.370 1.124.822 1.123.831 43.461 991

totaal baten 17.298.159 17.614.244 17.509.346 211.187 104.897

loonkosten 13.157.800 13.266.969 13.055.084 -102.716 211.885

overige personele kosten 298.400 369.676 368.099 69.699 1.577

Personeelslasten 13.456.200 13.636.645 13.423.183 -33.017 213.462

Afschrijvingen 454.596 420.359 415.317 -39.279 5.042

Huisvesting 1.106.900 1.085.273 1.067.266 -39.634 18.007

Administratie & beheerslasten 327.100 352.180 344.979 17.879 7.201

Leer- & hulpmiddelen 330.000 382.582 373.404 43.404 9.178

Overige 1.697.730 1.640.533 1.622.762 -74.968 17.771

Overige materiële lasten 2.354.830 2.375.294 2.341.145 -13.685 34.149

totaal lasten 17.372.526 17.517.571 17.246.912 -125.614 270.660

SALDO  BATEN & LASTEN -74.367 96.673 262.435 336.802 -165.762

Rente lasten / overige fin.lasten -105.700 -109.369 -109.369 -3.669

saldo rente -105.700 -109.369 -109.369 -3.669

RESULTAAT uit gewone bedrijfsvoering -180.067 -12.697 153.065 333.132 -165.762

Bezuiniging/begroting 125.000

SALDO  EXPLOITATIE -55.067 -12.697 153.065 208.132 -165.762

2015
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ISK 
Vanaf 1 augustus 2015 is ISK Wereldschool voor onderwijs aan nieuwkomers en vreemdelingen een 
nieuwe school van het Willem van Oranje.  
Voor ISK zijn wel enkele baten binnengekomen, maar niet afdoende. Dat leidt tot een negatief 
exploitatiesaldo van -165.762 euro. Bij het opstellen van de begroting 2015 is niet gerekend met de start 
van ISK Wereldschool. Stichting Willem van Oranje heeft deze onderwijsactiviteit overgenomen van 
Onderwijsgroep Tilburg. Ten gevolge van T-1 bekostiging wordt de eerste structurele bekostiging pas 
ontvangen vanaf 1 januari 2016. Dit maakt dat de periode augustus t/m december 2015 moet worden 
bekostigd uit eigen middelen, met een negatief resultaat tot gevolg. 
Omdat er in het onderwijs, door wet- en regelgeving, sprake is van T-1-bekostiging moet het merendeel 
van de kosten van de eerste vijf maanden (augustus 2015 t/m december 2015) worden voorgefinancierd. 
Omdat de Stichting dit type onderwijs voor het eerst aanbiedt, is wel een eenmalige subsidie ontvangen. 
De baten voor 2015 zijn daarmee circa € 105.000, - tegenover een bedrag van circa € 267.000, - aan 
lasten. Dit geeft een negatief resultaat van -165.762 euro. Binnen het geheel van de Stichting kan dit 
negatieve resultaat opgevangen worden vanuit de reserves. De meerjarenbegroting voor ISK is positief 
waarmee het negatieve resultaat in de komende jaren kan worden gecompenseerd 
 
Baten sector VO exclusief ISK 
Ten opzichte van de begrote baten is ruim € 200.000 meer 

aan baten gerealiseerd. 

Het verschil in hogere baten komt door een hogere 

Rijksbijdrage, door (beperkt) hogere gemeentelijke 

bijdragen en door meer overige baten.  

De rijksbijdrage is hoger door de toekenning van subsidie 

voor de zomerschool (€ 17.500), door de toekenning van 

lerarenbeurs (€ 27.000), door extra middelen prestatiebox 

(€ 55.000) en door de (financiële) afwikkeling van de 

bekostiging van maatschappelijke stage en VSV (preventie 

voortijdig schoolverlaten) (€ 15.000). 

De gemeentelijke bijdrage ligt hoger met name ten gevolge 

van een hogere doordecentralisatievergoeding van de 

gemeente Waalwijk. Op basis van prognoses wordt betaald 

in voorschotten. Aan het einde van het jaar wordt op basis 

van het werkelijk aantal leerlingen en het definitief 

vastgestelde tarief de vergoeding vastgesteld. 

De overige baten liggen per saldo hoger dan begroot ten 

gevolge van detacheringen (€ 72.000; hier staan ook extra 

lasten tegenover) en door de financiële afwikkeling van 

stimulerings-/innovatiesubsidies zoals bèta-

techniekprogramma en ONO (onderwijs netwerk 

ondernemen van Economische zaken) en projecten 

(€ 52.000). De bekostiging voor de zorg door het SWV De 

Langstraat lag daarentegen ruim € 87.000 lager dan 

begroot. 

 

Lasten sector VO exclusief ISK 
De lasten lichten we toe op de vierhoofd onderdelen: personeelslasten, afschrijvingen, huisvesting en 

overige materiele lasten. 
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Personeelslasten 
Het geheel van de personeelslasten ligt ruim € 33.000 onder het begrote bedrag. Als we hier nader op 
inzoomen zien we het volgende. De loonkosten in Wijk en Aalburg zijn ruim € 200.000 lager dan begroot. 
De loonkosten in Waalwijk zijn daarentegen ruim € 100.000 hoger dan begroot; hier staan extra 
inkomsten wegens detachering tegenover. Overall liggen de loonkosten in de sector VO ruim € 100.000 
onder het begrote bedrag. Met name de verkleining van de directie- en OP-formatie in de vorm van 
structurele aanpassingen hebben hieraan bijgedragen. Structurele aanpassingen in de formatie zijn in 
Waalwijk (te) beperkt doorgevoerd. 
De overige personele kosten met als belangrijkste onderdelen medische begeleiding en scholing zijn in 

2015 € 70.000 hoger dan begroot. Waarbij de medische kosten € 42.500 lager zijn dan begroot en de 

scholingskosten € 89.000 hoger dan begroot. De hogere scholingskosten zijn veroorzaakt door een impuls 

met betrekking tot professionalisering van resultaatgericht sturen in de locatie Waalwijk en het naar 

voren halen van meerjarig geplande scholing voor het comfortabel maken van docenten met nieuwe 

interactieve beamers en schoolborden ook in de locatie Waalwijk. 

Afschrijvingen 
Bij de afschrijvingen begroten we jaarlijks een nagenoeg gelijkblijvend bedrag. Bijstellingen vinden plaats 

bij als het aantal leerlingen (drastisch) wijzigt of als er op basis van beleid en plannen 

vernieuwingsinvesteringen worden geaccordeerd. De jaarlijkse afschrijvingsruimte voorziet hiermee in de 

werkelijk te verwachten afschrijvingen en de ruimte die beschikbaar is voor investeringen (zowel 

vervanging als vernieuwing). Beschikbare ruimte voor een bedrag van ruim € 39.000 is in 2015 niet 

ingezet. Door met een vast afschrijvingsbedrag per jaar te werken, blijft deze niet benutte financiële 

ruimte (indien nodig) beschikbaar in een later kalenderjaar.  

Huisvesting 
De huisvestingslasten liggen in 2015 ruim € 39.000 lager dan begroot. De huisvestingslasten zijn lager 

door lagere schoonmaakkosten en lagere energielasten. De schoonmaakkosten zijn lager ten gevolge van 

btw vrijval; de energielasten zijn lager door een lagere gasprijs. De lagere lasten zijn niet structureel. 

Overige materiële lasten 
De overige materiele lasten liggen in lijn van de begrote bedragen. Hier zijn geen noemenswaardige 

afwijkingen. 

Baten centraal 
Middels allocatie dragen de scholen bij aan de lasten die centraal voor de gehele Stichting worden 

gemaakt. De baten voor de Stichting bedragen ca. € 1.200.000. Dit is 6% van de totale baten van de 

Stichting. 

Lasten centraal 
De gerealiseerde lasten van de centrale organisatie komen in hoge mate overeen met de begrote lasten. 

Treasury statuut 

In 2015 is het Treasury statuut aangepast, waarbij alle gegevens zijn ge-update. We handelen conform de 

uitgangspunten individueel vermogensbeheer van de Rabobank (vanaf februari 2015). 

Het Treasury statuut is 30 maart 201 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het zal aangepast worden 

op het moment dat de landelijke nieuwe regeling Beleggen en Belenen vrijkomt. 

De jaarrekening 2015 presenteert het volgende overzicht 

 
Voor de soorten en omvang van de belegging en belening en de looptijden verwijzen we naar de 

jaarrekening, pagina 10 en 28 van het financieel jaarverslag.  
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Toelichting op de balans  

 

Uit jaarrekening, zie pagina 9 

 

Kengetallen 

WEERSTANDVERMOGEN 

Het weerstandsvermogen laat het Eigen Vermogen zien als een percentage van de omzet (de 

totale baten).  

 

 
 

Met de huidige percentages bevindt de Stichting zich binnen de marges van het ministerie van 

OC&W. Het ministerie van hanteert hiervoor een norm van 10% tot 40%. Door de positieve 

resultaten van afgelopen jaren en het positieve resultaat in 2015 groeit het weerstandsvermogen. 

Voldoende weerstandsvermogen is nodig om risico’s op te vangen. Voor de sectoren (PO en VO) 

hanteert de Stichting een eigen minimum grens van 15%. Dat betekent dat de omvang van het 

Eigen Vermogen altijd tenminste 15% van de totale baten bedraagt. De ontwikkeling van het 

vermogen wordt meerjarig bezien en besproken in de toelichting bij de meerjarenbegroting. Zicht 

op de toekomstige financiële positie geeft ook zicht op de ruimte die er is voor investeringen. Bij 

een weerstandsvermogen van 15% is het uitgangspunt voor de rentabiliteit (exploitatieresultaat) 

de norm van 0 tot 0,5%. 
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Om te voorkomen dat het opgebouwde weerstandsvermogen lager wordt dan 15% is het nodig om 

meerjarig goed te sturen in de begroting. Zonder structurele bezuinigingen zal het exploitatiesaldo 

meerjarig negatief worden en zorgen voor een weerstandsvermogen kleiner dan 15%. Structureel wordt 

ingezet op een bezuinig van € 650.000,-.  

Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd en van aanvullende maatregelen met betrekking tot 

meer of minder financiële ruimte worden voorzien. Door bewust en sterk sturen van de afgesproken 

resultaten (taakstellend), de toepassing van risicomanagement in de organisatie en het goed laten 

functioneren van de planning & control cyclus, streven we er naar onvoorziene risico’s te voorkomen. 

  

KAPATALISATIEFACTOR 

De kapitalisatiefactor wordt gedefinieerd als: totaal kapitaal (min gebouwen en terreinen) gedeeld door 
de totale baten. De Inspectie van het Onderwijs kent aan de kapitalisatiefactor drie functies toe: 

1. De transactiefunctie: om schulden op korte termijn te voldoen. 
2. De financieringsfunctie: om materiele vaste activa te vervangen. Denk hierbij aan inventaris, 

computers, digiborden, methoden/leermiddelen. 
3. De bufferfunctie: er moeten middelen zijn om onvoorziene risico’s af te dekken zoals fluctuaties 

in leerlingen aantallen, de financiële gevolgen van arbeidsconflicten, instabiliteit in bekostiging en 
onvolledige indexatie van de bekostiging. Voor deze laatste functie wordt door de inspectie een 
ondergrens van 5% voor grote besturen gehanteerd en van 10% voor kleine besturen. Stichting 
Willem van Oranje wordt gezien als een groot bestuur. 

In het overzicht is te zien de kapitalisatie-factor eind 2015 35,59% bedraagt. Daarmee ligt de 
kapitalisatiefactor net boven de bovengrens van 35%.  

 

 

 

 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

kapitalisatiefactor norm 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%

waargenomen kapitalisatiefactor 27,92% 24,60% 27,66% 31,57% 37,94% 36,14% 35,59%
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De bufferfunctie 

De bufferfunctie bedraagt eind 2015: 10,33% en ligt daarmee boven de signaleringsgrens van 5% voor 
grote besturen. In euro’s houdt dit in dat er een bedrag van ruim € 2,0 miljoen beschikbaar is voor het 
afdekken van risico’s. Brengen we daar op het privaat vermogen en de langlopende vordering op OCW in 
mindering dan resteert een bedrag van ruim € 1,9 miljoen. Op basis van het normpercentage (5%) is een 
bedrag van iets meer dan € 1,0 miljoen voldoende om risico's zoals fluctuaties in leerlingenaantallen, 
financiële gevolgen van arbeidsconflicten , instabiliteit in de bekostiging en onvolledige indexatie van de 
bekostiging op te vangen. 

 

 

SOLVABILITEIT 

De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen en daarmee 

ook de verhouding met het vreemde vermogen. Het verschaft zo inzicht in de financieringsopbouw. 

Als ondergrens voor de solvabiliteit geldt de norm van 30%. Dit houdt in dat van het totale vermogen ten 

minste 30% uit Eigen Vermogen moet bestaan en maximaal 70% aan vreemd vermogen mag bedragen. 

Mede door de financiële crisis is de norm voor solvabiliteit door de overheid van 20% verhoogd naar 30%.  

 

Eind 2015 was de solvabiliteit van Stichting Willem van Oranje 40% en voldeed daarmee aan de 

verhoogde norm. 

De toename naar 40% wordt met name veroorzaakt door de toename van het eigen vermogen als gevolg 

van het positieve resultaat over het boekjaar. Ook vinden er aflossingen plaats op het vreemde vermogen 

(hypothecaire leningen).  

 

LIQUIDITEIT 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op 

korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Bij een liquiditeitsratio van 1 (= 100%) zijn we in 

staat om alle korte termijn verplichtingen te 

betalen. De liquiditeitsratio is in 2015 ten opzichte 

van voorgaand jaar licht gestegen van 167% naar 

178%. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een 

signaleringsgrens van 50%, waaraan Willem van 

Oranje ruim voldoet.       Pagina 11 jaarrekening 
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RENTABILITEIT 

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief exploitatieresultaat in relatie 

tot de totale baten (inclusief de financiële baten). Door het bijzonder resultaat in 2013 van ruim € 743.000 

is er in 2013 een hoog rendement van 6,45%. Nemen we het bijzondere resultaat niet mee in de 

berekening van het rendement dan bedraagt de rentabiliteit over 2013: 3,06%. 

In 2015 is de rentabiliteit 0,41%. 

De rentabiliteit over 2015 ligt boven de signaleringsgrenzen (meerjarig negatief) van de Inspectie van het 

Onderwijs. 

  

 

 

Conclusie 

Ultimo 2015 is sprake van een gezonde financiële positie. Om deze gezonde financiële positie te 

behouden, is het nodig dat er in de meerjarenbegroting sprake is van sluitende begrotingen. Voor de 

sector PO is dat op korte termijn mogelijk. Voor de sector VO vraagt het om bezuinigingsmaatregelen. 

De omstandigheden waaronder we onze uitdagingen moeten realiseren, bevatten toenemende 

concurrentie met betrekking tot onderwijsaanbod en kwaliteit, toenemende vraag naar kwaliteit en 

verbeterende resultaten en afnemend aantal leerlingen door krimp. Wij zijn van mening dat onze scholen 

de komende jaren tot het uiterste moeten gaan om de noodzakelijke en gewenste onderwijskwaliteit te 

behalen. Kwaliteit in de vorm van ‘harde’ onderwijsresultaten en handhaving van kwaliteit in de vorm van 

brede vorming en opvoeding, passend bij wat de leerlingen individueel en als groep vragen. Dat vraagt 

van ons keuzes in ambities en in financiële inzet binnen de beschikbare rijksbekostiging. 
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17. Continuïteitsparagraaf 

____________________________________________________ 
 
In deze paragraaf worden mededelingen gedaan van toekomstige ontwikkelingen. Het hierbij gaat om 
verwachte gang van zaken rond leerlingen, de personele bezetting, komende investeringen, 
financieringsstructuur en andere belangrijke gebeurtenissen.  
 
 
Effect daling 
leerlingenaantallen 
Volgens de meerjaren 
prognose worden de 
komende jaren 
verliezen verwacht, 
met name als gevolg 
van de verdere daling 
van 
leerlingenaantallen.  
 
 
 
 
 
 
 
Willem van Oranje College Wijk en Aalburg (rood in tabel) 
Vanaf 2015 is een daling aan leerlingen geprognotiseerd (minder leerlingen en verlies marktaandeel). 
Voor de locatie Wijk en Aalburg betekent dit dat naast een reguliere daling ook minder bekostiging voor 
LWOO-leerlingen komt. Dit betekent een goed overwegen in te maken keuzes qua formatie, de mate van 
zorgbegeleiding en wat te doen met de huisvesting. Het gebouw van Wijk en Aalburg is berekend op 700 
leerlingen. Er is een keuze gemaakt voor de vernieuwde programma’s. 
Het nieuwe taakbeleid is al een maatregel dat is ingezet om de formatie aan te passen op de situatie op 
de lange termijn. 
 
Willem van Oranje College Waalwijk (groen in tabel) 
Sinds 2013 is een daling van leerlingenaantallen ingezet (minder leerlingen in de omgeving, marktaandeel 
wordt behouden). Dit leidt tot minder bekostiging en een vraagstuk hoe we de toekomst tegemoet 
dienen te treden. De formatie zal gaan werken met minder klassen. Het nieuwe taakbeleid is al een 
maatregel dat is ingezet om de formatie aan te passen op de situatie op de lange termijn. Maar er worden 
wel eisen gesteld aan gepersonaliseerd leren, excellentie, digitalisering. Er is op dit moment onvoldoende 
investeringsruimte. Dat vraagt om keuzes in relatie tot in te zetten formatie/vakken, investeringen en in 
de verre toekomst wellicht het afstoten van de locatie Burgemeester van Casterenstraat. 
 
ISK Wereldschool (blauw in tabel) 
We zien op dit moment ene groei aan nieuwkomers en vreemdelingen, echter of dit zo blijft is 
onvoorspelbaar. Zodoende hebben we rekening gehouden met een lichte groei, maar daarna ook een 
daling van leerlingen. Teveel vaste formatie kan in de toekomst worden opgevangen door natuurlijk 
verloop alsmede ook huisvesting (huur kan worden opgezegd). 
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SBO De Leilinde 
Door de ingezette fusie van SBO De 
Regenboog (Scala) is het negatieve 
scenario van leerlingenaantallen voor 
SBO De Leilinde wat verbeterd. Per 
1 augustus 2016 zal de fusie een feit zijn. 
De dure huisvesting in relatie tot de 
aantal groepen, de grotere vraag naar 
extra ondersteuning vanwege 
gedragsproblematiek en de mindere 
bekostiging vanuit het 
samenwerkingsverband betekent dat er 
‘scherp gezeild’ moet worden. 
 
Juliana van Stolbergschool 
Juliana van Stolbergschool is een 
uitzondering op de regel en vormt 
op dit moment een groeischool. 
Het prachtige nieuwe gebouw en 
het aanbod van onderwijs (VVTO, 
natuurleertuin, PARWO e.d.) zorgt 
ervoor dat het marktaandeel groter 
wordt, echter ook in Waalwijk 
wordt het aantal 4-12 jarigen 
minder, dus voorzien we ook in de 
toekomst een afname van 
leerlingen. Dit leidt voor 2015 en 
2016 nog niet tot risico’s, maar in 
de jaren daarna dient er goed 
gekeken te worden naar inzet van de formatie en moet vergroting van een vaste schil worden 
voorkomen. 
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Gevolgen voor de personele bezetting 

We zien in de toekomst dat door minder leerlingen en minder baten komen (blauwe balken). Maar we 

zien dat de totale lasten toenemen (rode balk). Ten opzichte van de baten in het kalenderjaar zien we dat 

de personele lasten van ruim 74% in 2013 naar 85,5% in 2020 stijgen. De materiële lasten blijven gelijk. 

Voor een sluitende begroting is het nodig dat de personeelslasten dalen. Doen we niets, dan zullen de 

tekorten gaan oplopen. 

Maatregelen die nu al zijn genomen zijn aanpassing taakbeleid.  

 

 
In 2015 is ingezet om tijdelijke contracten niet te vernieuwen/te verlengen met ingang van het nieuwe 

schooljaar 2015/2016. De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand laat zien dat we de reductie niet 

alleen met natuurlijk verloop kunnen oplossen. Dit vraagt van de organisatie goed nadenken over inzet 

van personeel, inzet van taakbeleid, niet automatisch opvullen van vrijgekomen vacatures.  

In 2016 wordt dan ook contact gezocht met de vakbonden voor de inzet van een vrijwillige fase (sociaal 

plan) voor schooljaar 2016-2017. Vanaf 2017 wordt de vaste schil geraakt en hier moeten we op 

anticiperen.  

De nieuwe Wet Werk Zekerheid, met name in het PO, zal vragen om goed accuraat handelen, omdat met 
de nieuwe CAO PO het aantal keer invallen beperkt blijft. Ook binnen het PO moet uitbreiding van een 
vaste schil worden voorkomen. 
 
 
Gevolgen materiële lasten 
 
In 2015 is een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld. We zitten op dit moment in goede gebouwen, 
maar deze vragen wel onderhoud. Dit betekent dat de onderhoudsvoorziening aangeboord gaat worden. 
Voor de locatie Wijk en Aalburg zullen de aanpassing van praktijk in het kader van nieuwe VMBO 
examenprogramma’s worden gefinancierd door de Herfstakkoord gelden. Digitalisering zal een grote 
vraag zijn in de toekomst. In 2015 is voor de sector VO hierop al geanticipeerd doordat er WIFI is 
verbeterd en domeinen zij aangepast. Tevens zijn switches en firewalls vernieuwd. Er ligt echter meer 
vraag naar digitalisering (laptops bij leerlingen en docenten), digitale middelen, wellicht zal ook 
leermethoden en digitale content gaan meespelen. Dat betekent dat er ruimte moet worden gezocht om 
dit te kunnen financieren. Groot vraagstuk is dan ook hoe we met een kleine organisatie de vraag naar ICT 
ondersteuning en onderhoud beheersbaar kunnen houden. 
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Somber beeld voor de toekomst 

De structurele tekorten worden veroorzaakt door de sector VO. Een begroting met grote, structurele 

tekorten vraagt om maatregelen. In de VO-begroting zijn daarom structurele bezuinigingsmaatregelen op 

genomen om daarmee te komen tot een positief sluitende meerjarenbegroting. Deze maatregelen 

worden vanaf 2016 ingezet. 

 

 

In tegenstelling tot het VO, presenteert de sector PO voor de jaren 2016 t/m 2018 positieve resultaten. 

Zie de tabel hieronder. Voor de sector PO geldt dat de begroting taakstellend is.  

In 2019 moet echter wel geacteerd worden. Intussen weten we dat het lastig is om 4 jaar vooruit te 

kijken, maar 2019 betreft ook een signaal dat het PO goed gemonitord moet worden en dat keuzes voor 

de lange termijn goed overwogen moet worden. 

 

  

MEERJARENBEGROTING 2016 begroting begroting begroting begroting begroting

exclusief ISK inclusief ISK

budget verwachte Sector VO (incl. ISK) 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie VO VO VO VO VO

15.962.099 16.201.780,35 31 Rijksbijdrage 16.531.100 16.498.600 16.143.100 15.456.000 14.931.900

255.690 274.639,32 32 Bijdrage gemeenten 274.860 243.453 228.753 205.233 206.029

1.080.370 1.100.863,08 34/37 Overige baten 1.012.150 929.870 888.980 846.100 833.600

17.298.159 17.577.282,75 totaal baten 17.818.110 17.671.923 17.260.833 16.507.333 15.971.529

13.157.800 13.272.873,74 loonkosten 13.626.500 13.743.500 13.607.000 13.389.000 13.302.600

298.400 353.816,72 overige personele kosten 350.000 315.000 315.000 315.000 315.000

13.456.200 13.626.690,46 41 Personeelslasten 13.976.500 14.058.500 13.922.000 13.704.000 13.617.600

454.596 420.358,90 42 Afschrijvingen 467.096 467.096 467.096 467.096 467.096

1.106.900 1.104.248,90 43 Huisvesting                                1.185.500 1.185.500 1.185.500 1.185.500 1.185.500

327.100 350.624,38 44 Administratie & beheerslasten 353.900 314.201 319.901 315.201 320.900

330.000 363.434,49 45 Leer- & hulpmiddelen 357.000 355.500 353.000 349.500 347.000

1.697.730 1.629.555,56 46 Overige 1.604.164 1.483.926 1.446.836 1.409.236 1.380.933

2.354.830 2.343.614,43 Overige materiële lasten 2.315.064 2.153.627 2.119.737 2.073.937 2.048.833

17.372.526 17.494.912,69 totaal lasten 17.944.160 17.864.723 17.694.333 17.430.533 17.319.029

-74.367 82.370,06 SALDO  BATEN & LASTEN -126.050 -192.800 -433.500 -923.200 -1.347.500 

-105.700 -109.369,30 Rente lasten / overige fin.lasten -101.500 -96.500 -91.500 -86.500 -81.500 

-105.700 -109.369,30 5 saldo rente -101.500 -96.500 -91.500 -86.500 -81.500 

-180.067 -26.999,24 RESULTAAT uit gewone bedrijfsvoering -227.550 -289.300 -525.000 -1.009.700 -1.429.000 

125.000 Bezuiniging/begroting 271.000 650.000 650.000 650.000 650.000

-55.067 -26.999,24 SALDO  EXPLOITATIE 43.450 360.700 125.000 -359.700 -779.000 

2015

MEERJARENBEGROTING 2016 begroting begroting begroting begroting begroting

budget verwachte Sector primair onderwijs 2016 2017 2018 2019 2020

realisatie

2.024.400 2.117.253,77 31 Rijksbijdrage 2.208.500 2.265.600 2.258.400 2.171.200 2.122.400

18.000 20.398,32 32 Bijdrage gemeenten 22.000 22.000 20.000 20.000 20.000

250.450 358.328,63 34/37 Overige baten 243.700 199.900 199.900 199.900 199.900

2.292.850 2.495.980,72 Totaal baten 2.474.200 2.487.500 2.478.300 2.391.100 2.342.300

1.929.600 2.020.512,78 Loonkosten 2.031.900 2.041.100 2.062.500 2.067.500 2.038.300

40.050 31.074,99 Overige personele kosten 37.250 34.850 33.000 32.800 32.800

1.969.650 2.051.587,77 41 Personeelslasten 2.069.150 2.075.950 2.095.500 2.100.300 2.071.100

50.500 44.194,21 42 Afschrijvingen 47.500 47.500 47.500 47.500 47.500

87.350 115.392,19 43 Huisvesting                                117.000 117.000 117.000 117.000 117.000

38.850 40.861,25 44 Administratie & beheerslasten 41.250 41.400 41.550 41.700 41.850

64.100 61.406,39 45 Leer- & hulpmiddelen 66.500 66.500 66.500 66.500 66.500

109.400 110.932,64 46 Overige 119.300 110.250 107.650 107.600 107.550

212.350 213.200,28 Overige materiële lasten 227.050 218.150 215.700 215.800 215.900

2.319.850 2.424.374,45 Totaal lasten 2.460.700 2.458.600 2.475.700 2.480.600 2.451.500

-27.000 71.606,27 SALDO  BATEN & LASTEN 13.500 28.900 2.600 -89.500 -109.200 

Bezuiniging/begroting 0 0 0 0 0

-27.000 71.606,27 SALDO  EXPLOITATIE 13.500 28.900 2.600 -89.500 -109.200 

2015
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Verwachte ontwikkelingen in de balans 
- Financieringsstructuur: Stichting Willem van Oranje ontvangt bekostiging vanuit rijksoverheid, overige 
rijksbijdragen en overige baten. In de toekomst verwachten we hier geen andere inkomsten. 
- Op elk pand zit een hypotheek. Renteswaps zijn ingezet bij de hypothecaire leningen. Dit fixeert de 
rentelast. Hypotheken zullen we de komende jaren we conform afspraken aflossen. (p 19 jaarrekening) 

- Huisvestingsbeleid: vooralsnog houden we de huidige panden aan. Daling van leerlingen kan ertoe leiden 
dat een pand afgestoten moet worden of een deel van het pand voor andere doeleinden dient te worden 
ingezet. Hierover is nog geen besluit genomen. 
- Mutaties van reserves e.d.: Bestemmingsreserves en fondsen worden gelijk gehouden. Positieve 
exploitatiesaldo’s worden toegevoegd aan de algemene reserve. In 2016 zal een voorziening worden 
ingericht inzake wachtgeldvoorziening VO en lang sparen (keuzebudget CAO PO en CAO VO). 
 
Rol toezichthoudend orgaan 
Het College van Bestuur zet het toekomstig beleid uit. Het toezichthoudend orgaan adviseert het College 
van Bestuur in de toekomstige vraagstukken en de financiële keuzes die gemaakt moeten worden.  
De wijze waarop zij dat doen staat beschreven op pag. 15/16 van dit jaarverslag. 
 
Bezuinigingsmaatregelen 
We verwachten grote tekorten en nietsdoen is hierbij geen optie. Dat is de reden dat er vanaf schooljaar 
2015- 2016 bezuinigingsmaatregelen worden ingezet in het voortgezet onderwijs.  
Voor 2016 moet een bezuiniging plaatsvinden van € 271.000,-. Voor het eerst in het kalenderjaar 2017 zal 
door de maatregelen een bezuiniging van € 650.000,- structureel gerealiseerd moeten zijn.  
Verdere toelichting meerjarenbegroting, zie jaarrekening pagina 11, 12 en 24.  
 
Verwachte FTE inzet in toekomstig perspectief 
In het PO wordt een meerjaren bestuursformatieplan gemaakt en die laat de begrote FTE inzet van 
personeel zien in de komende jaren. We zien in onderstaand overzicht dat de beide PO-scholen een 
stabiel leerlingenaantal laten zien, waardoor ook een stabiele inzet aan FTE is te verwachten. Deze FTE 
kan door de vaste schil worden opgevuld. Voor SBO De Leilinde is de fusie met De Regenboog nog niet 
verwerkt in de FTE inschatting voor de komende 4 jaar. 
 

SBO DE Leilinde 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen 59 74 60 60 60 

OP 5,05 5 5 5 5 

OOP 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 

Directie 1 1 1 1 1 

 

Juliana van Stolbergschool 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen 352 347 348 340 330 

OP 17,6315 17,25 17,24 17,25 16,10 

OOP 2,1935 2,035 2,035 2,035 2,035 

Directie 1 1 1 1 1 

 
 
 

 
 
 

  



 

70 

Voor het VO zien we wel een probleem. Door de dalende leerlingenaantallen is er minder OP-formatie 
nodig. In onderstaande overzichten (voortgekomen uit het meerjaren bestuursformatieplan VO) is te zien 
dat de directie en OOP formatie niet verkleind worden, maar dat met name reductie in de OP-formatie te 
verwachten is. 
 

Locatie Waalwijk 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen 1429 1399 1352 1322 1274 

OP 92,5 89 87,5 86 86 

OOP 17,45 16,75 16,75 16,75 16,75 

Directie 2 2 2 2 2 

 
 

Locatie Wijk en Aalburg 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen 619 608 597 556 550 

OP 47,72 47,5 46,0 43,0 43,0 

OOP 12,15 10,85 10,85 10,85 10,85 

Directie 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

Voor het ISK is moeilijk te verwachten hoeveel leerlingen de komende jaren zich aanmelden. Er is een 
schatting gemaakt, maar verder dan twee jaar vooruitkijken is lastig. De OOP-formatie en OP-formatie 
blijven de komende jaren gelijk en de OP-formatie zal soms met tijdelijkheid moeten uitbreiden. 
 

ISK Wereldschool 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Aantal leerlingen 67 100  125 105  130 98  110 88 

OP 8,7 7,5  10 7,5  10 7,5  8,75 7,5 

OOP 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

Directie 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

In 2016 is er met vakbonden gesproken over de FTE inzet in de komende jaren. Alle VO-locaties betreffen 
1 BRIN nummer. Reductie in FTE geldt per BRIN nummer, dus we dienen over de drie locaties te kijken 
naar vacatureruimte en boventalligheid. De vaste schil gaat geraakt worden. In juni 2016 zal een eerste 
overleg gevoerd worden met de vakbonden om te komen tot een sociaal plan om vast personeel in de 
OP-formatie vrijwillig te laten bewegen: of naar een andere locatie, of naar een andere vaksectie of 
wellicht naar een andere school. De intentie is om het sociaal plan in juli 2016 te bekrachtigen en een 
vrijwillige fase te laten ingaan van augustus 2016 – juli 2017.  
 
 
Risico’s omzetten in beheersingsmaatregelen 
We constateren binnen onze organisatie de volgende risico’s. Deze dienen we om te zetten naar een 
beheersingsniveau dat er geen onverwachte lasten ontstaan. 
* Huisvestingslasten 
 Minder leerlingen leidt tot minder inkomsten, maar de gebouwen blijven even groot. Daar waar 

mogelijk komen tot herbezetting van vierkante meters. 
* Personeelslast wordt de komende jaren te hoog 
 Omvang van personeel moet reduceren. Er zal kritischer worden omgegaan met tijdelijke contracten, 

het nieuwe taakbeleid zorgt al voor reductie, maar mogelijk zal ook een sociaal plan moeten worden 
ingezet voor de sector VO om de vaste schil te verkleinen. 

* Digitale veiligheid 
 De Wet Privacy en de snelle digitale wereld geeft een hogere noodzaak om vanuit ICT meer te 

beheersen. Hiervoor zijn protocollen opgesteld en worden met diensten waar we mee samenwerken 
en gegevens worden uitgewisseld overeenkomsten gesloten om datalekken te gaan vermijden. 

* Ziekteverzuim 
 We constateren in 2015 een hoog frequent verzuim. Dat zal in 2016 op de agenda staan, met name 

ook in de professionalisering van de teamleiders. 
* Professionalisering 
 In de nieuwe CAO’s wordt extra aandacht besteed aan professionalisering en begeleiding van jonge 

leerkrachten. Zowel de collectieve als individuele professionalisering vragen om beleid, volgen 
binnen ROG-gesprekken en budget om hiermee de schoolontwikkeling voor de komende jaren te 
continueren. Professionalisering zal meer worden gekoppeld aan HRM. Duurzame ontwikkeling moet 
verder geïmplementeerd gaan worden in de organisatie. 
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Tijdens de evaluaties van de jaarplannen en de opstart naar de nieuwe jaarplannen wordt gesproken over 
risico’s en worden de risico’s opnieuw geïnventariseerd en verwerkt in het risicobeheersingssysteem. 
Door de risico’s inzichtelijk te maken, in te schatten wat we ermee aan moeten (denken in 
beheersingsmaatregelen), kunnen we prioriteren en beheersingsmaatregelen gaan uitzetten. Dit accent 
heeft al in 2015 aandacht gekregen in de ronde tafelgesprekken. De accountant heeft geadviseerd om de 
risico’s nog meer te kwantificeren, want in 2016 verder wordt gerealiseerd. 
 
Nodig: intern risicobeheersing- en controlesysteem, denken in scenario’s en beheersingsmaatregelen 
Binnen Stichting Willem van Oranje wordt gewerkt met een P&C cyclus. In het controlejaar 2013 heeft de 
accountant nog een aantal adviezen gegeven om bepaalde processen te optimaliseren. Plan en control 
rondom het begrotingsproces zal verder worden geoptimaliseerd. Het nieuwe strategisch beleidsplan 
moet aansluiten op de financiële mogelijkheden. Ook het borgen van risico’s moet daarin worden 
opgenomen. Dat zal worden uitgewerkt in een plan per school, maar dient ook op stichtingsniveau te 
worden uitgewerkt, waar met name dan ook aandacht moet zijn voor het sturen op prestatie indicatoren  
 
Sturing en monitoring 
MARAP’s hebben in 2015 input gegeven in hoeverre we binnen de bandbreedte van het gestelde 
financiële resultaat blijven. In 2016 zal de koers zodanig ingezet worden dat een kwartaalrapportage 
wordt besproken met het College van Bestuur en dat de input van deze bespreking wordt verwerkt in de 
uiteindelijke MARAP die dan naar RvT, PMR, GMR en schooldirecteuren toegaat. Hoofd Financiën spreekt 
op detailniveau de begroting per locatie door met de directeur om tijdig te kunnen sturen. 
Daar waar het nodig is, zal centraal worden gestuurd. Voorbeeld hiervan is om nu de formatie 2016-2017 
niet separaat te laten uitvoeren, maar dat er gemeenschappelijk overleg is over de knelpunten en de 
vacature ruimte om op deze wijze interne mobiliteit te kunnen laten plaatsvinden. 
 


