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Voorwoord 
 

 
Geachte lezer, 

 
Als we precies willen terughalen wat er in 2016 allemaal gebeurde in de wereld dan kunnen we onze toevlucht 
nemen tot internet en op onderwerp, maand, dag en tijd ons laten informeren. Een jaarverslag dat op die wijze 
is te lezen is misschien niet eens zover weg. 
 
De thema’s die in 2016 in onze scholen speelden, waren niet alleen beleidsmatig of bedrijfskundig: er vonden in 
Europa gebeurtenissen plaats van gewelddadige aard, die hun invloed hadden op ons en onze leerlingen. 

Aanslagen die uitdrukkelijk een plek moesten krijgen in dagopeningen en discussies. Aanslagen in Brussel, Nice 
en Berlijn, Istanboel en op een Koerdische bruiloft. Ze raakten ons samenleven en het raakte onze leerlingen. 
Met leerlingen ontdekken wat er speelt en wat de goede antwoorden en reflexen zijn is een belangrijke 
pedagogische taak van onze docenten. De wereld stopt niet meer bij de klasdeur, de wereld trilt letterlijk via de 
mobiele telefoon in tas of broekzak. Zo omvat onderwijs meer dan alleen maar het halen van doelen volgens 
norm. 

 

In 2016 hebben we in ons nieuwe strategische beleidsplan expliciet aandacht voor de plaats van de leerling in 
die wereld. Vanuit een Christelijk optimisme hebben we een kernbelofte geformuleerd om leerlingen waarden-
vol voor te bereiden op de toekomst. Wij vinden dat de samenleving behoefte heeft aan meer sociale cohesie 
waar leerlingen gezien worden, waar hun zelfstandigheid vergroot wordt en waar ze vanuit een goed ontwikkeld 
besef van waarden gereed zijn voor hun verdere leven. 
 

2016 Heeft bij ons in het teken gestaan van verbinding. Bij onze strategische heroriëntering hebben we panels 
uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van het Willem van Oranje. Panels van ouders, ondernemers, 
kerken, ondersteunende diensten en personeel hebben meegedacht over onze identiteit, met als resultaat een 
nieuw identiteitsbewijs voor de Stichting. In het kader van ons motto: “Wie ontmoet, bereikt meer…” hebben 
we verbinding gezocht en gevonden. Dit alles heeft geleid tot het ontwerpen van een Vison Eye. De omgeving 
verwacht van ons een houding geformuleerd in o.a. de woorden betrouwbaar, innovatief, ondernemend. 
 

Op het strategieveld personeel is aandacht besteed aan taakbeleid: Een herziening was nodig om in de 
toekomst financieel gezond te blijven. Tevens is er gewerkt aan werkdrukverlichtende maatregelen en aan 
professionalisering. Er is voor de toekomst een Sociaal Plan opgesteld. 
 

Op het gebied van onderwijs staat resultaatgericht werken centraal en het maatwerk voor leerlingen, 
waaronder passend onderwijs en gepersonaliseerd leren, andere onderwijsvormen en roosters. 

 
Op het strategische veld organisatie is de facilitaire dienst uitgebreid en verzelfstandigd en wordt de organisatie 
ingericht op de doelen van het nieuwe strategische plan. 
 
2016 Was voor ons een goed jaar. Onze dank gaat uit naar alle medewerkers en directie voor hun inzet, naar 
alle ouders/verzorgers die in ons vertrouwen hebben gesteld en naar alle leerlingen die dagelijks met hun 
creativiteit en ambitie aan hun succesvolle schoolloopbaan werken. 

 
Een van de karaktereigenschappen die de omgeving van ons verwacht is gedrevenheid, een gedrevenheid die 
dagelijks wordt gevoed door een Christelijk perspectief van geloof, hoop en liefde. 
 
Namens het College van Bestuur, 
 

 
 

L. van Duijn J.M. de Bruin 
Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur  
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1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 
 
De Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en De 
Langstraat en omstreken heeft als verkorte naam Stichting Willem van Oranje en heeft haar statutaire zetel in 
de gemeente Waalwijk. De Stichting Willem van Oranje is een Protestants-Christelijke stichting die onderwijs 

verzorgt vanuit de Protestants-Christelijke signatuur. Het personeel begeleidt 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 vanuit een krachtige leeromgeving 
gestimuleerd om hun talenten te ontplooien. Zij verwerven daarbij competenties die nu en straks bruikbaar zijn 
in hun leefsituatie en beroepsuitoefening. Om onze missie en visie te realiseren, werken we aan bewustwording 
en worden leerlingen waarden-vol voorbereid op de toekomst. 

 
Stichting Willem van Oranje vertegenwoordigt 
 
Een school voor basisonderwijs: 
 Juliana van Stolbergschool te Waalwijk (10RF) 
 
Een school voor speciaal basisonderwijs: 

 SBO De Leilinde te Heusden (23DC) 
 
Drie scholen voor voortgezet onderwijs: 
 Willem van Oranje College te Waalwijk  
 01GH-01 en 01GH-03 
 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg  
 01GH-02 

 ISK Wereldschool te Waalwijk 
 01GH-04 
 
 
 

1.1 De opbouw van onze organisatie 
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In 2016 hebben we een nieuw strategisch beleidsplan opgesteld. Daarin wordt onze kernbelofte, waarden-vol 
voorbereid op de toekomst, vanuit zes bewijzen waargemaakt: 

1. De Protestants-Christelijke signatuur 
2. De opvatting dat ‘leerlingen worden gezien’ 
3. Programma’s gericht op eigentijdse levensvaardigheden 

4. Een open mentale instelling 
5. Duurzaam, vitaal en wendbaar personeel 
6. De opvatting van ‘maatschappelijke verbinder’ 

 
Door ons doen en laten willen we dat de omgeving ons kent als betrouwbaar, betrokken, gedreven, 
professioneel, ondernemend, toegankelijk, innovatief en trots. Met die houdingskenmerken willen we onze 
pedagogische opdracht vormgeven. 

 
 

1.2 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. 
 

 

1.3 Waar willen we naartoe - onze strategische doelstellingen in 2016 per 
strategieveld 
 
Het nieuwe strategische beleidsplan loopt tot schooljaar 2020 en kent naast de 
kernbelofte zes bewijzen waaruit moet blijken dat we die kernbelofte waarmaken. 

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 binnen het kader van het strategische beleid een meerwaarde hebben voor 
hun personeel, leerlingen en omgeving. 
 
 

1.3.1 Onderwijs 
 

Onze ambitie is vorm te geven aan onderwijsprogramma’s gericht op eigentijdse vaardigheden. Voor ons 
betekent dit dat leerlingen versterkt worden in hun zelfstandig opereren. We realiseren activerende didactiek 
door leerlingen eigenaar te maken van hun eigen ontwikkeling. Volwaardig participeren in de samenleving vergt 
naast een goede waardeoriëntatie een juist gebruik van digitale hulpmiddelen en een goed gevoel voor de 
gevolgen van het gebruik van moderne media. 
 
Er is in 2016 sprake geweest van verdere ontwikkeling van programmagestuurd onderwijsaanbod. Het VMBO 

hield zich bezig met de vernieuwde examenprogramma’s. Door de beroeps- en onderzoekscontext in de 
onderwijsprogramma’s te versterken, wordt meer en meer de maatschappelijke verbinding gelegd. Innovatie 

wordt gezien als kans waarbij steeds aandacht is voor duurzaamheid. 
 
Kwaliteitsaspecten als sociale en fysieke veiligheid, empathie en respect, worden gevoed vanuit onze 
kernwaarden. Hoewel moeilijk meetbaar, blijven ze behoren tot onze ambitie. 

 
  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.svvbl.org/wp-content/uploads/2013/12/beleidsplan.jpg&imgrefurl=https://www.svvbl.org/category/nieuws/&docid=X5CTvZX4jtfWAM&tbnid=0jWzDgk2nXr0dM:&vet=10ahUKEwjRspnn5oXUAhXMaVAKHbgADSMQMwg3KBIwEg..i&w=300&h=244&hl=nl&safe=strict&bih=868&biw=1062&q=strategisch beleid&ved=0ahUKEwjRspnn5oXUAhXMaVAKHbgADSMQMwg3KBIwEg&iact=mrc&uact=8
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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 2016 ontplooid in de 

Plusklas. In 2016 is de Juliana van Stolbergschool gestart met dagonderwijs voor hoogbegaafden: ‘Willemwijs’. 
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 aan talentontwikkeling zodat die 

ingezet kan worden voor de medemens. Maatwerk versterkt zo de sociale cohesie in de samenleving. 
 
 

1.3.2 Personeel 
 
Maatwerk is niet alleen van belang voor leerlingen, maar moet ook op het gebied van personeelsbeleid 

toegepast worden. Maatwerk in het verdelen van werk moet iets aan de werkdruk doen van ieder persoonlijk en 
van een team als geheel. Maatwerk in de professionalisering betekent een individuele inzet van 
personeelsleden, de CAO is met tijd en geld daarin faciliterend. 
 

Wij willen duurzaam, vitaal en wendbaar personeel, d.w.z. dat we als 
personeel van het Willem van Oranje goed zijn in ons vak, gericht op de 

leerling. Dat we letten op een goede balans tussen rust en prestatie.  
 

In het nastreven van organisatiedoelen en persoonlijke doelen gaan we 
uit van een open mentale instelling, d.w.z. dat we van personeel en 
leerlingen verwachten dat ze met hun creativiteit en met het betreden 
van ongebaande paden een positief voorbeeldgedrag laten zien. De stijl 

van opereren is gericht op ‘wat kan wel’ in plaats van ‘wat kan niet’. Het bewust zijn van de eigen 

voorbeeldfunctie en invulling geven aan de Christelijke identiteit, zijn daar ook een onderdeel van. 
 
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. Professionalisering wordt meer nog dan voorheen 
structureel ingebed in ons beleid. Dat heeft ertoe geleid dat we het thema HRM in 2016 voor de totale directie 
op de agenda heeft gestaan vanuit de talentontwikkeling van ieder personeelslid. 

 
In 2016 heeft het OOP-onderzoek verdere concrete uitwerking gekregen. Er 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. 
 

 

1.3.3 Organisatie 
 
De ambitie in 2016 van de Stichting Willem van Oranje was om de bedrijfsvoering zodanig te verfijnen 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 2016 voortgezet. 
 

Met betrekking tot de vaksectieorganisatie is de versterking van de vaksectieleider en plangericht werken 
verbeterd. Dat heeft in 2016 een vervolg gekregen door cursussen voor de vaksectieleiders. In 2016 is op 
onderwijsgebied het resultaatgericht sturen onderwerp van training geweest voor directie en teamleiders met 
name gericht op personeel en personeelsontwikkeling. De opgeleverde resultaten zijn in 2016 vertaald naar 
acties. 
 
 

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.career-magazine.nl/wp-content/uploads/2016/12/Afbeelding_Presentatie_Help_mijn_medewerker_verzuipt.jpg&imgrefurl=http://www.career-magazine.nl/2016/12/20/het-welzijn-van-het-personeel/&docid=eztXSH0WZq82yM&tbnid=cdjtqV3UkFtQ_M:&vet=10ahUKEwip4JrK54XUAhXIbFAKHdefAmcQMwhKKBswGw..i&w=641&h=293&hl=nl&safe=strict&bih=868&biw=1062&q=vitaal personeel&ved=0ahUKEwip4JrK54XUAhXIbFAKHdefAmcQMwhKKBswGw&iact=mrc&uact=8
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1.3.4 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 het voortbestaan als school. Daartoe 
gaan we verbindingen aan met collega schoolbesturen, universiteiten, hoge scholen, ROC’s en instellingen als 
kerken, kinderopvangorganisaties en bedrijfsleven. 

 
Een nieuwe ontwikkeling op directie- en bestuursniveau is het uitwerken 
van ‘stakeholder’-management. Stakeholders hebben vanuit hun 
belangen invloed uitgeoefend op het nieuwe strategische beleid en de 

activiteiten van de schoolorganisatie. Betrokkenheid van de 
belangrijkste stakeholders in relatie tot het strategisch beleid is 
essentieel. Het geeft inzicht in risico’s en 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. 
 
 

1.4 Agenda voor de toekomst 
 
Alle scholen hebben in het jaaractiviteitenplan (PO) of locatieresultatenplan (VO) de agenda voor de toekomst 
2017-2020 uitgewerkt. Uitganspunt voor die agenda is het strategische beleidsplan 2017-2020 en het 
sectorakkoord VO 2014-2017 ‘Klaar voor de toekomst’ en het bestuursakkoord ‘De school van 2020’. Aan de 
afspraken uit het sectorakkoord zijn ook financiële afspraken van de overheid verbonden in verband met de 
uitvoering. Centraal staat dat we de jongeren voorbereiden op de 21e eeuw. 
 

Op stichtingsniveau hebben wij in 2016 in vier notities onze agenda voor de toekomst neergelegd. 
 
1. De modernisering van de onderwijstijd 
Behalve de verplichte onderwijstijd per schoolloopbaan is er aandacht voor de modernisering van de 
onderwijstijd in vormen als 20-80 learning en maatwerkuren. Bij 20-80 is 80% van de onderwijstijd bestemd 
voor het reguliere programma, 20% kan gebruikt worden voor verdieping of excellentie of voor herhalen en 

bijspijkeren. 

Bij maatwerk krijgen de leerlingen de keuze om zichzelf te verdiepen in extra stof. Maatwerk bestaat ook uit 
extra coaching op te behalen onderwijsdoelen. Zo willen we van docentgestuurd onderwijs naar 
programmagestuurd onderwijs om uiteindelijk te komen tot leerlinggestuurd onderwijs. 
 
2. Digitalisering op het Willem 
Digitalisering is geen doel op zich maar een middel om enerzijds programmagestuurd individueel door het 

leerproces te lopen en anderzijds om als leerling via het ‘dashboard’ na te gaan waar het leerproces goed 
verliep en waar minder. Voor gepersonaliseerd leren en digitalisering is een beleidsnotitie geschreven en in 
uitvoering genomen met steun van het Leerlab van de VO-raad. 
 
3. Gepersonaliseerd leren 
Gepersonaliseerd leren vraagt van docenten een gewijzigde didactiek. De professionalisering moet daarom ook 
daar op gericht worden, op organisatievormen die dat mogelijk maken. 

 
4. 21ste eeuwse vaardigheden 
De notitie ‘21ste eeuwse vaardigheden’ benadrukt de vaardigheden die in het onderwijs een plek moeten krijgen 

willen we toekomstbestendig onderwijs vormgeven. 
 
 
De professionalisering van de onderwijsorganisatie zal ter hand genomen moeten worden om op alle 

onderwijsvragen en aan individuele onderwijsprogramma’s een antwoord te geven. Het 20-80 principe is voor 
de scholen met een invulling van IBC (International Business College), BRC (Business Research College) en met 
Econasium en U-Talent een vorm van professionalisering. 
 
  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://inmyownterms.com/wp-content/uploads/2014/10/stakholder.jpg&imgrefurl=http://inmyownterms.com/terminology-project-stakeholders-be-aware-and-beware/&docid=TmBxWsU_7PgX_M&tbnid=Ch6IUETBdsixRM:&vet=10ahUKEwjEjLPH6YXUAhWFEVAKHTM1BOsQMwhfKBswGw..i&w=500&h=389&hl=nl&safe=strict&bih=868&biw=1062&q=stakeholders&ved=0ahUKEwjEjLPH6YXUAhWFEVAKHTM1BOsQMwhfKBswGw&iact=mrc&uact=8
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Met bovenstaande agenda neergelegd in notities en resultatenplannen willen we de geformuleerde ambities 
waarmaken: 

 Uitdagend onderwijs voor elke leerling 
 Eigentijdse voorzieningen 
 Brede vorming voor alle leerlingen 

 Partnerschap in de regio 
 
Ruimte voor leraren binnen de scholen is nodig om een professionele leercultuur te stimuleren. Het is met 
name die ontwikkelruimte die door de werkdruk en verhoogde werklast lastig te realiseren is. De rek moet 
gevonden worden in minder uren voor leerlingen onder directe leiding van docentgestuurde lessen in 
klaslokalen. De discussie over lessentabellen en het aantal uren les per vak of per groep zal in de toekomst 
wezenlijk anders gevoerd gaan worden. 

 
Ook bestaande groepsvorming zal niet aan de discussie ontkomen. Een hoorcollege voor 60 leerlingen levert 
tijd op voor andere lesvormen. De ondersteuning van digitalisering zal ontdekt moeten worden. Er is nog een 
weg te gaan. Deze weg moet samen met de docenten afgelegd worden en samen zal de 
professionaliseringsruimte bediscussieerd moeten worden. 
 

 

Primair onderwijs 
 
In het primair onderwijs is het bestuursakkoord ‘De school van 2020’ van belang. De doelstellingen in het 
akkoord vormen de agenda voor de toekomst in het primair onderwijs en zijn leidraad voor de ontwikkelingen 
richting 2020. De vier actielijnen worden in de jaaractiviteitenplannen van het primair onderwijs uitgewerkt: 

1. Talentontwikkeling voor uitdagend onderwijs 
2. Een brede aanpak voor duurzaam onderwijs 
3. Professionele scholen 
4. Doorgaande ontwikkellijnen 

 
Talentontwikkeling voor uitdagend onderwijs 
De visie op implementatie en investeringsplan voor het onderwijs en ICT is opgesteld en is gebaseerd op de 

visie digitalisering op het Willem. 
Digitaal leermateriaal zal voor 50% van de vakken in het primaire proces gebruikt worden. 
De ICT-vaardigheden van docenten zullen blijvende aandacht houden. 
We herkennen met ‘WillemWijs’ en onze ‘Plusklas’ toptalenten en bieden daar uitdagend onderwijs. 
Passend onderwijs voor elke leerling wordt zowel in PO als in VO gerealiseerd. In VO is er een opvang- en 

zorglokaal alsmede een autismespecialist. 

Verlaging van zittenblijfpercentages zal worden doorgezet middels persoonlijke coaching. 
 
Een brede aanpak voor duurzaam onderwijs 
Techniekonderwijs en onderzoekend leren zullen steeds meer ruimte krijgen in onze plannen. 
 
Professionele scholen 
Individuele en collectieve professionalisering zal gericht zijn op resultaatverbetering van leerlingen en docenten. 

HRM primair en voortgezet onderwijs worden gelijkgetrokken, d.w.z. dat de talentschouw en ontwikkeling van 
talenten centraal zullen worden aangestuurd. 
Er is een notitie lerarenregister met betrekking tot de registratie en deskundigheid ingebed in onze 
gesprekkencyclus. 
 
Doorgaande ontwikkellijnen 
Doorlopende leerlijnen zijn er met betrekking tot Engels en Nederlands en rekenen. Speciale aandacht is er 

voor de doorgaande pedagogische en onderwijskundige aanpak met betrekking tot studiehouding, leerattitude 
en onderzoekend leren, met name ook voor hoogbegaafde leerlingen. 
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2. Raad van Toezicht 
 
In 2016 heeft de Raad van Toezicht diverse onderwerpen behandeld. Eén van de hoofdthema’s in 2016 was het 
strategisch beleid 2017-2021. 
In dat kader is gesproken over een nieuwe opzet van het identiteitsbewijs, de introductie van het Vision Eye in 
de organisatie. Implementatie kan alleen slagen als het gedachtengoed ook gedragen wordt door alle 

medewerkers. De in het Vision Eye genoemde ‘bewijzen’ zijn ook bij de behandeling van andere onderwerpen 
structureel onderdeel van onze bespreking. Het strategisch plan voor de komende jaren is aan de orde geweest 
bij de nieuwe organisatiestructuur. Hierbij heeft de Raad van Toezicht zich laten bijstaan door deskundigen om 
een goede besluitvorming te bewerkstelligen. Het Vision Eye is verder onderwerp van gesprek geweest in de 
gezamenlijke vergadering met GMR en MR. 
 

Deze nieuwe organisatieschets zal in 2017 verder vormgegeven worden daar de huidige voorzitter College van 
Bestuur, de heer L. van Duijn, met pensioen gaat en er een eenhoofdig bestuur ontstaat. Deze voorgenomen 
wijziging is in de gezamenlijke vergadering met GMR en MR medegedeeld en vervolgens is de nieuwe 
organisatieschets en organisatiestructuur met hen besproken. Tevens heeft de Raad van Toezicht dit onderwerp 
in verband met de opvolging van de huidige voorzitter College van Bestuur op de agenda gehad. 
 

Een ander punt dat in 2016 uitgebreid aan de orde is gekomen, is de werving van nieuwe leden voor de Raad 

van Toezicht. Er zijn in 2016 twee vacatures ontstaan waarvan één een vacature met bindende voordracht van 
de GMR PO en de MR VO. Voor deze vacatures zijn profielschetsen opgesteld waar de GMR en MR mee hebben 
ingestemd. Helaas heeft de gezamenlijke werving in 2016 niet geleid tot benoeming van geschikte kandidaten. 
De werving voor leden Raad van Toezicht zal in 2017 een vervolg krijgen waarbij opnieuw GMR en MR 
betrokken zullen worden. 
 
In 2016 is een eerste aanzet gemaakt tot samenwerking met verschillende Protestants-Christelijke basisscholen 

uit Sprang-Capelle en Waspik. De intentie tot fusie ligt in 2018. In dit kader is eveneens gesproken over de 
toepassing van de Code Goed Bestuur en de invulling van de vacatures in de Raad van Toezicht. Daarnaast 
hebben wij als Raad van Toezicht met de toezichthouders en de bestuurders van de PC basisscholen uit Sprang-
Capelle en Waspik scholing gevolgd in policy governance en educational governance ter verdieping van de 
verschillende typen van toezicht die bestaan en de wijze waarop nu toezicht binnen de verschillende 
organisaties wordt vormgegeven. 

 
De Raad van Toezicht heeft samen met het College van Bestuur in 2016 een eerste aanzet gegeven om tot een 
nieuwe inrichting van de Stichting Willem van Oranje op langere termijn te komen. De kwaliteit van onderwijs 
is goed en bij medewerkers wordt werkelijke betrokkenheid ervaren. Personeel, ouders en leerlingen worden 

gezien en mogen de meerwaarde van ons Protestants-Christelijk onderwijs ervaren voor hun kinderen en voor 
de bijdrage die de Stichting levert aan de regio. 
 

De Raad van Toezicht spreekt haar waardering uit voor de bereikte resultaten en wenst bestuur, directie en 
personeel en niet in de laatste plaats ouders/verzorgers en leerlingen Gods Zegen toe voor de toekomst. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
Drs. R. Opendorp RA 
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2.1 Samenstelling 
 

De Stichting Willem van Oranje heeft een Raad van Toezicht met in 2016 vijf personen: 
 Mevrouw F. van den Hout-Slagter 
 Mevrouw mr. M.B. Leusink-van Santen 
 De heer drs. T. Groeneveld RA MBA 
 De heer ir. B.P. de Wit RTD 
 De heer drs. R. Opendorp RA (voorzitter) 

 

In september 2016 heeft de heer P.A.J. Pruijssers afscheid genomen als lid Raad van Toezicht. Er zijn twee 
vacatures die in de loop van 2017 zullen worden ingevuld. 
 
 

2.2 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 volgt de Code Goed Bestuur van de PO- en VO-raad. 
 

Voor een bepaalde periode wordt van de Code Goed Bestuur van de PO-raad afgeweken. De code sluit in artikel 
19 lid 2 wegens mogelijke onverenigbare belangen het vervullen van een bestuurs- en/of toezichtfunctie in 
twee organisaties in dezelfde sector en dezelfde regio uit. Tot 1 januari 2018 vervult de heer R. Opendorp de 
functie van voorzitter van het bestuur van basisschool De Bron in Sprang-Capelle als de functie van voorzitter 
Raad van Toezicht van Willem van Oranje. Vanuit de verwachting dat de fusie tussen drie besturen van 
basisscholen en Stichting Willem van Oranje per 1 januari 2018 een feit is en er geen sprake is van 
onverenigbare belangen kiest de Raad van Toezicht er voor om voor een bepaalde periode in afwijking van de 

Code te werken. Van de dubbelfunctie zal conform artikel 3 van de Code Goed Bestuur een melding worden 
gedaan bij het Bestuur van de PO-raad. Om het risico van onverenigbare belangen te mitigeren, zijn door de 
Raad van Toezicht de volgende afspraken gemaakt. 

In het fusieproces zal de heer Opendorp als voorzitter de belangen van De Bron behartigen. 
Bij het bespreken van de fusie en het verlenen van goedkeuring aan de fusie in de Raad van Toezicht 
van Stichting Willem van Oranje zal de heer Opendorp zich afzijdig houden van de bespreking en het 

voorzitterschap overdragen aan de vice voorzitter van de Raad. 
Door deze afspraken en het aanwezige bewustzijn acht de Raad van Toezicht de kans op 
belangenverstrengeling klein. 

 
 

2.3 Zelfevaluatie 
 
In 2016 heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden binnen de Raad van Toezicht. Evaluatiepunten die worden 
opgepakt zijn: 

 informatie die nuttig is voor uitoefenen toezichtstaken dienen actief onderling gedeeld te worden. 

 verantwoording op ijkpunten direct in vergadering evalueren en niet in een latere vergadering omdat het 

punt dan minder helder meer is. 

 punten die terug moeten komen met Carver-deskundige periodiek evalueren (volledigheid / juistheid 

toezichtkader). 

 bezoldiging RvT is herzien. 

 nieuw scholingsprogramma voor de leden van de Raad van Toezicht wordt opgezet. 
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2.4 Onderwerpen 
 

De Raad van Toezicht legt middels dit jaarverslag 2016 verantwoording af. In 2016 zijn acht vergaderingen 
gehouden waarvan één gezamenlijk met de GMR PO en MR VO. De belangrijkste onderwerpen die in 2016 aan 
de orde kwamen zijn: 
 
 Begroting 2016 
 Meerjarenbegroting 
 Vacatures Raad van Toezicht: vacatures, profielschetsen, bindende voordracht, benoemingsprocedure 

 Herziening van de IJkpunten Raad van Toezicht 
 Managementletter 
 Treasurystatuut 
 (Financieel) Jaarverslag en accountantsrapportage 2015 
 Identiteit 
 Onderwijsresultaten, examenuitslagen en conclusies 
 Risicomanagement 

 Herziening CAO PO en VO en de gevolgen daarvan 
 Veiligheid 
 Strategisch beleid: identiteitsbewijs, Vision Eye, strategisch plan en organisatieschets 

 Demografische ontwikkelingen 
 Passend Onderwijs en zorgplicht 
 Op 30 november 2016 heeft de gezamenlijke vergadering van Raad van Toezicht, MR VO en GMR PO 

plaatsgevonden. Centraal daarin stond het strategisch plan, de organisatie, het identiteitsbewijs en het 
Vision Eye. In deze vergadering werd ook het aftreden van de heer Van Duijn, voorzitter College van 
Bestuur, per 1 september 2017 aangekondigd en is in dat kader gesproken over de nieuwe opzet van de 
organisatie zoals die vormgegeven zal gaan worden. 

 Personeelsbeleid (medewerkerstevredenheidsonderzoek, professionalisering/bevoegdheden en kwaliteit 
personeel, identiteit leerlingen en personeel) 

 

Gedurende het jaar 2016 zijn ook diverse malen de financiële tussenrapportages besproken. 
 
 

2.5 Commissies 
 
Binnen de Raad van Toezicht zijn er twee commissies actief: een remuneratiecommissie en een 
sollicitatiecommissie vacatures Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie vervult de rol van werkgever voor 

het College van Bestuur. Jaarlijks vinden functionerings- en beoordelingsgesprekken plaats. Deze twee 
commissies zijn gedurende het verslagjaar meerdere keren bijeen geweest. 
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Primair Onderwijs 
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3. Onderwijsprestaties Primair Onderwijs Juliana van 

Stolbergschool 
 
In hoofdstuk 3 presenteren wij de cijfers van de Juliana van Stolbergschool om vervolgens in hoofdstuk 4 
dieper in te gaan op het verhaal achter de cijfers. 
 

 

3.1 Aantal leerlingen 
 

 
 

De Juliana van Stolbergschool maakt een groei door, van 352 leerlingen op teldatum 1 oktober 2015 naar 376 
leerlingen op 1 oktober 2016. De school groeit door een hoge instroom van nieuwe 4-jarige leerlingen en door 
de start van voltijdsonderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. In schooljaar 2016/17 wordt gewerkt in 15 
reguliere groepen en 1 groep voor hoogbegaafde leerlingen. In schooljaar 2017/18 telt de school 15 reguliere 
groepen en 2 groepen voor hoogbegaafde leerlingen. 
 

 
Verdeling van het aantal leerlingen naar leeftijd Verdeling van het aantal leerlingen per leerjaar in  
in schooljaar 2016/17 (per 1 oktober 2016)  schooljaar 2016/17 (per 1 oktober 2016) 

 
 
 

3.2 Voedingsgebied 
 
 

  Uit welke gemeenten komen de  
  leerlingen in 2016-2017? 
 

 
 
 
 
 
 
  

Gemeente top 3 Voedingsgebied

Waalwijk 94,90%

Heusden 1,30%

Oosterhout 0,80%
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3.3 Resultaten eindtoets en vervolgonderwijs 
 

Gemiddelde eindtoetsscore schooljaar 2015/16: 

 
 
De score van de eindtoets in schooljaar 2015/16 lag op ruim 540 en daarmee boven de inspectie onder- en 
bovengrens van de schoolvergelijkingsgroep. 

 
 

3.4 Schooladvies vervolgonderwijs 
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4. Juliana van Stolbergschool 
 
De Juliana van Stolbergschool is een Protestants-
Christelijke basisschool waar iedereen welkom is. De 
school ligt in Waalwijk-Zuid aan de rand van wijk 
Meerdijk. Uit verschillende wijken komen de leerlingen 

naar de school. In het schoolgebouw is kinderopvang en 
onderwijs aanwezig en met de partner Mikz kinderopvang 
wordt gezorgd voor een geïntegreerd aanbod met 
aandacht voor doorgaande lijnen. 
Juliana van Stolbergschool is een bruisende school die 
vanuit het motto “Wie ontmoet bereikt meer, samen voor 

jou!” de kinderen een goede en fijne tijd wil geven. Wie 
we ontmoetten en wat we bereikten, wordt in het vervolg 
voor 2016 beschreven. 
 
Als onderdeel van de Stichting Willem van Oranje werken we binnen de kaders van het strategisch beleidsplan 
en geven we middels een schoolplan en jaarlijks activiteitenplan vorm aan de strategie. Daardoor zijn er in 

2016 doorlopende ontwikkelingen vanuit 2015. Een voorbeeld daarvan is de Natuurleertuin. Duurzaamheid is 

hierbij één van de kernbegrippen. Leerlingen leren omgaan met de natuur, met hun eigen verantwoording voor 
de samenleving waar we in leven en leren respect te hebben voor onze omgeving. Een vormgeving van goed 
burgerschap op jonge leeftijd. Aandacht voor duurzaamheid is een continue proces geworden en komt in alle 
groepen van de school aan de orde. 
 
In 2016 is een schooleigen ambitienorm afgesproken, waarbij niet meer de landelijke norm (ondergrens) wordt 
gehanteerd, maar schooleigen normen zijn opgesteld op basis van ervaringsgegevens passend bij de 

schoolpopulatie van de Juliana van Stolbergschool, ambities die duidelijk hoger liggen. Deze ambitienorm is 
vastgelegd voor twee jaar, daarna wordt deze geëvalueerd. Nu al zijn de ervaringen positief. Hiermee wordt de 
interne ambitie en doorgaande ontwikkeling van de organisatie en van haar medewerkers gestimuleerd. 
 
Bij die doorgaande ontwikkeling richten we ons ook op het realiseren van de streefdoelen voor 2019 die 
lopende het jaar onder de aandacht zijn geweest zoals geïntegreerde ICT, de lerende organisatie, programma 

aanbod voor talentontwikkeling en excellentie, verbetering taal- en leesonderwijs. 
 
We volgen in onze beschrijving de vier strategische velden, te beginnen bij onderwijs. 
 

 

4.1 Onderwijs 
 
Conform de verwachting was het leerlingenaantal 379. Aandacht gaat uit naar extra taalondersteuning vanwege 
de instroom van leerlingen met Nederlands als tweede taal. 
In 2016 is een Cito-score behaald van 540,7, ruim boven de landelijke bovengrens. Een goede prestatie van 
het personeel en de leerlingen. De wat lagere Cito-score uit 2015 bleek inderdaad een eenmalige dip te zijn 

geweest. De ingezette interventies hebben substantieel bijgedragen aan dit verbeterde resultaat. 
 
Voor 2016 is een jaarplan opgesteld waarin er een start is gemaakt met het onderwijs voor hoogbegaafden. Al 
jaren werkt de Juliana van Stolbergschool aan een bovenschoolse Plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Dit 
jaar is gestart met een concept voor dagonderwijs voor de hoogbegaafde leerlingen: WillemWijs. 
Gekwalificeerde docenten zijn aangesteld en het leerprogramma is gedigitaliseerd. Talentontwikkeling en 
Passend Onderwijs gaan hier hand in hand. 

 
Ook is in 2016 een schoolondersteuningsprofiel geschreven in opdracht van het samenwerkingsverband PO 30-

10, mede in het kader van Passend Onderwijs. Doen we de goede dingen en doen we die goed? De Juliana van 
Stolbergschool wil daarin een netwerkschool zijn. De basisondersteuning, zorg en begeleiding van en voor 
leerlingen is goed en er zijn goede contacten met andere scholen en instanties als het om extra ondersteuning 
gaat. Expertise van de Juliana van Stolbergschool ligt o.a. bij hoogbegaafdheid. Door de rol van netwerkschool, 

kunnen ook andere scholen vanuit het samenwerkingsverband de expertise van de Juliana van Stolbergschool 
benutten. 
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Verder heeft in 2016 het ‘borgboek veilige school’ een update gekregen. Veel onderdelen daarvan waren al 
aanwezig, dit jaar heeft het borgboek een uitbreiding gekregen. Een veilig schoolklimaat zorgt ervoor dat 

leerlingen zich fysiek maar ook sociaal-emotioneel veilig voelen op school. De school heeft een actieplan tegen 
pesten, maar gaat verder door leerlingen uit de bovenbouw op te leiden tot mediator. Zij leren en leren 
anderen het ‘herstelrecht’. Dat betekent dat goedmaken van de onenigheid bij het oplossen daarvan behoort, 

maar ook samen een gesprek aangaan om de relatie tussen leerlingen te herstellen. Eigenaarschap van het 
probleem wordt neergelegd bij de kinderen zelf, zij leren met respect voor zichzelf en elkaar hun problemen op 
te lossen en worden op hun niveau opgeleid tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke mensen. Als invulling 
daaruit voortvloeiend is een kinderpleinwacht ingesteld, dit is een bijzonder initiatief en werkt in de praktijk 
preventief en zeer goed. 
 

 
 
Taalonderwijs was in 2016 eveneens een aandachtspunt en is zeer actief aangepakt. Er is een oriëntatie op de 
aanschaf van een nieuwe methode taalonderwijs en woordenschat gehouden. Ook leesonderwijs, vooral in 
middenbouw, heeft specifieke aandacht gekregen. Het is belangrijk, juist ook voor vervolgonderwijs. Het 

lerende, lezende kind staat daarbij in een doorgaande lijn als focus. 
 
Binnen het cultuurbeleidsplan is er aandacht voor de kerndoelen. Leerlingen leren beelden, taal, spel en 
beweging te gebruiken. Door kennis te maken met film, foto, audiovisuele uitingen, techniek, musea, 
archieven, dans en theater en beeldende kunst. Zij leren, ook door andere vormen in te kunnen zetten, te 
reflecteren op hun eigen werk en dat van hun medeleerlingen. Leren hun ervaringen uit te drukken op 
verschillende manieren en leren ook hierdoor met elkaar te communiceren. Door met cultuur en de 

verschillende vormen daarvan te spelen en te ontdekken, krijgen de kinderen niet alleen kennis van ons 
cultureel erfgoed en de diverse aspecten daarvan, maar leren ze door begrip van zichzelf en hun achtergrond 
ook waardering voor andere culturen. 
 

 

4.2 Personeel 
 
Eén van de streefdoelen voor 2019 is de lerende organisatie. In 2016 heeft daarom de professionele cultuur 
aandacht gekregen: een lerend team in een lerende organisatie. Dit is geconcretiseerd middels een plan van 
aanpak. Door gespreid en georganiseerd leiderschap wordt het eigenaarschap van de organisatie en het 

onderwijs geoptimaliseerd. Het team is opgedeeld in units die hun eigen coördinator hebben. Deze 
coördinatoren zitten in een veranderteam evenals het management. Samen kijken zij gericht naar bijvoorbeeld 
leesonderwijs en de professionele cultuur, naar welke stappen gezet moeten worden ten behoeve van de 
verbetering van de (onderwijskundige) organisatie, naar hoe de juiste en bruikbare informatie kan worden 
verkregen, naar hoe zaken veranderd moeten worden wanneer dat nodig is. Viermaal per jaar is daarvoor een 
studiemiddag opgenomen waarin de ambitie die is gesteld, wordt uitgewerkt door de units. Een volgende 
studiemiddag wordt daarna een presentatie van de resultaten gegeven. Eigenaarschap wordt hierdoor dieper in 

de organisatie gelegd en mede daardoor wordt de betrokkenheid en motivatie verhoogd. Het team wordt 
begeleid door de organisatie ‘Onderwijsmens’, mevrouw Wilma Willems. 
 
Naast deze ontwikkeling voor zowel de school, de organisatie en de leerkrachten, is er ook aandacht besteed 

aan professionalisering op andere gebieden. Er is scholing geweest voor veiligheidscoördinatoren, BHV’ers, 
onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, werken met digibord (vervolgcursus Prowise) en er is een 
themabijeenkomst gehouden over gedrag en persoonlijke professionalisering. Tevens is er aandacht voor 

individuele scholing voor leerkrachten. 
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4.3 Organisatie 
 

 
Voor de organisatie van de school is nieuw beleid gemaakt. Dit is deels vanwege wet- en regelgeving, maar ook 
omdat de school zelf daar behoefte aan heeft. Een aantal onderwerpen is al behandeld bij onderwijs en 
personeel. Een onderdeel dat bij organisatie eruit springt is het nieuwe cultuurbeleidsplan, dat is in 2016 
helemaal uitgewerkt. Het cultuurbeleidsplan raakt organisatie en het onderwijs en is een cyclisch geheel 
passend bij de niveaus van de groepen. Er wordt een groot tweejaarlijks schoolproject gehouden waarin alle 
tussendoelen aandacht krijgen, dit in het kader van resultaatgericht werken. De cyclus bedraagt 8 jaar, dus alle 

leerlingen hebben eenmaal in schoolloopbaan een groot project. 
 
Organisatorisch zijn er ook op het gebied van personeel acties in gang gezet, denk aan de veranderteams. 
 
 

4.4 Omgeving 
 
De Juliana van Stolbergschool staat niet alleen midden in een wijk, maar ook midden in de samenleving. 
Daarbij is het van belang om de Protestants-Christelijke identiteit op eigentijdse wijze vorm te geven. Er is 

goed contact met de kerken van Waalwijk. Het project dat is gestart met ds. Otto Grevink is ook in 2016 
doorgegaan. Ds. Grevink is missionair predikant die pioniersplekken in Nederland begeleidt. Hoe kan een school 

spiegeplaats zijn voor levensvragen en zingeving? Een uitdaging voor de school en de leerlingen om de 
Christelijke identiteit op een manier in de school vorm te geven die passend is bij de populatie van de school en 
recht doet aan de missie en visie, recht doet aan de leerlingen die ook ieder hun eigen achtergrond hebben. 

 
De omgeving van de school krijgt ook aandacht bij 
de schoolkerkdiensten. In deze diensten wordt een 
bloemengroet georganiseerd door leerlingen van 

de school voor mensen die steuntje in de rug 
nodig hebben. Tevens zijn er acties voor het 
goede doel, in 2016 is meegedaan met 
Schoenmaatjes. Ook worden er excursies gemaakt 
naar ondersteunende organisaties in Waalwijk, 
organisaties die mensen helpen, zoals de 

voedselbank. Leerlingen leren hiermee wat er 
speelt in de wereld, ook in Nederland, en hoe ze 
hier zelf hun steentje aan kunnen bijdragen. Wat 

zij zelf willen en kunnen doen en hoe ze van 
betekenis kunnen zijn voor hun medemensen is 
een belangrijk leerdoel. 

 

In 2016 is het Vision Eye voor de Stichting Willem van Oranje opgesteld. Dit Vision Eye is tot stand gekomen 
door en uitgebreid besproken met stakeholders: ouders, predikant, personeel en Mikz kinderopvang. Het Vision 
Eye wordt daardoor breed gedragen. 
 
Tevens is er een buurtsportcoach op school. Deze bemiddelt in sportactiviteiten met verenigingen uit de buurt 
die op school clinics voor verschillende sporten geven. 
 

De groep ‘Vrienden van de Juliana van Stolbergschool’ vraagt meer tijd en zal in komende jaren opnieuw aan 
de orde komen. Wel zijn vanuit de ‘vrienden’ werkgroepen gestart met actief participerende ouders. 
 
 

4.5 Verwachtingen 2017 
 

Voor 2017 en verder spelen met name de doelstellingen die zijn neer gezet voor 2019. Ieder jaar zal één van 
de onderwerpen of thema’s nadere en concrete invulling krijg. Met name in 2017 zal de lijn geïntensiveerd 
worden die is vastgelegd in het plan van aanpak betreffende ‘een team als lerende organisatie en de 
consequenties voor de organisatiestructuur’. Het ontwikkelen van talenten bij docenten en medewerkers zal 

centraal staan en toegespitst worden op doelstellingen als maatwerk, digitalisering en verbetering van taal- en 
leesonderwijs. Samenwerking is als team een essentieel onderdeel van de organisatiestructuur. 
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5. Onderwijsprestaties Primair Onderwijs – SBO 

Daltonschool De Leilinde 
 
In hoofdstuk 5 presenteren wij de cijfers van SBO Daltonschool De Leilinde om vervolgens in hoofdstuk 6 dieper 
in te gaan op het verhaal achter de cijfers. 
 

 

5.1 Aantal leerlingen 
 

 
 

Op 1 oktober 2016 telde de school 92 leerlingen verdeeld over 8 onderwijsgroepen. Het aantal leerlingen is 
gegroeid door een fusie met SBO De Regenboog in Drunen. De verwachting is dat het aantal leerlingen de 
komende jaren tussen de 90 en 95 zal bedragen. Samen met SBO Het Zilverlicht (een school van Stichting 
Leerrijk!) in Waalwijk vervult de school in het Samenwerkingsverband een belangrijke functie in de opvang van 
leerlingen met complexere problematieken en het leveren van expertise. 
 

Verdeling van het aantal leerlingen naar leeftijd Verdeling van het aantal leerlingen per leerjaar 
in schooljaar 2016/17 (per 1 oktober 2016)  in schooljaar 2016/17 (per 1 oktober 2016) 

 
 
 

5.2 Voedingsgebied 
 
 
 

  Uit welke gemeenten komen de  
  leerlingen in 2016-2017? 

 
 
 
 
 
 
 

  

Gemeente top 3 Voedingsgebied

Heusden 64,10%

Aalburg 16,30%

Woudrichem 5,40%
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5.3 Schooladvies 
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6. SBO Daltonschool De Leilinde 
 

 

6.1 Een speciale school… 
 
Per 1 augustus 2016 is SBO Daltonschool De Leilinde gefuseerd met SBO De Regenboog. Dit resulteerde in één 
SBO-locatie te Heusden. De school groeide van 5 naar 7 groepen en een aparte groep schoolverlaters in 
Drunen. Ook het team is uitgebreid met een aantal collega’s. 

 
De ambitie van SBO Daltonschool De Leilinde is een omgeving te creëren waarin leerlingen hun talenten naar 
boven kunnen halen. Daarbij zijn een aantal kerndoelen van belang: reflectie, zelfstandigheid, samenwerking, 
doelmatigheid en effectiviteit. Dit zijn o.a. ook doelen van de Nederlandse Dalton Vereniging. De doelen worden 
ingekleurd door het strategisch beleidsplan van de Stichting, het Vision Eye, waarin o.a. wordt gesteld dat 
‘leerlingen worden gezien’. Nog steeds is SBO Daltonschool De Leilinde de enige SBO-school in Nederland met 
Daltononderwijs. 

 
In 2016 is veel aandacht geweest voor reflectie met leerlingen, de reflectievragen zijn aangepast en er is een 
kleurenvierkant door leerkrachten ingevuld, waarin de capaciteiten die men kan hebben op kleur ingeschaald 

worden. Niet alleen leerlingen, maar ook de leerkrachten zelf gebruiken deze reflectievragen, bijvoorbeeld 
betreffende de omgang met leerlingen. 
 

Vanuit Dalton was er in 2016 extra aandacht voor het beter 
leren plannen door leerlingen zelf, beter leren checken en 
eigen leerdoelen stellen. Ook samenwerking en elkaar helpen 
zijn onderdelen die benadrukt werden. Dit zijn vaardigheden 
die de leerlingen in hun verdere leven kunnen benutten. 

 
In 2016 is het Vision Eye voor de gehele Stichting opgesteld. Dit Vision Eye krijgt op SBO Daltonschool De 

Leilinde een schoolspecifieke uitwerking. De Protestants-Christelijke identiteit geeft richting aan het onderwijs, 
verbindt en dient als toetssteen. Waarden en normen worden uitgedragen. In 2016 is de Paasviering gehouden 
op het Willem van Oranje College te Wijk en Aalburg. 
 
 

6.2 Onderwijs 
 
Op SBO Daltonschool De Leilinde worden de leerlingen gevolgd en begeleid volgens de Cito LVS 
(leerlingvolgsysteem)en het handelingsdeel van het OPP (ontwikkelingsperspectief) met doelen. Er wordt 
gekeken naar de onderwijsbehoefte van de leerling en er worden methodegebonden toetsen ingezet. Daarnaast 

wordt gebruik gemaakt van de resultaten uit de scan van Werken met Kwaliteitskaarten. Schoolverlaters 
stromen uit op niveau van hun leerniveau. 
 
In 2016 is vooral ingestoken op het inzetten van meer mediators. De mediators 
zijn de kinderen van de school zelf. Leerlingen die problemen hebben met andere 
leerlingen, worden door de mediators geholpen die problemen op te lossen. Zo 
worden de kinderen zelf eigenaar van hun omgang met elkaar. De mediators zijn 

kinderen die zelf gedragsproblemen hebben of juist in de luwte functioneren, 
zodat ook zijzelf zich ontwikkelen en weerbaarder worden. De mediators gaan bij 
de groepen langs en vragen of er problemen zijn. Zowel de mediators als de 
kinderen met problemen worden binnen de commissie van begeleiding besproken. 
 
Het afgelopen jaar is ook een Dalton infoboekje ontwikkeld. Hierin is uitgebreide informatie over 

Daltononderwijs opgenomen alsmede beschrijvingen voor nieuwe leerkrachten en vervangers. 

 
Tevens zijn er Daltondagen dagen gehouden en wordt er gewerkt met tutoren. Ook is ingezet op de integratie 
van leerlingen van de Merelgroep (een groep met zeer moeilijk lerende kinderen met een IQ van 53-67) met 
andere groepen. Zij leren daar gedrag, voorbeeldgedrag, en vaardigheden en leren over hun eigen 
werkhouding door middel van een taakkaart. 
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Gedrag van kinderen kwam ook aan de orde in het antipestproject dat in 2016 is gestart. In dit project was ook 
digitaal pesten een onderdeel. Dit antipestproject was gekoppeld aan een tentoonstelling die de kinderen met 

hun ouders bezochten. Op SBO Daltonschool De Leilinde wordt gelukkig niet veel gepest, maar ieder pestgeval 
is er één teveel. Het ging bij het project vooral ook over bewustwording, nadenken over de gevolgen van 
pestgedrag. 

 
In 2016 zijn de schrijfmethodes aangepast in samenwerking met fysiotherapie. Het gaat dan om het verbeteren 
van de fijne motoriek. Tweemaal per jaar is er overleg met de fysiotherapeuten. Het doel is de leerlingen beter 
schrijfonderwijs aan te bieden. 
 

Alle groepen zijn in 2016 op bezoek geweest bij diverse bedrijven in het kader van 
omgaan met techniek. Zo bezochten ze bijvoorbeeld de Melkdrive, een boerderij en de 

brandweer. De ervaringen zijn zeer positief. Kinderen konden hun vragen stellen en zien 
in de praktijk de toepassingen van techniek. Ook zijn er soms gastdocenten die een les 
verzorgen over een bepaald onderwerp, er heeft bijvoorbeeld een gastdocent gesproken 
over de grote vaart en was er een veteraan op school. 
 
In 2016 is een aanvang gemaakt met het herschrijven van het dyscalculie- en 

dyslectieprotocol. Dit zal in 2017 worden afgerond. 

 
Ook is er voor de dagopeningen een nieuwe digitale methode ‘Kind op maandag’ 
aangeschaft. 

 
 

6.3 Organisatie 
 
Het team is groter geworden omdat er meer leerlingen zijn vanwege fusie met SBO De Regenboog. De fusie is 
bijzonder goed verlopen. Leerlingen van SBO De Regenboog zijn naadloos ingestroomd in SBO Daltonschool De 
Leilinde. Ouders zijn zeer tevreden hierover, met name over de structuur en hoe op SBO Daltonschool De 

Leilinde het Daltononderwijs vormgegeven wordt. De leerlingen ervaren een duidelijke rust en dat heeft effect 
op goed gedrag. Echt een compliment waard voor iedereen die hieraan meewerkt. 
 
De schoolreis ging dit jaar naar Toverland in Sevenum. Al 
enkele weken daarvoor wordt dit in de groepen voorbereid. 
Onder leiding van leerkrachten en hulpouders konden de 
leerlingen in kleine groepjes het park ontdekken. Hulpouders 

en betrokken ouders zijn voor onze leerlingen een wezenlijk 
onderdeel van de structuur. Wij zijn dankbaar voor onze 
betrokken ouders. 
 
Eenmaal per jaar wordt een open podium/open middag 
georganiseerd. Alle ouders, familie en belangstellenden zijn 

dan welkom in de klas en in de school. Zo krijgen zij een 
indruk ‘hoe er volgens Dalton gewerkt wordt’. Als afsluiting zijn 
er dan allerlei optredens van de kinderen te zien. Vanwege de 
grote belangstelling waren er dit jaar twee uitvoeringen. 
 
Het Dalton ontwikkelplan 2015/2016 is geëvalueerd. Onderdelen die nog niet of onvoldoende behaald of 
afgerond waren, zijn opgenomen in het Dalton ontwikkelplan 2016/2017. De gemaakte afspraken worden in 

een borgboek vastgelegd en aan de inspectie gezonden. 
SBO Daltonschool De Leilinde maakt deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) PO 30-10. Door het SWV is 
een ondersteuningsplan ‘Kracht door verbinding’ opgesteld waarbinnen onze school een wezenlijke rol speelt. 
 

 

  



 
 

Jaarverslag 2016 1 juni 2017 26 

 

6.4 Personeel 
 

Binnen het personeel hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. Vanwege de fusie met SBO De 
Regenboog is het team groter geworden doordat er sprake was van een toename van leerlingen. Door een 
goede integratie is de sterke kracht van het team in 2016 gecontinueerd en kunnen we onze ambities 
waarmaken. 
 
In 2016 is begonnen met de begeleiding van IB’s (intern begeleiders) en directeur volgens het protocol ‘nieuw 
en tijdelijk personeel’. Ook is er volop aandacht voor de ontwikkeling van het onderwijs expertise centrum. In 

overleg met het samenwerkingsverband en de projectleider en de stuurgroep is er gekeken welke expertise 
binnen het samenwerkingsverband aanwezig is en hoe deze expertise functioneel breed ingezet kan worden 
voor de leerlingen binnen het samenwerkingsverband. Leerkrachten van SBO Daltonschool De Leilinde met hun 
specifieke expertise gaan bijvoorbeeld naar andere scholen. Het aantal onderwijsondersteuners loopt terug en 
daarom wordt er gezocht naar inzet vanuit scholen. Hierbij speelt kennisoverdracht tussen de scholen een 
belangrijke rol, maar ook kennis van buiten wordt ingezet. In 2017 zal meer deskundigheid betreffende taal en 
spraak worden ingehuurd. 

 
Professionalisering van personeel, zowel individueel als teambreed, vindt plaats door scholing en studiedagen,. 
Onderwerpen in 2016 waren gedragsproblematiek en gedragsstoornissen. Tevens zijn er (individuele) 

scholingstrajecten op het gebied van zeer moeilijk lerende kindproblematiek en grensoverschrijdend gedrag, 
gebarentaal, autisme en BHV (bedrijfshulpverlening) in verband met de veiligheid. 
 

De school heeft ook in 2016 veel, zo’n twaalf, stagiaires kunnen inzetten. Deze studenten blijven een welkome 
aanvulling op de vaste leerkrachten en leren zelf hun kennis in praktijk te brengen. De stagiaires komen van 
het Koning Willem I College, de Avans Hogeschool, de Hogeschool voor Pedagogiek of SBB-opleidingen 
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 
 
Vanwege twee langdurig en ernstig zieken was het ziekteverzuim betrekkelijk hoog. SBO Daltonschool De 
Leilinde heeft haar betrokkenheid getoond door bijvoorbeeld bij de betrokken medewerkers op bezoek te gaan 

en kaartjes te sturen. 
 
 

6.5 Omgeving 
 
Het contact met ouders is goed, er wordt regelmatig (digitale) informatie verschaft vanuit SBO Daltonschool De 
Leilinde. In de rapportbesprekingen komen het handelingsdeel en ontwikkelperspectief nadrukkelijk aan bod. In 

2016 zijn de ‘omgekeerde’ oudergesprekken toegevoegd. Twee weken voor de rapportuitreiking krijgen ouders 
een brief met diverse vragen. Ouders kunnen dan kiezen wat ze bij rapportbespreking met de leerkrachten 
willen bespreken. Dit kan het rapport zelf zijn, de ontwikkeling van het kind of de thuissituatie. 
 

De omgeving van de school is breder dan alleen de ouders. De school moet zich steeds meer verantwoorden en 
het imago van de school speelt een belangrijke rol. Vanuit de missie en de visie van de school heeft SBO 
Daltonschool De Leilinde veel te bieden, niet alleen aan leerlingen en hun ouders, maar ook aan de 
gemeenschap. Daar wordt veel waarde aan gehecht en komt tot uiting in het schoolplan en het Dalton 
ontwikkelplan. Het Vision Eye is ontwikkeld voor de Stichting vanuit alle geledingen, ook andere stakeholders 
zijn hierbij betrokken. In het Vision Eye zijn diverse kernbegrippen en bewijzen opgenomen. De kernbelofte 
‘Waarden-vol voorbereid op de toekomst’ staat daarbij centraal. 

 
 

6.6 Uitdagingen 2017 
 

De uitdagingen voor 2017 bestaan uit: 
 Het verder vormgeven van het expertisecentrum 

 Nader specialiseren in taal-/spraakonderwijs 
 Grote aandacht voor zeer moeilijk lerende kinderen 
 Vergroten van kennis vanwege zwaardere gedragsproblemen van kinderen 
 Het implementeren en vormgeven van het Vision Eye, het identiteitsbewijs en de daarbij behorende 

competenties in de school. 
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7. Verantwoording GMR 2016 
 
 

7.1 Samenstelling 
 
Vanuit de oudergeleding 
Tascha van de Wouw-Unich  Juliana van Stolbergschool 
Richard van Rijsbergen   Juliana van Stolbergschool  voorzitter 
Raymond Kohlberg   SBO De Leilinde 
 

Vanuit de personeelsgeleding 
Lina Westerveld   Juliana van Stolbergschool 
Doriene van Wees   Juliana van Stolbergschool 
Janneke Rijken    SBO De Leilinde   secretaris 
 
 

7.2 Besproken in 2016 
 

De GMR heeft zich in 2016 beziggehouden met de gebruikelijke onderwerpen en taken. 
De onderwerpen die zijn behandeld, zijn gerangschikt naar strategieveld. 
 

Leren/onderwijs 
 Nieuws vanuit de scholen 

 
Personeel/ouders 

 Invulling van nieuwe vacatures van de oudergeleding en personeelsgeleding 
 

Organisatie 
 Algemene gedrags- en integriteitscode 
 Protocol ICT en social media 
 Functiemix 
 GMR-reglement 
 Vakantierooster 
 Samenwerking PC-besturen / kadernota samen sterk in PC- onderwijs Waalwijk en omgeving 

 Strategische kaart en Vision Eye 

 Invoeringsplan CAO-PO 
 Vervangingspool 
 Meerjarenbegroting en financiële rapportage 
 Toekomst en rollen van de Raad van Toezicht en medezeggenschapsraden 
 Profielschets en Benoemingsprocedure nieuw lid College van bestuur 

 

Tenslotte 
Een woord van dank aan allen die meegewerkt hebben aan het functioneren van de GMR. 
 
 
Namens de GMR, 
 

R. van Rijsbergen 
Voorzitter 
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Voortgezet Onderwijs 
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8. Onderwijsprestaties Voortgezet Onderwijs Willem 

van Oranje College Waalwijk 
 
In hoofdstuk 8 presenteren wij de cijfers van het Willem van Oranje College Waalwijk om vervolgens in 
hoofdstuk 9 dieper in te gaan op het verhaal achter de cijfers. 
 

8.1 Leerlingen 
 

 

 

 
  



 
 

Jaarverslag 2016 1 juni 2017 30 

 

8.2 Voedingsgebied 
 

Uit welke postcodegebieden komen de leerlingen in 2016-2017?

 
 
 

8.3 Slaagpercentages en examencijfers 
 
Hoeveel leerlingen hebben deelgenomen aan het examen en hoeveel leerlingen zijn geslaagd in 2016? 

 
 

 

 
 
  

Gemeente top 3 Voedingsgebied

Waalwijk 50,50%

Loon op Zand 32,60%

Aalburg 9,30%
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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 slaagpercentages, 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 docenten worden de 
resultaten geanalyseerd en doorgesproken waardoor er een PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) in gang wordt 

gezet. 
 
Voor VWO en MAVO maken we onze ambitie waar. 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 
zien we voldoende resultaten en daar kunnen we zeker tevreden over zijn als gevolg van de kansen die we de 
leerlingen bieden. De doorstroomcijfers, bovenbouwsucces, onderbouwsnelheid en onderbouwpositie zijn goed. 
 

 

8.4 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. 
 

 

8.5 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. 
 
 

8.6 Tevredenheid leerlingen 
 
Tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen geven de school altijd informatie over sterke punten en 
verbeterpunten. Het is onze ambitie als Willem van Oranje College om in totaliteit boven het landelijk 
gemiddelde te scoren en op onderdelen die wij als school belangrijk vinden absoluut boven het landelijk 

gemiddelde. Vooral de onderdelen veiligheid, respect en uitdaging van leerlingen zijn voor onze school 
essentieel. 

 
De cijfers geven aan dat leerlingen echt tevreden zijn over het onderwijs. Samen met onze leerlingen 
reflecteren we op de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen we door periodiek vragenlijsten af te nemen. Ook 
wordt zeer regelmatig met leerlingen gesproken. Daarbij kunnen de leerlingen aangeven hoe zij het onderwijs 
op allerlei gebieden ervaren, zoals kwaliteit van de lessen, het functioneren van de mentor, het huiswerk, het 
klassenklimaat, uitdagend onderwijs, omgaan met verschillen, inspraak en betrokkenheid. 
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8.7 Tevredenheid ouders 
 

Veiligheid, respect, vakbekwame docenten en begeleiding van en contact met ouders moeten boven het 
landelijk gemiddelde cijfer scoren. Om de communicatie tussen school en ouders te verbeteren en een dialoog 
op gang te brengen over de sterke en verbeterpunten, zijn ouderplatforms ingericht. 
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9. Willem van Oranje College Waalwijk 
 
 
Een leerling verdient meer dan een diploma, hij moet gezien worden… Op het Willem in Waalwijk denken we na 
over de vraag wie wij als school willen zijn en wat we onze leerlingen willen meegeven. Een diploma hoort 
daarbij, maar ook vaardigheden voor de toekomst en ervaringen die in het latere leven bruikbaar en nuttig zijn. 

Het Willem wil de talenten die leerlingen hebben zien en tot ontplooiing laten komen. 
 
In 2015 zijn diverse acties in gang gezet die in 2016 een vervolg hebben gekregen. Rondom zorg en passend 
onderwijs bijvoorbeeld is in 2016 geconsolideerd wat in 2015 is gestart. Voor passend onderwijs is in 2016 een 
evaluatie gehouden met een positieve uitslag, d.w.z. dat leerlingen met extra ondersteuning zich ook echt 
ondersteund voelen en geen belemmering ondervinden in hun schoolloopbaan. 

 
In 2016 continueerden we het traject rondom resultaatgericht en opbrengstgericht werken, de herstructurering 
en professionalisering van het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) alsmede de ontwikkelingen rondom de 
onderwijsvernieuwing Willemleren2020 met betrekking tot maatwerk, gepersonaliseerd leren en digitalisering. 
Deze activiteiten zijn nader uitgewerkt en in uitvoering gebracht in 2016. Op het VWO is het Willemleren2020 
in uitvoering gebracht in het eerste leerjaar, dit wordt de komende jaren uitgebouwd naar de hogere leerjaren. 

Op de MAVO is de H6-afdeling doorgegroeid en start volgend cursusjaar het eerste cohort in het derde leerjaar. 

 
 

9.1 Onderwijs 
 

In 2016 zijn de onderwijsontwikkelingen geborgd. Oorspronkelijk was dit een van de aandachtsgebieden vanuit 
het inspectiekader. Deze borging is uitgelopen op een herziening van de missie en visie van de school. De 
onderwijsontwikkelingen hebben een gedegen onderlegger gekregen in Willemleren2020 en het Vision Eye. 
 
Borging van de kwaliteit van het onderwijs, door het toepassen van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) en 
het cyclisch werken, vindt ook plaats door het houden van genormeerde en onafhankelijke TOA-toetsen en DDT 
op de kernvakken en bij Wiskunde. Deze toetsen maken vergelijking met andere scholen mogelijk en geven een 

goed beeld van de ontwikkeling van de leerlingen en de toegevoegde waarde van het onderwijs. De 
verdergaande digitalisering is hierbij inmiddels van goede ondersteunende waarde gebleken. 
 

 
 
De examenresultaten waren in 2016 goed. Zo zijn de onderwijsresultaten voor het VMBO verbeterd en voor het 
HAVO bestendigd. Wel is er een kritische blik op de CE-resultaten (Centraal Eindexamen) voor HAVO, de 

doorstroomcijfers zijn echter prima en de slagingspercentages goed. Voor het VWO is het Willem op orde, wel 
was er in 2016 een lichte daling in CE-resultaten. 
 
In het VWO is er in 2015/2016 in klas 1 ook een voorbereidingstraject gestart voor de vernieuwing betreffende 
gepersonaliseerd leren. Dit is in 2016 in uitvoering genomen en wordt als doorlopende lijn doorgezet in 2017 in 
klas 2. Door ons onderwijs van aanbodgericht naar meer programmagericht te veranderen hebben we een 

proces ingezet van docentgestuurd onderwijs naar programmagestuurd onderwijs met als einddoel onderwijs 

dat door de leerling zelf gestuurd gaat worden. Zo worden de leerlingen zelfstandiger en eigenaar van hun 
eigen leerproces. 
 
Voor de HAVO 6 opleiding is in 2016 het tweede jaar ingegaan. Door de invoering van een HAVO 6-klas zien we 
een positief effect op het leerklimaat. De leerlingen worden meer uitgedaagd en hebben leren omgaan met het 
overwinnen van dingen die niet meteen lukken. Motivatie en eigenaarschap van leerlingen wordt zo vergroot. 
Wij organiseren ons programma in het zogenaamde 20-80 principe, d.w.z. dat 20% van de tijd gebruikt voor 

verdieping of herhaling. 
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In 2016 is Tickets 4 Talents het tweede jaar ingegaan. Deelname van leerlingen aan dit programma is ongeveer 
50%. Met name voor Sport en Performance/Art is er een heel hoge belangsteling. Bij Science blijft de 

belangstelling wat achter, daar zal meer onderscheid gemaakt gaan worden tussen regulier- en 
talentencurriculum, d.w.z. meer onderzoek en ontwerpen. Het Tickets4Talents-programma levert een mooie 
bijdrage aan de schoolbeleving van de leerlingen en aan de ontwikkeling van hun talenten. Leerlingen worden 

gezien in hun talenten. 
 
 

9.2 Personeel 
 
In 2016 is het taakbeleid aangepast. Binnen hun taakomvang heeft een verschuiving naar een meer lesgevende 
taak plaatsgevonden en meer geoormerkte ontwikkelingstijd. Tegelijkertijd is het aantal vergadermomenten 
teruggebracht. 
 
Met de docenten zijn resultaatafspraken gemaakt op individueel niveau. Mede vanwege de wijziging van het 
taakbeleid is er meer aandacht voor de organisatorische planning.  

 

 
 
Naast de resultaatafspraken zijn er afspraken over persoonlijke ontwikkeling. Deze hangt enerzijds samen met 
de persoonlijke ontwikkelvraag en anderzijds met de organisatie- en onderwijsontwikkeling. De persoonlijke 
ontwikkeling wordt ondersteund via de studiedagen. Deze dagen zijn ingesteld om kennis met elkaar te delen. 
Collega’s leren van collega’s. Er is in 2016 veel aandacht besteed aan het leren werken met digitale 

hulpmiddelen. Op docentniveau leren collega’s het digibord optimaal te gebruiken en digitale leermiddelen in te 
zetten. Hierbij hoort ook –digitale- didactiek en digitale communicatie. Het kunnen werken met Sharepoint en 
Office 365 behoort tot basisvaardigheden waarover personeel dient te beschikken. Deze middelen worden ook 
in het onderwijsleerproces met leerlingen ingezet. 

 
Ook de teamleiders en schoolleiders zijn in scholing geweest. Deze scholing had met name betrekking op 
leiderschap. Aspecten die aan de orde kwamen waren resultaat- en opbrengstgericht werken, HRM met oog 

voor talenten, integratie in het strategisch HRM d.w.z. gekoppeld aan missie en visie en positie en 
rolidentificatie met betrekking tot eigen functioneren.  
 
Scholing en professionalisering zijn een onlosmakelijk gespreksonderwerp tijdens de ROG’s (Resultaat 
OntwikkelingsGesprekken) met docenten en ondersteunend personeel. Via de ROG’s geven we vorm aan onze 
visie dat personeel gezien moet worden. 
 

In 2016 zijn de lesobservaties aangepast en deze vormen een onderdeel van de kwaliteitsverbetering. Er is een 
nieuwe digitale methode voor lesobservatie gekozen waarin juist de feedback aan docenten moet leiden tot 
bewust bekwaam handelen.  
 
Op het Willem in Waalwijk heeft in 2016 een herinrichting plaatsgevonden van de ondersteunende diensten. Er 
is een talentschouw voor het ondersteunend personeel (OOP) gehouden. Op basis van de uitkomsten daarvan is 

gekeken naar interesses en talenten van OOP en zijn taken herverdeeld. Soms heel letterlijk door een andere 

werkplek, soms ook door een efficiëntere inzet van personeel of een nieuwe verdeling van taken. 
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9.3 Omgeving 
 

Met de omgeving van de school bedoelen we ouders, toeleverende scholen, netwerken, vervolgonderwijs, 
kerken, maatschappij, etc. Het Willem Waalwijk heeft daar ook in 2016 een eigen invulling aan gegeven. Zo is 
het aantal klankbordgroepen van ouders uitgebreid naar alle afdelingen. Ook is de communicatie met ouder 
geïntensiveerd via nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden ook aan de basisscholen toegezonden.  
 
De relatie met de toeleverende basisscholen is goed. Als experiment zijn in 2016 leerlingen van het Willem naar 
de basisscholen gegaan om delen van lessen te geven. Bij voorkeur worden hier de oud-leerlingen van de 

betreffende basisschool voor ingezet. Dit zal in 2017 worden doorgezet. Ook zijn alle basisscholen uitgenodigd 
op het Willem om een bezoek te brengen aan het Bètalab ter oriëntatie. 
 

Aangezien het Willem onderdeel is van de Stichting Willem 
van Oranje maken ook andere scholen van de Stichting 
gebruik van de faciliteiten op De Gaard 4. De leerlingen van 
het ISK maken gebruik van het Technieklokaal en de 

sportaccommodatie of van de faciliteiten Beeldende 
Vorming. Ook docenten worden ingezet om de ISK-
leerlingen zowel op het Willem als op het ISK les te geven. 

 
Tevens wordt het Willem in Waalwijk ingezet voor ‘WillemWijs’, ons hoogbegaafdenonderwijs, een 
onderwijsprogramma voor hoogbegaafde kinderen uit het basisonderwijs. 

 
Het Willem maakt deel uit van het SWV VO De Langstraat 30.09. Binnen dit samenwerkingsverband wordt 
gezamenlijk vormgegeven aan Passend Onderwijs in de regio, worden er afspraken gemaakt over het plaatsen 
van leerlingen en wordt expertise gedeeld. Door de inrichting van een zorglokaal en opvanglokaal, begeleiding 
door intern begeleiders, een orthopedagoog en autismespecialist worden de leerlingen op maat ondersteund. 
 
Vanuit het ROG wordt personeel gestimuleerd deel te nemen aan andere netwerken als lerarenopleidingen, 

vakverenigingen, universitaire genootschappen van een bepaald vak. Het delen van kennis in deze tijd is een 
‘must’. 
 
Het Willem heeft goede contacten met het vervolgonderwijs zoals de Universiteit van Utrecht, Avans 
hogeschool, Universiteit Tilburg en incidenteel met de Universiteit Eindhoven. Met de Universiteit Tilburg wordt 
bijvoorbeeld het Econasium aangeboden. Verder zijn er goede contacten vanuit de MAVO met de ROC’s in de 
regio en met het bedrijfsleven om het loopbaanleren vorm te geven. Samen met Avans hogeschool en het 

regionale bedrijfsleven loopt het Willem voorop met het IBC. 
 
Met de kerken in Waalwijk is een mooie samenwerking. De Kerstviering van het Willem is gehouden in de Grote 
Kerk aan de Haven. Bijzonder was in 2016 de ‘Sterrenkundedienst’ met Heino Falcke, eveneens in deze kerk 
met als thema ‘geloof en wetenschap’.  
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9.4 Organisatie 
 

De organisatie van het Willem Waalwijk wordt geïnitieerd vanuit het LRP (locatie resultatenplan). Daarin 
worden de ontwikkelingen en ambities benoemd en worden deze in een tijdpad gezet. 
 
Binnen de organisatie van het Willem is er ruimte voor excellentie en is in 2016 een start gemaakt met de 
flexibilisering van het rooster in het kader van modernisering van de onderwijstijd. Een winstpunt in 
flexibilisering van het rooster is dat docenten eraan wennen dat ze niet alle leerlingen meer klassikaal hebben. 
Er is voor de leerling ruimte in de organisatie om andere keuzes te maken en de organisatie kan zo aan de 

leerling maatwerk bieden. 
 
Het sociale klimaat, de sociale veiligheid, werd in 2016 over het algemeen als goed ervaren. Leerlingen worden 
gezien, door elkaar en door docenten en medewerkers. In 2016 heeft het veiligheidsplan veel aandacht 
gekregen. In dit veiligheidsplan zijn ook de onderdelen pestbeleid en sociale veiligheid opgenomen. 
 
De interne communicatie is verbeterd door een meer frequente informatiestroom en het delen van activiteiten 

via de wekelijkse nieuwsbrieven. 
 
Vieringen en dagopeningen zijn en blijven van belang voor de cultuur waarin wij willen dat leerlingen en 

medewerkers met elkaar omgaan. Leren leven moet je leren, zeker als dat wilt dan vanuit religieuze waarde. 
Zo is cultuur een wezenlijk onderdeel van de structuur c.q. organisatie. 
 

 

9.5 Verwachtingen 2017 
 
In 2017 zal er meer accent gelegd worden op het gebruik van digitalisering: van de vrijblijvendheid wordt 
afscheid genomen. In dit kader gaan we door met maatwerk en flexibilisering. Tevens zal de professionalisering 

van docenten worden doorgezet, met individuele ruimte voor de docent. 
 
Extra aandacht ook voor het thema identiteit. Met betrekking tot sociale vaardigheid treedt een verschuiving op 
in het onderwijsprogramma wanneer het gaat over het voorkomen van digitaal pesten en sexting, hier komt 
duidelijke aandacht voor. 
 

We zullen in 2017 ook het omgevingsbewustzijn van de school vergroten, ook in het kader van burgerschap. 
Het Willem mag zich niet naar binnen keren, niet op zichzelf gericht zijn, maar mensen moeten naar buiten 
keren, zich bewust zijn van hun omgeving en het Willem moet plek hebben in die omgeving. 

 

 
 
Tot slot zullen we op basis van het strategisch beleidsplan (ons Vision Eye) jaarlijks speciaal aandacht gaan 
besteden aan één of meerdere speerpunten. Zo zal onze inzet op ‘duurzaam, vitaal en wendbaar personeel’ met 

de daarbij behorende kenmerken als betrokken, innovatief, gedreven en ondernemend in 2017 zeker aan de 
orde komen. 
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10. Onderwijsprestaties Voortgezet Onderwijs Willem 

van Oranje College Wijk en Aalburg 
 
In hoofdstuk 10 presenteren wij de cijfers van het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg om vervolgens in 
hoofdstuk 11 dieper in te gaan op het verhaal achter de cijfers. 
 

 

10.1 Leerlingen 
 
Het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg is een echte streekschool met leerlingen komend van 

ongeveer 40 basisscholen. Vakcollege Techniek en VMBO T-Business hebben een grote aantrekkingskracht. 
Opvallend is dat het aantal VMBO-leerlingen toeneemt ten opzichte van landelijke cijfers. Ook is er op het 
Willem in Wijk en Aalburg een instroompunt voor HAVO 1-3 en Atheneum 1-2 voor onze locatie in Waalwijk. 
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10.2 Voedingsgebied 
 

Uit welke postcodegebieden komen de leerlingen in 2016-2017?

 
 

 

10.3 Slaagpercentages en examencijfers 
 

 
 

 
 
Het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg 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 
2015-2016 hebben we onze ambitie waargemaakt: de resultaten voor alle leerwegen liggen boven het 
landelijke gemiddelde. 
  

Gemeente top 3 Voedingsgebied

Aalburg 44,50%

Zaltbommel 31,20%

Woudrichem 9,10%
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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. Voor alle 
leerwegen scoren we in schooljaar 2015-2016 (ruim) boven het landelijke gemiddelde. 
 
 

10.4 Doorstroom en vervolgonderwijs 
 
Als norm hanteert het Willem van Oranje College dat doorstroompercentages boven het landelijk gemiddelde 
liggen en uitstroompercentages onder het landelijk gemiddelde. Onderwijs op het juiste niveau is belangrijk. Bij 
de plaatsing wordt zorgvuldig gekeken naar advies en mogelijkheden. Gedurende de opleiding worden de 
leerlingen nauwlettend gevolgd. Soms is een overstap naar een ander niveau nodig. Dit maakt dat bijna alle 
leerlingen binnen de gestelde termijn hun opleiding afronden. 

 
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. 
 

 

10.5 Inspectie 
 
De inspectie houdt wettelijk toezicht om te komen tot handhaving en verbetering van kwaliteit van onderwijs. 

Een inspectiebezoek bestaat uit gesprekken met het College van Bestuur, de locatiedirectie, lesbezoeken, 

dossieronderzoeken en gegevens uit Vensters voor Verantwoording. De uitkomsten van dit onderzoek bevatten 
aanbevelingen en aandachtspunten die in herstel- en verbeterplannen op de locatie en voor de verschillende 
vakken worden verwerkt. 
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10.6 Tevredenheid leerlingen 
 

De onlangs afgenomen enquête onder leerlingen geven onze leerlingen de school de school een iets hoger cijfer 
dan vorig jaar. Toch is het erg lastig om het onderzoek van vorig schooljaar te vergelijken met het onderzoek 
van dit schooljaar, omdat er geheel andere vragen zijn gesteld aan andere doelgroepen. Het actualiseren van 
de lessen is voor ons een aandachtspunt. 

 

 
 

 

10.7 Tevredenheid ouders 
 
De ambitie van het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg is om ouders te betrekken bij het onderwijs van 
hun kind. De uitslag van de afgenomen enquête onder ouders van leerlingen laat deze betrokkenheid van 

ouders ook zien en dat zij tevreden zijn hierover. De enquête gaf een zeer positief beeld van onze school. 
 
Om de betrokkenheid nog verder te vergroten, zijn er op het Willem in Wijk en Aalburg ‘ouderplatforms’ 
ingesteld waarin de school in gesprek gaat met ouders over onderwijs. 
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11. Willem van Oranje College Wijk en Aalburg 
 
Vanuit 2015 lopen een aantal zaken door in 2016. Dit betreft deels doorlopende projecten en deels activiteiten 
vanuit het LRP (locatieresultatenplan). In het LRP wordt per jaar het onderwerp, de ambitie en te behalen 
resultaat vastgelegd en overlegd met het College van Bestuur. Het LRP kent jaarlijks nieuwe onderdelen maar 
borduurt ook voort op thema’s die al lopen binnen de organisatie. Zo is borging gewaarborgd door doorlopend 

thema’s opnieuw onder de aandacht te brengen.  
 
Het voordeel hiervan is dat plannen niet alleen op papier staan, maar gedurende het schooljaar daadwerkelijk 
aan de orde komen, worden bijgesteld en in de organisatie beklijven. Geen papieren tijgers die in een kast 
belanden.  
 

In verband met werkdruk en draagvlak moet ervoor gewaakt worden dat er niet teveel zaken in het LRP worden 
opgenomen. 

 
Eén van de onderwerpen in 2016 was digitalisering. Dit is gestart met 
twee klassen en zal in 2017 en verder een vervolg krijgen. Digitalisering 
om persoonlijk leren te bevorderen. Een ander thema is de LOB-coaches 

(Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding). Een plan daarvoor is opgesteld 

in 2015 en heeft een uitwerking gekregen in 2016. Het LOB-dossier 
wordt voor leerlingen een verplicht onderdeel bij diplomering. 
 
Ook de flexibele onderwijstijd is aan de orde gekomen. Daarover zijn in 
2016 gesprekken geweest met de secties en medewerkers. Gesproken is 
over wat het is en hoe dit vorm te geven zou zijn. Uit de gesprekken 
kwamen heel creatieve en ook bruikbare ideeën. Invoering hiervan zal in 

het komende schooljaar plaatsvinden. Flexibele onderwijstijd staat in 
dienst van maatwerk voor leerlingen. 
 
 

 

11.1 Onderwijs 
 
In 2016 zijn de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s Basis en Kader van kracht geworden. In het 
derde leerjaar wordt gewerkt met een andere methode en leerlingen doen in de 3e klas reeds examen. 

 

Alle praktijklokalen zijn aangepast en de inrichting is op de nieuwe 
examenprogramma’s geënt. Daar waren ook enkele verbouwingen 
voor nodig, deze zijn in 2016 afgerond en het Willem in Wijk en 
Aalburg is klaar voor de nieuwe examenprogramma’s. Vanuit de 
visie op gemeenschappelijkheid en flexibilisering zijn de 
praktijklokalen flexibel ingericht  
 

In leerjaar 1 wordt voor alle leerlingen een oriëntatie op de 
profielen en beroepen gehouden zodat ze een gedegen keuze 
kunnen maken. De praktijkafdelingen zijn in 2016 bezig zich te 
oriënteren op de nieuwe profielen en keuzeprogramma’s in 
leerjaar 4. 
 
Steeds meer vakken gebruikten in 2016 digitale lesmethoden. Gestart is met drie docenten. Er ontstaat nu een 

duidelijke olievlekwerking. Collega’s zien het gemak en de leervoordelen voor leerlingen, docenten en leerlingen 
zijn erg enthousiast en gemotiveerd en de toepassing wordt algemener. 

 
Ook is in 2016 een lesvrije donderdagmiddag ingevoerd. Dit heeft twee redenen. De eerste reden is om de 
onderwijstijd te bewaken. De tweede reden is werkdrukverlaging van het personeel. Op die middag is er 
overleg en ruimte voor ontwikkeling van lessen en projecten. Op andere dagen wordt er niet vergaderd, alleen 

op donderdagmiddag. Zo ontstaat er een heldere structuur voor zowel leerlingen als personeel, is er voldoende 
tijd voor vergaderingen en wordt een balans in werkdruk vanuit de organisatie gerealiseerd. 
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Identiteit is een wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Godsdienstonderwijs, dagopeningen en –sluitingen en 
natuurlijk de vieringen van Pasen en Kerst. Deze vieringen zijn in de kerk gehouden. Niet alleen omdat het 

praktisch is om minder vieringen op één dag voor alle leerlingen te organiseren, maar juist om niet in je eigen 
school, in je eigen wereld te blijven, maar om met de omgeving deze feesten te vieren. De predikant van de 
gemeente was bij de vieringen aanwezig, evenals ouders en belangstellenden. Daarmee lukt het om als school 

een stap naar buiten te zetten en contact te maken met de omgeving. 
 
We zijn er trots op dat een jaar geleden examenresultaten zijn verbeterd, cijfers laten een stabiel beeld zien en 
zijn goed. Daar mogen we wel heel trots op zijn. 
Ook zijn we trots op zorg en aandacht voor leerlingen. Goede leerlingbegeleiders en zorgcoördinator werken 
aan een overzichtelijke ondersteuningsstructuur. Personeel begeleidt leerlingen en biedt heel veel kansen. Dit 
wordt gezien, want er zijn veel zij-instromers. De Kernbelofte: ‘leerlingen worden gezien’ wordt zo dus 

waargemaakt. 
 
 

11.2 Personeel 
 
In 2016 stond 98,5% van de docenten bevoegd voor de klas. Het streven is om dit in 2017 100% te laten zijn. 
Er is bij de docenten veel animo om een tweede 2e graads bevoegdheid te halen. Dit geldt met name heel 

duidelijk voor groepsdocenten. Het behalen van een dubbele bevoegdheid zorgt voor flexibilisering in de 
formatie. 
 

Scholing is eveneens op andere gebieden in beweging, niet alleen in vakbevoegdheden. Scholing wordt 
individueel of in groepsverband gevolgd. Deels wordt de scholing intern verzorgd, zoals een ICT-scholing voor 
OOP’ers (onderwijs ondersteunend personeel) en er is een digicoach beschikbaar voor docenten en leerlingen. 
 
Ooit zijn er docentencoaches aangesteld met het doel om startende collega’s te begeleiden. Daar er op de 
locatie weinig verloop in personeel is, zijn er weinig nieuwe collega’s. De focus van de docentencoaches is in 
2016 dus verlegd naar zittend personeel. Hulpvragen worden vanuit de docenten zelf gesteld aan deze 

collega’s. Dit wordt niet gestuurd vanuit management, maar komt vanuit de personeelsleden zelf, er wordt 
gereageerd vanuit een vraag. 

 
De basiscompetenties uit de wet BIO (Wet op Beroepen In het Onderwijs) zijn bij 
docenten goed. Uit recentelijk onderzoek bleek dat 85% van de competenties op 
orde is terwijl de inspectie aangeeft dat dit 75% moet zijn. Ook hier is er weer 
sprake van een initiatief dat vanuit de personeelsleden zelf komt, want 

ontwikkeling wordt als belangrijk ervaren. 
 

Het management legt de verantwoordelijkheden voor functioneren, organiseren en ontwikkelen dieper in de 
organisatie. Gebleken is dat de organisatie dit ook aankan, personeel er voldoening uit haalt en dat het leidt tot 
grotere betrokkenheid en creatieve ideeën. Taken met een duidelijk resultaatgebied liggen bij de docent of een 
groep. De gestelde doelen zijn helder, de weg er naar toe is op eigen wijze in te vullen. Dit zorgt voor 

draagvlak voor te nemen maatregelen en in te voeren veranderingen. 
 
 

11.3 Organisatie 
 

In 2016 is het taakbeleid gewijzigd. De wijziging was nodig in verband met de financiële situatie op korte en 
lange termijn. De discussie over taakbeleid heeft geleid tot een bewuster omgaan met tijd en planning. 
Werkdruk beleving is per persoon verschillend, maar dient wel bewust benaderd te worden. 
 
Er is in 2016 een nieuwe wijze ingevoerd voor het locatieoverleg. Roulerend wordt de opening van het overleg 
verzorgd door de werkgroepen. Alle werkgroepen krijgen de kans hun eigen verhaal te vertellen, dat zorgt 

ervoor dat dingen worden gedeeld. Voor deze openingen worden diverse werkvormen gebruikt, bijvoorbeeld 
speeddating of in 10 minuten verhaal vertellen. Door het kiezen van andere bespreekvormen, is het voor alle 
deelnemers steeds opnieuw een verrassing van wat er nu weer komen gaat. 
 
 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi72O6fhffTAhWJZFAKHX-uD9oQjRwIBw&url=http://slideplayer.nl/slide/2831342/&psig=AFQjCNFeYOBu7Wb0-eLmbzeeRKwR4EDeVg&ust=1495114338393215
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11.4 Omgeving 
 

Om duidelijk te maken hoe we met elkaar om willen gaan, zijn er 5 basisregels voor de school opgesteld: 
“in the picture naar elkaar en naar leerlingen”. 

1. Ik kom op tijd 
2. Ik ben goed voorbeeld 
3. Ik houd mijn omgeving schoon en netjes 
4. Ik accepteer leiding 
5. Ik ben respectvol 

 
Deze regels gelden voor zowel personeel als leerlingen en 
worden ook met de ouders gecommuniceerd. Niet om met 
een vingertje naar elkaar te wijzen, maar de regels zijn 
bedoeld om de leerlingen op weg te helpen –later- goed te 
kunnen participeren in maatschappij. Controle op de regels is 
uiteraard nodig, dit is ook wel intensief. Positief is dat 

wanneer dingen goed gaan, dit ook wordt beloond, zowel de 
regels als de beloning hebben een positief effect. Bijvoorbeeld in 14 klassen is taart uitgedeeld omdat de 
leerlingen langere tijd allemaal op tijd waren. Dit goede nieuws wordt door de locatie trots gedeeld via social 

media. Actief burgerschap speelt in deze benadering mee op de achtergrond, maar is wel een wezenlijk aspect. 
 
Het Willem in Wijk en Aalburg heeft een regiofunctie. Waar is bijvoorbeeld vraag naar in het bedrijfsleven in de 

regio? Dit wordt door de school én het bedrijfsleven samen afgestemd. Door deze binding met het bedrijfsleven 
wordt het mogelijk het keuzeprofiel van leerlingen daadwerkelijk af stemmen op de vraag vanuit de regio. Een 
keuzeprofiel kan mogelijk bij een bedrijf worden doorlopen, een voorbeeld hiervan is schilderen. Zo levert de 
omgeving de school expertise en kan de school via leerlingen dat weer teruggeven. Zo leggen we dagelijks een 
verbinding met bedrijven en instellingen. 
 
Samenwerking met bedrijfsleven en instanties en de noodzaak daartoe wordt door alle personeel ook werkelijk 

gevoeld. Niet alleen wanneer het gaat om de vraag vanuit het bedrijfsleven, soms gaat het ook op initiatief van 
collega’s. De Hartstichting heeft bijvoorbeeld in leerjaar 2 met een groep het reanimatiecertificaat behaald. 
Docenten worden hiertoe opgeleid, zodat zij dat leerlingen weer kunnen leren. 
 
 

11.5 Verwachtingen 2017 
 

De ingezette ontwikkeling van het leggen van de verantwoordelijkheid dieper in de organisatie wordt in 2017 
verder doorgezet. 
 
In 2017 zal de beroepenoriëntatie die in Basisberoepsgerichte en Kaderberoepsgerichte leerweg gestart is, ook 

voor de Theoretische leerweg worden ingezet. Daardoor komen de TL-leerlingen in aanraking met het 
bedrijfsleven en beroepen in de praktijk, bijvoorbeeld voorlichting door ondernemers en bezoeken aan 
bedrijven. Dit initiatief voor beroepenoriëntatie is nodig voor leerlingen die kiezen voor een vervolgloopbaan op 
het MBO. 
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12. ISK Wereldschool 
 
 
De ISK, Internationale Schakelklas, 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 worden waar mogelijk individuele leertrajecten geboden. 
 
De school is een leerplek, maar ook een ervaringsplek. Dat wil zeggen dat naast werken aan een goede 
aansluiting met vervolgonderwijs er ook een goede aansluiting moet zijn met de nieuwe samenleving waarin 
ervaring wordt opgedaan. Dat betekent dat er aandacht is voor normen en waarden, gewoonten en gebruiken, 

persoonlijke verzorging en voeding, omgangsvormen, maatschappelijke structuren en culturele ontmoeting 
(vieren van Kerst, Pasen, Sint Nicolaas, Koningsdag en Bevrijdingsdag. 
 
De school is ook een leefplek. Door samen te leren en samen te leven, leren de leerlingen ook samenleven. 
Maatschappelijke integratie wordt in de praktijk van alle dag gebracht. 
 

Ontwikkelingen die zijn gestart in 2015, hebben een vervolg gekregen in 2016. Belangrijkste punt voor het ISK 

was in 2016 de enorme groei. Het ISK is gestart met 80 leerlingen en in juli werd het schooljaar geëindigd met 
128 leerlingen (gebruikelijk is rond de 100 leerlingen). Dat leidde ertoe dat het gebouw aan de 
Baardwijksestraat te klein werd. Uitgeweken is naar BaLaDe en de voormalige Pastoor Kuijpersschool werd 
gehuurd. In deze laatste locatie zijn twee groepen AMV’ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) 
geplaatst, ongeveer 30 leerlingen. Dit is een bijzondere groep omdat van deze jongeren een relatief grote mate 
van zelfstandigheid wordt verwacht. Een nauwe samenwerking met de leerplichtambtenaren en voogden is 
daarom nodig. De separate locatie is mede daardoor wenselijk.  

 
 

12.1 Onderwijs 
 

ISK is een andere onderwijsvorm. Leerlingen maken het anders, hun achtergronden maken het anders. Het 
onderwijsprogramma staat voor een groot deel in het teken van taal. Met een goede beheersing van de 
Nederlandse taal maken de leerlingen een betere kans op doorstroom naar vervolgonderwijs of een beroep. 

 
Voor het ISK Wereldschool in Waalwijk is de uitstroom van 

leerlingen op hoog niveau, tekenend voor de kwaliteit van 

het geboden onderwijs.  
 
Door LOWAN (ondersteuning onderwijs nieuwkomers) zijn er 
profielen en leerroutes aangereikt waarop het ISK nu 
ingericht is. De instroom- en uitstroomgroepen zijn op 
niveau. 
 

De streefdoelen van de uitstroomprofielen voor Nederlands 
en rekenen zijn door LOWAN eveneens omschreven en 
afgestemd op het landelijk referentiekader. 
Met deze profielen en leerroutes komen leerlingen beter in 
beeld en ook maatwerk, met name gericht op uitstroom, 
wordt zo beter mogelijk. 

 

Er was in 2016 een goede, relatief hoge, uitstroom. 27 leerlingen hebben het ISK verlaten. Van deze leerlingen 
is 27% naar het entree onderwijs, 33% naar het VMBO en zelf 40% naar het MBO doorgestroomd. 
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Het ISK kent een grote diversiteit aan herkomst van leerlingen. Hieronder zijn deze overzichten opgenomen 
voor 2015 en 2016. 

  
 

In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan het integreren in de Nederlandse samenleving. Vanuit onze 
kernbelofte worden de leerlingen vol voorbereid op de toekomst. Ze worden gezien, hun zelfstandigheid wordt 
vergroot en ze worden voorzien van een goed ontwikkelt besef van waarden. In de uitstroomklassen krijgen de 
leerlingen het vak Mens en Maatschappij waarin thema’s aan de orde komen vanuit de Nederlandse 
samenleving en die van belang zijn voor iedereen die nieuw in Nederland komt. 

 
Het jaar 2016 zijn er ook keuzes gemaakt in nieuwe lesmethodes en is daarin geïnvesteerd. Ook digitalisering is 
verder doorgevoerd in het onderwijs, met name voor rekenen. 
 
 

12.2 Personeel 
 
Het ISK kent een duidelijke gezamenlijke richting, waarbinnen ruimte is voor eigenheid en ambities. Er wordt 
gewerkt met zelfstandig team van vast personeel en vrijwilligers. 
 
Professionalisering is een noodzaak die ook gevoeld wordt door alle medewerkers. In 2016 hebben 5 collega’s 

de NT2-scholing gevolgd. Deze bevoegdheid is noodzakelijk voor het lesgeven bij ISK. Het streven is dat in 

2018 75% van de personeelsleden bevoegd is. Ook wordt om de taallessen te optimaliseren, gebruik gemaakt 
van vrijwilligers met NT2-ervaring. 
 
Vanwege de toename van het aantal leerlingen is het personeelsbestand gegroeid van 11 naar 17 personen. De 
werving die daarvoor nodig was, heeft veel energie gekost. Ook trekt het goed inwerken van nieuwe krachten 
een wissel op het zittende personeel. 

 
Door toename van het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden is per 1 juni 2016 een teamleider 
benoemd. Deze teamleider zal zich met name bezighouden met de vormgeving van het personeelsbeleid. 
Gebleken is dat de verhouding mannen en vrouwen in het team belangrijk is en ook of nieuw aan te trekken 
personeel niet alleen bewust kiest voor dit type onderwijs maar ook of hij/zij daarvoor geschikt is.  
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12.3 Organisatie 
 

Het ISK is begonnen met 4 groepen. Vanwege de groei van het aantal leerlingen, zijn er momenteel 7 groepen 
samengesteld. Dit vergt veel inzet van personeel en middelen en het ISK is in 2016 uitgebreid met twee andere 
locaties. 2016 was een jaar waarin men moest wennen aan elkaar, aan de locaties, een jaar gericht op 
samenwerken. 
 
Samen met de VO-scholen uit het SWV 30.09 ‘De Langstraat’ heeft het ISK zorgplicht. Samenwerking met de 
VO-scholen in het SWV is essentieel voor de ontwikkeling van de leerlingen en om stuwmeren op het ISK te 

voorkomen. De dossiervorming van ISK-leerlingen is echter summier. Dit betekent dat op het ISK middels 
genormeerde toetsen de referentieniveaus van taal en rekenen worden onderzocht en vastgelegd. 
 
Samenwerking met VO-scholen gaat niet alleen om de doorstroom van leerlingen. De ISK-leerlingen zijn in 
2016 gebruik gaan maken van de lokalen techniek en beeldende vorming op het Willem van Oranje College te 
Waalwijk. Hiermee wordt het lesprogramma van de leerlingen verbreed. 
 

 

12.4 Omgeving 
 
In 2016 is geïnvesteerd in de omgeving door uit te wijken van de Baardwijksestraat naar Ballade en de Pastoor 

Kuipersschool. De buurtbewoners zijn uitgenodigd op een open dag, open huis, om met eigen ogen te zien wat 
er allemaal gebeurt bij het ISK. Tijdens gesprekken met buurtbewoners is gebleken dat de buurt als directe 
omgeving geen hinder heeft. Buurtbewoners vonden het juist leuk en inspirerend om eens een kijkje te nemen 
in het ISK. Het ISK is in de omgeving volledig geaccepteerd. Het houden van ‘open huis’ is zo goed bevallen, 
dat de intentie er is dit volgende jaren ook te organiseren. 
 

 
 

Contacten met ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers zijn er bij de intake van de leerling en tijdens 
de ouderavonden. Dan worden de toetsresultaten besproken en is er individueel contact. Uiteraard vinden ook 
tussentijdse contacten plaats, in beginsel met de betrokken mentor maar ook met de teamleider. 
 
Verder is er veel ondersteuning vanuit de landelijke organisatie LOWAN. Deze organisatie biedt informatie aan 
scholen die te maken hebben met nieuwkomers in Nederland. Zij ondersteunen op het gebied van onderwijs, 

wet- en regelgeving en financiering. Regelmatig worden er studiedagen en bijeenkomsten georganiseerd waar 
informatie en expertise gedeeld wordt. 
 
Door goed overleg met de gemeente Waalwijk is er steeds voor adequate huisvesting gezorgd en is er over de 
begeleiding van nieuwkomers in de regio nauw contact met ook de omliggende gemeenten. 
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12.5 Verwachtingen 2017 
 

Het ISK Wereldschool is bijzonder gelukkig met de manier waarop het team op eigen wijze vormgeeft aan de 
uitdaging die gepaard gaat met de enorme groei, het inwerken van nieuw personeel en dat op verschillende 
locaties. Ondanks de groei zo’n goede uitstroom voor de leerlingen weten te realiseren, is met recht iets om 
trots op te zijn. 
 
Ook voor 2017 zijn er plannen. Dan zal een nieuwe lesmethode Nederlands worden gekozen en aangeschaft. 
Dit is van belang omdat Nederlands het hoofdvak is voor de leerlingen en de nu gehanteerde methode aan 

herziening toe is.  
 
Er zal een nieuw kernteam worden gevormd vanwege pensionering van een aantal medewerkers. Het vormen 
van en werken met een jong kernteam is een uitdaging voor 2017. Ook is het streven de bevoegdheid van 
personeel (NT2) naar 75% te verhogen. 
 
Een ander aandachtspunt voor 2017 is het verstevigen van de samenwerking met MBO’s in de regio. Dit zal in 

samenwerking met het ISK Den Bosch en Tilburg plaatsvinden. 
 
Vanwege de verwachte uitstroom van ongeveer 55 leerlingen, waaronder veel AMV-ers, zal eind juli de Pastoor 

Kuipersschool worden afgestoten. We gaan dus weer naar één gebouw met een of twee lokalen in BaLaDe. 
 
 

  



 
 

Jaarverslag 2016 1 juni 2017 48 

 

13. Verantwoording MR 
 
Als medezeggenschapsraad behandelen we alle onderwerpen die volgens het MR-reglement aan de orde 
moeten komen voor advies en/of instemming. We rangschikken de onderwerpen naar strategievelden 
Onderwijs, Personeel, Organisatie en Omgeving en volgen daar het strategisch beleidsplan van de Stichting. 

 
De MR heeft naast de gezamenlijke vergadering met de Raad van Toezicht en GMR in 2016 vijfmaal vergaderd 
en is betrokken geweest bij de benoeming lid Raad van Toezicht. Op de gezamenlijke vergadering is gesproken 
over het nieuwe Identiteitsbewijs, het Vision Eye en het strategisch beleidsplan 2017-2021. 
 
 

13.1 Onderwijs 
 
Onderwijs vraagt steeds meer maatwerk. In de MR is gesproken over de rol van digitalisering in het leerproces 
en gepersonaliseerd leren. Advies op aanschaf device voor de leerling is positief. Het leerproces kan niet meer 
zonder device. 

Lessentabellen regelen de onderwijstijd voor de vakken. De tabel voor 1AG maatwerk wordt door ons positief 
beoordeeld. Bevorderingsnormen in verband met nieuwe examens Basisberoeps- en Kaderberoepsgerichte 

vakken krijgen een positief advies. 
Per locatie worden de locatieresultatenplannen met hun doelen beschreven. De plannen vragen tijd en geld 
hetgeen gevolgen heeft voor personeel en begroting. De MR stemt in met de plannen en vraagt om aandacht 
voor werkdruk van personeel. 

Examenreglement en beroepscommissie wordt besproken en er volgt een positief advies. 
 
 

13.2 Personeel 
 
Om de gevolgen van krimp op te vangen, heeft het bestuur een sociaal plan opgesteld. Het plan voorziet in een 
vrijwillige fase van werkvermindering alvorens er een gedwongen fase aantreedt van ontslag. De PMR is als 
geleding van de MR daar nauw bij betrokken. Het sociaal plan schept ruimte voor jongere collega’s door een 
aparte 61+ regeling en door maatregelen tot werkvermindering of ontslag met vergoeding. In een DGO 
Decentraal Georganiseerd Overleg met de vakorganisaties zijn wij bij onderhandelingen betrokken. 
Het taakbeleid is na instemming van het personeel gewijzigd. Hiermee werd de lesgevende taak van de docent 

groter en werd hierdoor de financiële last verminderd hetgeen een bezuiniging oplevert. In verband met 
werkdruk is het voornemen om in het jaarschema het aantal vergaderingen beperkt te houden zodat er 

gestreefd wordt naar vermindering van organisatorische werkdruk. MR zal dit aspect goed volgen. 
 
 

13.3 Organisatie 
 
De vakantieregeling 2016-2017 is besproken in combinatie met het voorstel tot periodisering in relatie tot de 
geplande onderwijstijd inclusief studiedagen. 
 
De begroting van 2016 en de meerjarenbegroting is na advies goedgekeurd. Afgesproken is dat we tweemaal 

per jaar een financiële rapportage ontvangen om de stand van zaken te bespreken. Binnen de begroting is een 
herziening van taakbeleid als bezuiniging opgenomen. 
In 2016 hebben we advies uitgebracht op twee competentieprofielen voor nieuwe leden van de Raad van 
Toezicht en is er gesproken over de procedure bindende voordracht. 
Iedere school hoort een veiligheidsplan te hebben, inclusief pestprotocol. Na bespreking van het 
geactualiseerde veiligheidsplan stemt de MR in met dit plan. 
Door vervroegde pensionering van de huidige voorzitter College van Bestuur, de heer L. van Duijn, ontvangt de 

MR een schets organisatieontwikkeling, een profielschets voorzitter CvB, een procedure tot opvolging en 

benoeming. Na uitleg van de voorzitter Raad van Toezicht en nadere analyse en onderzoek, wordt hiermee 
ingestemd. 
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13.4 Omgeving 
 

De informatie van de schoolgidsen is doorgenomen en inhoudelijke reacties van onze kant zijn verwerkt. De 
gidsen worden van instemming voorzien. Speciale aandacht wordt gevraagd voor het privacyreglement 
persoonsgegevens leerlingen. 
Voor docenten en ouders/verzorgers is er een protocol opgesteld voor medisch handelen en 
medicijnverstrekking aan leerlingen. Het protocol wordt na advies gepubliceerd. 
Ook is gesproken over het proces samenwerking PC-scholen in de gemeente Waalwijk. We zijn in 2016 
tweemaal geïnformeerd over de gesprekken in het kader van het proces van samenwerking tussen de PC 

basisscholen in de gemeente Waalwijk (Waspik en Sprang-Capelle). De kadernota is besproken. 
 
 
Onderwerpen die ook aan de orde zijn geweest: 

 Klachtenprocedure 
 Wijziging MR-reglement i.v.m. toetreding ISK (Internationale Schakelklas) 
 Concept jaaragenda 

 Formatie 2016-2017 
 Evaluatie Passend Onderwijs 
 Werving 

 
 

13.5 Samenstelling MR 
De MR kende in 2016 een aantal wisselingen in samenstelling. De heer P. van Dijk (WeA) en de heer P. 
Monteau (WeA) en mevrouw W.J. van Roon (WW) hebben de MR verlaten. Wij danken de aftredende leden voor 
hun inzet in de tijd dat zij lid waren van de MR. 
Lucas Paulides (leerlinggeleding) heeft na diplomering de MR verlaten. 
Nieuwe leden die zijn aangetreden: de heer P. Monteau, mevrouw E. de Boer, mevrouw J.J.J.M. de Bruin voor 

ISK, mevrouw M. van de Werken en Daphne Nieuwkoop. 
 
Alle MR-leden hartelijk dank voor hun inzet en bijdrage aan het beleid van de school. 
 
 
Namens de MR, 

Drs. N. van de Laar, voorzitter 
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14. Personeel 
 
 

14.1 Instroom, doorstroom, uitstroom van personeel 
 
In 2016 zien we voor het primair onderwijs 
dat er meer instroom is dan uitstroom. Dit 
heeft te maken met de fusie SBO De 
Regenboog en de opstart van ‘WillemWijs’ 

waardoor contracten tot en met juli 2017 
doorlopen. Ondanks de aanpassing van de 
Wet Werk en Zekerheid voor de sector PO 
geeft het kwalitatief vervangen van personeel 
nog steeds problemen. Door de Wet Werk en 
Zekerheid moeten scholen leerkrachten na zes 
tijdelijke contracten in drie jaar een vast 

contract aanbieden. Zelfs een invalbeurt van 
een dagdeel geldt al als een tijdelijk contract. 

De nieuwe flexwet is bedoeld om mensen 
sneller aan een vaste baan te helpen. Deze 
wet geeft een beperkte inzet van oproepkrachten, waardoor we soms genoodzaakt zijn de kwalitatief goede 
invalkracht niet voor de groep zetten, omdat anders een vast contract ontstaat. 

 
In het voortgezet onderwijs zien we een geringe in- en uitstroom bij ISK Wereldschool en Wijk en Aalburg. Op 
de locatie Waalwijk is er een grotere uitstroom zichtbaar. 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. 
 
 

14.2 FTE in dienst per 31 december 2016 
 
De totale formatie is in vergelijking tot vorig jaar met ca. 

3 fte verkleind. 
Verkleining zit met name in het voortgezet onderwijs 
binnen de formatie van onderwijzend personeel. 

In het PO is juist op het gebied van onderwijzend 
personeel groei waar te nemen. 
Bij het ondersteunende OOP zien we een lichte stijging in 
zowel de sector PO als VO. 

Juist het principe meer handen voor de klas en 
administratieve verlichting voor de leerkrachten is met 
name in 2016 ingezet.  
We zien op locaties daardoor meer inzet van formatie, de 
loonkosten blijven echter onder het beschikbare budget 
door inzet van meer OOP ten opzichte van minder inzet 
OP. 

 
 
  

Instroom Uitstroom Instroom Uitstroom

SBO De Leilinde 2 2 3 1

Juliana van Stolbergschool 10 10 14 8

WvOC Waalwijk 11 21 14 21

WvOC Wijk en Aalburg 4 7 1 1

ISK Wereldschool 12 0 1 2

Raad van Toezicht 0 1 1

Eindtotaal 39 41 33 34

2015 2016
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14.3 Verdeling directie, OP en OOP per locatie 
 

 
 
 

14.4 Functiemix 
 
In 2016 constateren we dat de sector PO qua leerlingenaantallen stabiliseert. Voor de sector PO is er ruimte 
binnen de functiemix. Met de beoogde fusie per 1 januari 2018 met drie andere basisscholen zal de functiemix 

na 1 januari 2018 een andere verdeling gaan krijgen. 
 

Voor het voortgezet onderwijs zien we dat we in 2016 voldoende in de functiemix realiseren. Evenals voorgaand 
jaar zien we dat er een hoger LD percentage is dan de vastgestelde streefpercentages en een lager LC-
percentage. We blijven echter binnen de marge van de functiemixbandbreedte. 
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14.5 Ziekteverzuim, meldingsfrequentie en extra aandacht voor ziekteverzuim 
 
Hieronder de kengetallen ziekteverzuim voor de gehele Stichting: 

  
 
We constateren een iets hoger ziekteverzuimpercentage ten opzichte 
van voorgaand jaar. Dat zit met name in lang verzuim en extra lang 
verzuim. Enkele locaties kampen met langdurige zieken. De gemiddelde 

verzuimduur is lager geworden, omdat personeelsleden in kort- en 
middellang verzuim minder lang ziek zijn en zich sneller beter melden. 
Locaties hebben de verzuimpercentages op locatieniveau gekregen om 
zodoende te sturen op ziekteverzuim. 
 
 

14.5.1 Sturen op meldingsfrequentie en extra aandacht voor ziekteverzuim 
 
De maanden januari, februari en november 
komen terug als maanden waarin de 
ziekmeldingsfrequentie en het 
verzuimpercentage stijgt. Binnen het intern 

Sociaal Medisch Team (SMT) wordt hierover 
gesproken om hierin meer preventief te 
acteren. Er zijn afspraken gemaakt dat bij 
meer dan twee keer ziekmelden een gesprek 
plaatsvindt. Bij de derde keer ziekmelden 
wordt officieel gesproken met de werknemer 
en worden afspraken gemaakt hoe het 

ziekteverzuim te voorkomen. In dat gesprek wordt ook ingegaan op de meldingsfrequentie en de noodzaak van 
betermelding. Kijkend naar de verzuimpercentages in 2017 zien we dat deze gesprekken een positief effect 
hebben, de meldingsfrequentie is aan het dalen. 
 
 

14.6 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 worden 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 werkgever kunnen we dan ook een proactieve benadering toepassen om deze ex-werknemers te stimuleren 
actie te ondernemen voor ander werk. Ex-werknemers zijn in 2016 uitgenodigd voor een gesprek hierover. 
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15. Klachten 
 
 

15.1 Intern 
 
De Stichting Willem van Oranje heeft op alle locaties 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. 
 

De klachtenprocedure is helder 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. 
 
 

15.2 Extern 
 
De Stichting Willem van Oranje is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk 
Onderwijs (GCBO). Ook is er een externe vertrouwenspersoon, Vertrouwenswerk.nl. 

De externe vertrouwenspersoon is in 2016 niet benaderd met een officiële klacht. 
 
De Stichting Willem van Oranje heeft een klokkenluidersregeling. In 2016 is er geen gebruik gemaakt van deze 
regeling. 
 
 

15.3 Behandelde klachten in 2016 
 

In 2016 is er geen officiële klacht ingediend. 
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16. Financiële verantwoording 
 
In de uitwerking van dit financieel hoofdstuk beschrijven we de jaarcijfers van de 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 te vinden. Hierin zijn Stichting Willem van Oranje en Willem van 

Oranje Facilitairbedrijf BV samengevoegd. 
 
 

16.1 Algemeen Instellingsbeleid 
 
In dit financieel jaarverslag wordt aandacht besteed aan de financiële activiteiten van Stichting Willem van 
Oranje en van het Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV. De kengetallen zijn gebaseerd op de totale cijfers van 
de Stichting. 
 
Dit financiële verslag wordt toegevoegd aan het jaarverslag 2016 Stichting Willem van Oranje. 

 
In het jaarverslag 2016 worden de organisatie, de visie en missie en de activiteiten van de Stichting en haar 

scholen nader beschreven. Via www.stichtingwillemvanoranje.nl. kunt u het jaarverslag van 2015 raadplegen. 
Het jaarverslag van 2016 zal in juli/augustus hier geplaatst worden. 
 
De Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV is in 2013 opgericht. Deze BV heeft als doel het verrichten van 
facilitaire diensten op het gebied van schoonmaak, tuinonderhoud, correctief en klein (bouwkundig) onderhoud 

en overige aanvullende facilitaire diensten, alles in de ruimste zin, ten behoeve van de Stichting Willem van 
Oranje. Willem van Oranje Facilitairbedrijf BV vormt een fiscale eenheid met Stichting Willem van Oranje (zie 
voor verdere toelichting A.1.7 Verbonden partijen.) 
 
Vanaf 1 augustus 2015 zijn we gestart met ISK Wereldschool. Het vormt een onderdeel van brinnummer 01GH. 
Het biedt onderwijs voor maximaal 2 jaar aan vreemdelingen en/of vluchtelingen in de leeftijd van 12-18 jaar 
als voorbereiding voor het reguliere onderwijs. 

 
 

16.2 Leerlingaantallen 
 

sector PO 

 
 
Met het ROC Tilburg en Koning Willem 1 College zijn er afspraken gemaakt omtrent VAVO-leerlingen. Deze 
leerlingen staan op het Willem van Oranje College ingeschreven en volgen voltijds of in deeltijd hun opleiding 
op het ROC om alsnog in het bezit te komen van een HAVO- of VWO-diploma. In schooljaar 2015-2016 ging het 
om 32 leerlingen en in het lopende schooljaar 2016-2017 gaat het om 30 leerlingen. 
 

  

Juliana van 

Stolberg-

school  

Leilinde 

(*noot) Totaal 

Teldatum

01.10.2013 - 326 - 67 393

01.10.2014 - 347 - 62 409

01.10.2015 - 352 - 59 411

01.10.2016 - 376 95 471

01.10.2017 verwacht - 392 - 92 484

01.10.2018 prognose - 398 - 91 489

01.10.2019 prognose - 398 - 94 492

01.10.2020 prognose - 398 - 94 492

01.10.2021 prognose - 398 - 94 492

* noot: inclusief basisschool De Regenboog. Vanaf 01.08.15 onderdeel van de SBO De Leilinde

sector VO

aanmelding Totaal aanmelding Totaal Totaal 

Teldatum ISK Wijk Wijk Waalwijk Waalwijk WvO College

01.10.2013 136 615 276 1.615 2.230

01.10.2014 176 643 227 1.517 2.160

01.10.2015 67 138 620 254 1.459 2.146

01.10.2016 72 164 631 245 1.418 2.121

01.10.2017 verwacht 50 * 140 641 ** 231 1.370 2.061

01.10.2018 prognose 50 145 615 225 1.348 2.013

01.10.2019 prognose 50 145 616 221 1.303 1.969

01.10.2020 prognose 50 140 592 214 1.272 1.914

01.10.2021 prognose 50 140 582 215 1.256 1.888

Bij de aanmeldingen voor de brugklas schooljaar 17/18 op 6 en 7 maart 2017 hebben er voor:

* de locatie Aalburg    147 aangemeld:  ± 7 meer dan geprognosticeerd.

** de locatie Waalwijk  206 aangemeld:  ± 25 minder dan geprognosticeerd.



 
 

Jaarverslag 2016 1 juni 2017 55 

 

16.3 Personeel 
 

 
 
 

16.4 Financieel beeld van de Stichting 
 
Voor kalenderjaar 2016 presenteert Stichting Willem van Oranje een positief exploitatiesaldo van 

€ 232.164,-. 
Het geconsolideerde netto resultaat (pagina 28 jaarrekening) bestaat uit:  
reguliere bedrijfsvoering € 313.939,- 
inzet middelen herfstakkoord (voor sector VO) € -81.775,- 
 € 232.164,- 
 

Dit gerealiseerde resultaat ligt € 151.214,- boven het begrote resultaat voor 2016 van € 80.950, - waarin een 
taakstellende bezuinigingsopdracht van € 271.000,- is meegenomen. 
  

Personeel in dienst van de Stichting

in fte 31.12.15 31.12.16 verschil

College van Bestuur 2,0000 2,0000 0,0000

Directie PO 2,0000 2,0000 0,0000

VO 3,5000 3,5000 0,0000

ISK/VO 0,3000 0,3000 0,0000

subtotaal directie 7,8000 7,8000 0,0000

Onderwijzend Personeel PO 21,9702 26,1266 4,1564

VO 140,2100 129,2653 -10,9447

ISK/VO 6,4458 7,1046 0,6588

subtotaal onderwijzend personeel 168,6260 162,4965 -6,1295

Ondersteunend Personeel PO 5,7464 5,7866 0,0402

VO 39,8865 41,9422 2,0557

ISK/VO 1,6471 1,5921 -0,0550

subtotaal ondersteunend personeel 47,2800 49,3209 2,0409

Totaal Stichting 223,7060 219,6174 -4,0886

(exclusief (ziekte/zwangerschap)vervangingen.)

Personeel in dienst van de BV

31.12.15 31.12.16 verschil

personen (aantal)   tbv schoonmaak 9 15 6

aantal uren i.v.m. urencontracten personeel 7.643 8.702 1.059

personen (aantal)   tbv overigen 2 1 -1

aantal uren i.v.m. urencontracten personeel 432 400 -32

Totaal BV personeel 11 16 5

uren 8.075 9.102 1.027
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In onderstaand overzicht wordt de realisatie 2016 gepresenteerd in relatie tot het verleden en de toekomst. 

Voor kalenderjaar 2017 geldt geen aanvullende taakstellende structurele bezuiniging. In de toelichting bij de 
meerjarenbegroting 2017-2021 wordt dit toegelicht. Onze zienswijze hoe te komen tot een financieel gezonde 
toekomst en noodzaak tot bezuinigingsmaatregelen wordt verwoord in de continuïteitsparagraaf. 
 

 
  

begroting RESULTAAT

2016 2016

13.500 -11.820 -25.320

WvO College ww + aa -15.850 -95.725 -79.875

Isk Wereldschool 59.300 323.369 264.069

43.450 227.644 184.194

24.000 16.340 -7.660

Totaal  Stichting 80.950 232.164 151.214

WvO Faciliairbedrijf B.V. - - -

Totaal geconsolideerd 80.950 232.164 151.214

(-/- is negatief)

verschil 

begroot - 

resultaat

Sector PO

Sector VO

Centrale diensten

boekjaar boekjaar begroting

2013 2014 budget boekjaar budget realisatie Stg. Willem van Oranje 2017

19.414.030 18.311.521 17.986.499 18.331.803 18.739.600 19.289.084 31 Rijksbijdrage 18.985.200

353.499 315.920 273.690 295.213 296.860 364.866 32 Bijdrage gemeenten 324.500

1.456.787 1.432.828 1.342.020 1.505.334 1.256.850 1.477.062 34/37 Overige baten 1.410.450

21.224.316 20.060.268 19.602.209 20.132.350 20.293.310 21.131.012 Totaal baten 20.720.150

14.897.718 15.119.554 15.087.400 15.290.213 15.658.400 15.973.094 Loonkosten 15.800.300

338.644 389.040 338.450 398.229 387.250 332.249 Overige personele kosten 422.000

15.236.362 15.508.594 15.425.850 15.688.442 16.045.650 16.305.343 41 Personeelslasten 16.222.300

446.471 462.722 510.096 471.141 523.596 486.040 42 Afschrijvingen 529.089

1.350.779 1.217.791 1.209.250 1.218.625 1.337.500 1.409.978 43 Huisvesting                                1.330.500

257.180 321.202 317.650 361.361 312.750 336.202 44 Administratie & beheerslasten 328.950

447.287 508.523 444.100 487.355 469.500 484.265 45 Leer- & hulpmiddelen 481.500

2.075.725 1.888.419 1.826.630 1.771.549 1.745.864 1.799.884 46 Overige 1.823.611

2.780.193 2.718.144 2.588.380 2.620.265 2.528.114 2.620.351 44 Overige materiële lasten 2.634.061

19.813.804 19.907.251 19.733.576 19.998.473 20.434.860 20.821.713 Totaal lasten 20.715.950

1.410.512 153.018 -131.367 133.878 -141.550 309.299 SALDO  BATEN & LASTEN 4.200

59.881 77.714 60.000 58.289 53.000 42.416 Rente / dividend / ov.fin.baten 31.000

-96.164 -120.939 -105.700 -107.370 -101.500 -119.552 Rente lasten / overige fin.lasten -77.500 

-36.283 -43.225 -45.700 -49.082 -48.500 -77.136 5 Saldo rente -46.500 

1.374.229 109.792 -177.067 84.796 -190.050 232.164 RESULTAAT uit gewone bedrijfsvoering -42.300 

125.000 271.000 0 bezuinigingsopdracht 0

1.374.229 109.792 -52.067 84.796 80.950 232.164 SALDO  EXPLOITATIE -42.300 

6,46% 0,55% -0,26% 0,42% 0,40% 1,10% rentabiliteit -0,20%

2015 2016
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16.5 Een toelichting bij de verschillen tussen begroting 2016 en realisatie 2016 
 

 

16.5.1 Sector PO 
 

 
 
In de sector PO zien we in de realisatie ten opzichte van de begroting ruim € 295.000,- meer baten en ruim 
€ 321.000,- meer lasten. Op hoofdlijnen hierbij een toelichting. 

 
Baten sector PO 
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 en door toekenning van lerarenbeurs. Het betreft meer baten die bij het opstellen van de 
begroting niet bekend waren. De overige baten zijn hoger door hogere huurinkomsten, door meer inkomsten 
voor het overblijven, door een hogere overdracht van het SWV PO 30-10. Een attentiepunt bij de hogere baten 
is dat hier tegenover ook meer lasten staan. 
 
  

Sector PO verschil

Juliana van Stolbergschool budget definitieve realisatie

SBaO De Leilinde realisatie budget

Rijksbijdrage 2.208.500 2.321.978 113.478

Bijdrage gemeenten 22.000 18.469 -3.531

Overige baten 243.700 429.559 185.859

Totaal baten 2.474.200 2.770.006 295.806

Loonkosten 2.031.900 2.282.143 250.243

Overige personele kosten 37.250 48.673 11.423

Personeelslasten 2.069.150 2.330.816 261.666

Afschrijvingen 47.500 43.953 -3.547

Huisvesting 117.000 133.146 16.146

Administratie & beheerslasten 41.250 43.295 2.045

Leer- & hulpmiddelen 66.500 82.656 16.156

Overige 119.300 147.960 28.660

Overige materiële lasten 227.050 273.911 46.861

Totaal lasten 2.460.700 2.781.826 321.126

SALDO  BATEN & LASTEN 13.500 -11.820 -25.320

Bezuiniging/begroting 

SALDO  EXPLOITATIE 13.500 -11.820 -25.320

2016
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Lasten sector PO 
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 Daltonschool De Leilinde) en 
door de groei van de Juliana van Stolbergschool en de start van WillemWijs (voltijdsonderwijs aan 
hoogbegaafde leerlingen) zijn de loonkosten ruim € 250.000,- hoger dan begroot. De overige 
personeelskosten zijn hoger door meer medische begeleiding van zieke personeelsleden; het begrote 
budget van € 8.000,- is ca. 2,5 keer overschreden. 
 
 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). Het beschikbare investeringsbedrag van ruim € 17.000,- is in 2016 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 2016 ruim € 16.000 hoger dan begroot. Deze hogere lasten zijn 
veroorzaakt door de huur van lokalen in de Koningsschool (aan de Rembrandtlaan in Sprang-Capelle) ten 
behoeve van WillemWijs. Daarnaast zijn de schoonmaakkosten hoger dan begroot. Omdat dit structurele 
meerkosten zijn, is hiervoor in de begroting 2017-2021 een hoger bedrag begroot. 

 
 Overige materiële lasten 
De overige materiele lasten liggen ruim € 46.000 boven het begrote bedrag. Door de start van WillemWijs 
is meer uitgegeven aan leer- en hulpmiddelen. De post overige is hoger dan begroot door meer uitgaven 
voor activiteiten en overblijven. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere baten die deze lasten 
volledig dekken. 

 

 

16.5.2 Sector VO 
 

 
  

Sector VO verschil

Willem van Oranje College budget definitieve realisatie

inclusief ISK realisatie budget

Rijksbijdrage 16.531.100 16.967.106 436.006

Bijdrage gemeenten 274.860 346.397 71.537

Overige baten 1.012.150 1.043.077 30.927

totaal baten 17.818.110 18.356.580 538.470

loonkosten 13.626.500 13.696.183 69.683

overige personele kosten 350.000 272.738 -77.262

Personeelslasten 13.976.500 13.968.921 -7.579

Afschrijvingen 467.096 434.479 -32.617

Huisvesting 1.185.500 1.253.444 67.944

Administratie & beheerslasten 353.900 355.520 1.620

Leer- & hulpmiddelen 357.000 360.047 3.047

Overige 1.604.164 1.637.228 33.064

Overige materiële lasten 2.315.064 2.352.795 37.731

totaal lasten 17.944.160 18.009.639 65.479

SALDO  BATEN & LASTEN -126.050 346.941 472.991

Rente lasten / overige fin.lasten -101.500 -119.297 -17.797

RESULTAAT uit gewone bedrijfsvoering -227.550 227.644 455.194

Bezuiniging/begroting 271.000

SALDO  EXPLOITATIE 43.450 227.644 184.194

2016
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De sector VO bestaat uit drie scholen binnen de brede scholengemeenschap het Willem van Oranje College: 
 Willem van Oranje College – Waalwijk (met de vestigingen De Gaard en Burgemeester Van 

Casterenstraat) 
 Willem van Oranje College – Wijk en Aalburg 
 ISK Wereldschool 

 
Baten sector VO 
Ten opzichte van de begroting is ruim € 538.000,- meer aan baten gerealiseerd. 
 

 
 
Het grote verschil in extra baten komt met name door het ontvangen van de zogenaamde maatwerkbekostiging 
in het ISK en de doordecentralisatievergoeding (huisvesting) voor ISK. De doordecentralisatievergoeding was 
niet begroot, tevens staan tegenover deze extra baten ook extra huisvestingslasten. 

 
Lasten sector VO 

De lasten lichten we toe op de vierhoofd onderdelen: personeelslasten, afschrijvingen, huisvesting en overige 
materiele lasten. 
 

 Personeelslasten 
Het geheel van de personeelslasten ligt iets meer dan € 7.500,- onder het begrote bedrag. Als we hier 
nader op inzoomen zien we het volgende. 
 

Voor de drie scholen zien we dat de overige personele kosten lager zijn dan begroot. Dit komt door 
aanzienlijk lagere kosten voor medische begeleiding en het niet volledig besteden van de beschikbare 
middelen voor scholing en ontwikkeling. 
 

 
 
De gerealiseerde loonkosten zijn hoger dan begroot door de inzet van extra ondersteunend personeel en 

loonkosten derden (voor vervangingen) in de locatie Waalwijk. Bij ISK zijn de loonkosten hoger door 
uitbreiding van de formatie ten gevolge van de groei van de school (opvang van meer 
nieuwkomers/vreemdelingen). Daarnaast zijn de loonkosten hoger door een reservering voor het 
gespaarde/uitgestelde persoonsgebonden budget. In het kader van duurzame inzetbaarheid hebben 
medewerkers een budget in uren dat gespaard en later opgenomen kan worden. Door maatregelen van de 
ingezette bezuiniging in 2015 liggen de loonkosten in Wijk en Aalburg lager dan begroot. 

 
 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). De beschikbare investeringsruimte is voor een bedrag van ruim € 300.000,- 

in 2016 niet ingezet, hierdoor zijn de afschrijvingen over 2016 lager dan begroot. Door met een vast 
afschrijvingsbedrag per jaar te werken, blijft deze niet benutte financiële ruimte (indien nodig) beschikbaar 

in een later kalenderjaar. 
 

 

Rijksbekostiging regulier € 115.499

Rijksbekostiging maatwerk ISK € 320.507

Bijdrage gemeente (doordecentralisatie ISK) € 71.537

Overige baten (Waalwijk) € 30.927

€ 538.470

WvOC WvOC ISK WvOC

verschil met begroting Waalwijk Wijk en Aalburg Wereldschool TOTAAL

loonkosten 80.923 -20.170 8.929 69.683

overige personele kosten -21.905 -45.628 -9.729 -77.262

Personeelslasten 59.018 -65.798 -799 -7.579



 
 

Jaarverslag 2016 1 juni 2017 60 

 

 Huisvesting 
De huisvestingslasten liggen in 2016 ruim € 67.000 hoger dan begroot. De verschillen tussen de scholen 

zijn groot. Door lagere energie- en schoonmaakkosten zijn de huisvestingslasten in Waalwijk bijna 
€ 50.000,- lager dan begroot. Verbouwingswerkzaamheden ten behoeve van de wettelijk aangepaste 
onderwijsprogramma’s in de praktijkafdelingen maken dat de huisvestingslasten in Wijk en Aalburg per 

saldo ruim € 58.000,- hoger zijn dan begroot. De huur van extra onderwijsruimte in andere scholen maakt 
dat de huisvestingslasten van ISK Wereldschool € 59.500,- hoger zijn begroot. De hogere 
huisvestingslasten lasten zijn incidenteel. De kosten van de verbouwing in Wijk en Aalburg worden ten 
laste van de herfstakkoordgelden gebracht die zijn opgenomen in de algemene reserves. 
 

 
 

 Overige materiële lasten 
De realisatie van overige materiele lasten ligt voor de VO-scholen bijna € 38.000,- boven het begrote 
bedrag van ruim € 2.300.000,-. De overschrijding is het gevolg van de groei van ISK en de extra kosten 
die voor ICT-ondersteuning, aanschaf klein inventaris, leermiddelen, testen en toetsen, activiteiten en 

repro zijn gemaakt. 
 
 

16.5.3 Centrale organisatie 
 

 
 
  

WvOC WvOC ISK WvOC

verschil met begroting Waalwijk Wijk en Aalburg Wereldschool TOTAAL

Afschrijvingen -2.717 -33.084 3.184 -32.617

Huisvesting -49.754 58.189 59.509 67.944

Administratie & beheerslasten -1.705 1.042 2.283 1.620

Leer- & hulpmiddelen -21.895 1.881 23.061 3.047

Overige 22.770 -19.729 30.023 33.064

Overige materiële lasten -829 -16.807 55.367 37.731

Stichting Willem van Oranje verschil

centrale organisatie budget definitieve realisatie

realisatie budget

Rijksbijdrage 0 0 0

Bijdrage gemeenten 0 0 0

Overige baten 1.000 4.427 3.427

Totaal baten 1.000 4.427 3.427

Allocatie / doorbelasting 1.241.400 1.267.300 25.900

Loonkosten 909.500 930.168 20.668

Overige personele kosten 29.000 39.837 10.837

Personeelslasten 938.500 970.006 31.506

Afschrijvingen 9.000 7.609 -1.391

Huisvesting 35.000 23.388 -11.612

Administratie & beheerslasten 220.500 240.288 19.788

Leer- & hulpmiddelen 46.000 41.561 -4.439

Overige 22.400 14.697 -7.703

Overige materiële lasten 288.900 296.545 7.645

Totaal lasten 1.271.400 1.297.547 26.147

Rente / dividend / ov.fin.baten 53.000 42.416 -10.584

Rente lasten / overige fin.lasten 0 -255 -255

SALDO  EXPLOITATIE 24.000 16.340 -7.660

2016
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Baten centrale organisatie 
De centrale organisatie heeft zeer beperkt eigen inkomsten. Deze bestaan uit incidentele overige vergoedingen 

en rente inkomsten van beleggingen en deposito’s, samen een bedrag voor 2016 van ca. € 46.800,-. Om de 
kosten van de centrale organisatie dragen scholen middels allocatie een bedrag af voor de lasten die centraal 
voor de gehele Stichting worden gemaakt. Over 2016 bedroeg de allocatie een totaalbedrag van € 1.267.300,-. 

Dit is 6% van de totale baten van de scholen. 
 
Lasten centrale organisatie 
De gerealiseerde lasten van de centrale organisatie komen in hoge mate overeen met de begrote lasten. 
 
Treasury Statuut 
Stichting Willem van Oranje handelt conform het treasury statuut wat is vastgesteld door de Raad van Toezicht. 

In dit statuut is vastgelegd hoe de Stichting invulling geeft aan de regeling beleggen en belenen. Het treasury 
statuut is bij de interimcontrole beoordeeld en akkoord bevonden. 
 
 

16.6 Financiële positie op balansdatum 31 december 2016 
 
De balans is een momentopname van de vermogensstructuur van een organisatie. Hierna vindt u een overzicht 

van de financiële situatie op 31 december 2016 in vergelijking tot de situatie van een jaar daarvoor. Na de 
balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. 
 

 
 
 

 
 

 

  

Geconsolideerd  Stichting Willem van Oranje en Willem van Oranje Facilitairbedrijf B.V.

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015

5.488.031 5.836.659 4.602.076 4.369.912

452.888 615.556 1.918.220 1.526.645

49.428 10.929 1.974.667 2.491.256

500.900 414.965 2.718.248 2.580.011

160.341 40.824

4.561.622 4.048.890

 Kortlopende schulden

Effecten

Liquide middelen

Activa  Passiva

Vorderingen

Materiële vaste activa  Eigen vermogen

Financiële vaste activa  Voorzieningen

Voorraden  Langlopende schulden

Stichting Willem van Oranje:

31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015

5.463.831 5.809.555 4.602.073 4.369.909

452.889 615.557 1.918.220 1.526.645

49.428 10.929 1.974.667 2.491.256

500.900 414.965 2.671.699 2.529.580

160.341 40.824

4.539.269 4.025.560

11.166.659 10.917.391 11.166.659 10.917.391Totaal activa

Voorraden

Activa

Vorderingen

Financiële vaste activa

 Langlopende schulden

 Eigen vermogenMateriële vaste activa

 Totaal passiva

 Passiva

Effecten

Liquide middelen

 Kortlopende schulden

 Voorzieningen
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16.7 Toelichting op de balans van Stichting Willem van Oranje: 
 

 

16.7.1 Activa 
 
Materiële vaste activa 
Er is voor alle locaties in het kalenderjaar in totaal ± € 137.500 aan inventaris, apparatuur & leermiddelen 

aangeschaft. Dit is inclusief ± € 95.000 aan aanschaf van ICT/audiovisuele middelen. 
Jaarlijks wordt er ongeveer voor € 500.000 afgeschreven op de bestaande vaste activa. 
 
Financiële vaste activa 
Er zijn geen nieuwe effecten/obligaties aangekocht. Een deel van de vrijgekomen portefeuille was besteed aan 
een extra aflossing van de hypothecaire leningen. In 2016 vond er een lossing plaatst. Deze lossing is terug te 

vinden bij "Effecten" (zijnde kortlopend deel van de financiële vaste activa). 
 
Vorderingen 
Vooruitontvangen personele bekostiging sector PO conform betaalritme (DUO), nog te ontvangen middelen zijn 
hier terug te vinden. 

 
Liquide middelen 

Door bezuinigingen, het niet herbeleggen van liquide middelen in effecten, beleid en exploitatie neemt de 
liquiditeit toe. Zie hiervoor het kasstroomoverzicht. 
 
 

16.7.2 Passiva 

 
Eigen vermogen 
Door het exploitatieresultaat van 2016 is het Eigen Vermogen per 31 december 2016 toegenomen met 
€  232.164. 
 
Voorzieningen 

In 2016 is er voor de gehele Stichting gedoteerd een bedrag van € 160.500 aan de voorziening huisvesting 
onderhoud. Er zijn in 2016 geen middelen voor groot onderhoud aan de voorziening onttrokken. 
Een nieuwe voorziening is in 2016 gevormd voor de zogenaamde duurzame inzet (sector PO) en het individuele 
keuzebudget (sector VO). De werknemer krijgt jaarlijks de beschikking over een basisbudget; in het PO 40 

klu/jaar, in het VO 50 klu/jaar. Het is aan de werknemer hiermee keuzes te maken die passen binnen de 
levensfase en die de duurzame inzetbaarheid vergroten. Het budget mag ook gespaard worden voor een latere 
inzet. De regeling van een persoonlijk basisbudget gelden vanaf 2014. Omdat meer werknemers voor een 

langere periode gaan sparen worden de spaaruren, die een waarde vertegenwoordigen van € 204.800 in een 
voorziening ondergebracht. Bij opname van het spaarsaldo worden de middelen onttrokken aan de voorziening. 
Tot en met 31 december 2016 zijn er 5.141 klokuren opgespaard. 
 
Langlopende schulden 
Het betreft o.a. een drietal hypotheken. Hierop wordt jaarlijks afgelost. 
In 2016 is de laatst afgesloten hypotheek volledig afgelost. In 2016 was dit boekhoudkundig een gunstig 

moment daar wij een vergoeding hadden ontvangen met betrekking tot onze derivatenportefeuille. 
 
Kortlopende schulden 
Dit betreft het crediteurensaldo, afdrachten belasting (loonheffing/BTW) en pensioenen, reservering 
vakantiegeld/bindingstoelage, afwikkeling van vooruitontvangen middelen/nog te betalen posten en transitoria. 
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16.8 Kengetallen 
 

 
De in dit document gepresenteerde kengetallen betreffen alleen de Stichting (enkelvoudig = exclusief Willem 
van Oranje Facilitairbedrijf B.V.) 
 
Ter indicatie van de financiële weerbaarheid en de continuïteit op de korte en langere termijn worden de 
jaarcijfers ook in de enkele kengetallen uitgedrukt. 
Voor kengetallen worden soms verschillende definities gebruikt. Wij gaan uit van de gebruikelijke definities in 

de sector onderwijs. Het klakkeloos vanuit de balans en exploitatie overnemen van cijfers kan een vertekend 
beeld geven. Bij vergelijk van jaarrekeningen van enkele VO-scholen is gebleken dat er verschillen bij diverse 
posten zijn te constateren. Bijvoorbeeld bij posten zoals: (na/bij)scholing - schoonmaakbedrijf - externe 
salarisadministratie, maakt het een verschil of deze geboekt worden in de rubriek materieel of personeel. Voor 
beiden zijn goede argumenten te noemen. 
 
Boekhoudkundig/verslagtechnisch gebruiken we geen gemengde (gesaldeerde) rekeningen. 

Bijvoorbeeld kantine inkomsten en uitgaven zijn per saldo ongeveer in evenwicht. Als we de personeelsuitgaven 
in percentage van de inkomsten (inclusief kantine) uitdrukken dan krijgen we een lager getal dan wanneer we 
het van deze inkomsten (exclusief kantine) nemen. Zo zijn er meer posten waarbij de inkomsten per saldo 

wegvallen tegen de uitgaven (excursies / schoolreizen / kamp / gereedschappen / woordenboeken / 
boekenfonds-lesmateriaal). 
 

 

16.8.1 Weerstandsvermogen 
 
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 2016 groeit het weerstandsvermogen.  
 
Voldoende weerstandsvermogen is nodig om risico’s op te 
vangen. Voor de sectoren (PO en VO) hanteert de Stichting 

een eigen minimumgrens van 15%. Dat betekent dat de 

omvang van het Eigen Vermogen altijd tenminste 15% van 
de totale baten bedraagt. Eind 2016 heeft het PO een 

weerstandsvermogen van 29,8% en het VO van 18,7%. 
 
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%. 

 
Om te voorkomen dat het opgebouwde 
weerstandsvermogen lager wordt dan 15% is 
het nodig om meerjarig goed te sturen in de 
begroting. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting geactualiseerd en van aanvullende maatregelen met 

betrekking tot meer of minder financiële ruimte worden voorzien. Door bewust en sterk sturen op 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 om onvoorziene risico’s te voorkomen. 
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16.8.2 Kapitalisatiefactor 
 

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 materiële 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 kapitalisatiefactor eind 2016 35,78% bedraagt. Daarmee ligt de kapitalisatiefactor 
net boven de bovengrens van 35%. 
 

 
 
 

16.8.3 De bufferfunctie 

 
De bufferfunctie bedraagt eind 2016: 12,71% en ligt daarmee ruim boven de signaleringsgrens van 5% voor 

grote besturen. In euro’s houdt dit in dat er een bedrag van € 2,7 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 € 2,5 miljoen. Op basis van het normpercentage (5%) is een bedrag van iets 
meer dan € 1,05 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. 
 

 
 
  

Stg. Willem van Oranje kap.factor

Kengetal 2012: 31,59%

Kengetal 2013: 37,94%

Kengetal 2014: 36,14%

Kengetal 2015: 35,59%

Kengetal 2016: 35,78%21.173.173

6.447.380

7.187.042 20.192.638

7.277.733

20.408.931

8.088.109

20.135.556

7.575.899

activa vd balans totale baten

21.316.952
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16.8.4 Huisvestingsratio 
 

Een nieuw kengetal is de zogenaamde huisvestingsratio. Dit 
financiële kengetal wordt toegevoegd aan het toezichtskader van 

de onderwijsinspectie. De bovenstaande kapitalisatiefactor komt 
vanuit het toezicht te vervallen. 
De huisvestingsratio geeft de verhouding aan van de lasten van 
huisvesting en de totale lasten (inclusief financiële lasten). De 
onderwijsinspectie hanteert een signaleringswaarde van 
maximaal 10%. 
 

 
 
 

16.8.5 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 2016 was de solvabiliteit van Stichting Willem van Oranje 41,2% en voldeed daarmee aan de verhoogde 

norm. 

De toename 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). 
 
 

16.8.6 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 2016 ten opzichte van 

voorgaand jaar gestegen van 1,78 % naar 1,97 %. De Inspectie 
van het Onderwijs hanteert een signaleringsgrens van 50%, 
waaraan Willem van Oranje ruim voldoet. 
 

 
 

  

2016 2015

Huisvestingslasten 1.409.978 1.218.625

afschrijvingen gebouw en + terreinen 139.589 139.589

totaal  hv + afschr. 1.549.567 1.358.214

totale lasten 20.821.713 19.998.473

financiële lasten 119.552 107.370

totaal lasten 20.941.265 20.105.843

Stg. Willem van Oranje

Jaar
totaal hv + 

afschr.
totaal lasten

huisvesting 

ratio

2012 1.489 19.804 7,52%

2013 1.474 19.913 7,40%

2014 1.357 20.028 6,78%

2015 1.358 20.106 6,76%

2016 1.550 20.941 7,40%

2016 2015

Voorraden 49.428 10.929

Vorderingen 500.900 414.965

Effecten 160.341 40.824

Liquide middelen 4.539.269 4.025.560

5.249.938 4.492.278

Kortlopende schulden 2.671.699 2.529.580

Stg. Willem van Oranje

Jaar vlottende kortlopende liquiditeits-

activa schulden ratio

2012 3.729 3.665 1,02

2012 3.729 3.061 1,22 *                    *in verband met de post"vooruitontvangen huur" 

2013 5.180 3.122 1,66 m.b.t. het langlopende deel is er een verschuiving 

2014 4.584 2.745 1,67 opgetreden van de rubriek kortlopende naar 

2015 4.492 2.530 1,78 langlopende schulden.

2016 5.250 2.672 1,97

Stg. Willem van Oranje

Jaar eigen totaal solvabiliteit

vermogen vermogen

2012 2.801 10.146 27,6%

2013 4.175 11.512 36,3%

2014 4.285 11.148 38,4%

2015 4.370 10.917 40,0%

2016 4.602 11.167 41,2%

Stg. Willem van Oranje

Jaar vlottende kortlopende liquiditeits-

activa schulden ratio

2012 3.729 3.665 1,02

2012 3.729 3.061 1,22

2013 5.180 3.122 1,66

2014 4.584 2.745 1,67

2015 4.492 2.530 1,78

2016 5.250 2.672 1,97

Stg. Willem van Oranje

Jaar
totaal hv 

+ afschr.
totaal lasten

huisvesting 

ratio

2012 1.489 19.804 7,52%

2013 1.474 19.913 7,40%

2014 1.357 20.028 6,78%

2015 1.358 20.106 6,76%

2016 1.550 20.941 7,40%
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16.8.7 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 2016 is de rentabiliteit 1,10%. 
De rentabiliteit over 2016 ligt boven de signaleringsgrenzen 
(meerjarig negatief) van de Inspectie van het Onderwijs. 

 

 
 
 

16.9 Doordecentralisatie Gemeente Waalwijk 
 
Op 26 mei 2005 is er voor onbepaalde tijd een doordecentralisatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente 
Waalwijk en het Willem van Oranje College. Deze doordecentralisatie regelt het doorgeven van financiële 
middelen voor onderwijshuisvesting: uitbreiding en vervangende nieuwbouw, verzekering opstallen en 
onroerendzaakbelasting (OZB). 
 
In de overeenkomst is een passage opgenomen over "rekening en verantwoording" (artikel 6). 

Het document met relevante passages uit de jaarrekening 2016 wordt in paragraaf D6 Doordecentralisatie 
Gemeente Waalwijk verantwoord. 
 

Het Willem van Oranje College ontvangt in termijnen de jaarlijkse doordecentralisatievergoeding. Dit gebeurt in 
vier gelijke termijnen, op of omstreeks de 15e van elke eerste maand van een kwartaal. Indien niet tijdig wordt 
betaald, is er zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke 

rente, te rekenen vanaf de dag dat het bedrag verschuldigd is. Jaarlijks volgt achteraf de definitieve afrekening. 
In deze afrekening is de jaarlijkse indexering en het leerlingaantal per teldatum 1 oktober van het betreffende 
jaar meegenomen. De jaarlijkse indexering komt tot stand op basis van "index alle huishoudens" via het CBS 
met als peil maand ultimo december. Voor het kalenderjaar 2017 is het voorschotbedrag door het Willem van 
Oranje College bepaald op € 172.000. Per kwartaal ontvangen wij een voorschot/bedrag van € 43.000. 
 
 

16.10 Treasury Statuut/Management 
 
In 2016 is het treasury statuut geactualiseerd op basis van de regeling Beleggen en Belenen (RBB) juli 2016. 
Binnen het statuut vindt er periodiek (minimaal 4 keer per jaar) of zoveel vaker als de marktomstandigheden 

daar aanleiding toe geven, overleg plaats over de uitvoering van het treasury beleid. 
Inzake Vermogensbeheer is er een overeenkomst aangegaan met Rabobank Beleggingen (voorheen Schretlen 
& Co). Binnen de regels van de overeenkomst heeft de Rabobank een volledig mandaat. Eén keer per jaar vindt 

er een persoonlijk gesprek plaats over de uitgangspunten, doelstellingen en het portefeuillebeheer. 
De hoogte van beleggingen/leningen is te vinden in de jaarrekening op pagina 15. 
 
 

  

Stg. Willem van Oranje

Jaar resultaat totaal rentabiliteit

bedrijfs- baten

voering

2012 605 20.409 2,96%

2013 630 20.573 3,06%

2013 1.374 21.317 6,45%

2014 110 20.136 0,55%

2015 85 20.193 0,42%

2016 232 21.173 1,10%
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16.11Geoormerkte subsidie 
 

Leraren ontwikkel fonds (LOF-subsidie: LOF15-0230) 
Een LOF-subsidie is toegekend voor het bewerken en beproeven van verrijkend lesmateriaal voor het bèta-
onderwijs met een sterke verbinding met het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek . De collega ontwikkelt 
dit materiaal aan het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht. De doelgroep voor dit materiaal zijn leerlingen 
die deelnemen aan het U-talent - Ambitie programma en leerlingen die in aanmerking komen voor verrijkend 
lesmateriaal  voor gemotiveerde en getalenteerde vwo-bovenbouw leerlingen op reguliere vwo- scholen, 
waaronder de onze. In het kader van deze subsidie heeft de docent leerlingenmateriaal ontwikkeld voor 5 

verschillende projecten en uitgetest op het Willem van Oranje College en enkele andere scholen. Daarnaast zijn 
workshops verzorgd over deze projecten op diverse conferenties. 
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17. Continuïteitsparagraaf 
 
In deze paragraaf worden mededelingen gedaan van toekomstige ontwikkelingen. Ontwikkelingen van buitenaf 
(exogene ontwikkelingen) en ontwikkelingen van binnenuit (endogene ontwikkelingen). Het gaat hierbij om 
toekomstige ontwikkelingen en maatregelen die de continuïteit van de organisatie borgen en verbeteren en zich 
richten op de beheersing van risico’s. 

 

 
 
 

17.1 Exogene ontwikkelingen 
 
 

17.1.1 Leerlingenaantallen sector PO 
 

 
 
 
Juliana van Stolbergschool 
Recente prognoses van de gemeente Waalwijk geven aan dat 
de komende jaren het aantal 4-12-jarigen gelijk blijft. Voor de 
Juliana van Stolbergschool wordt het aantal leerlingen 
geprognosticeerd op meer dan 400 leerlingen. 

Het prachtige nieuwe gebouw en het helder profiel van het 
aanbod van onderwijs (VVTO Vroegtijdig Vreemde Taal 
Onderwijs –Engels-, de natuurleertuin, PARWO Passend 
Reken- en Wiskunde Onderwijs, e.d.) zorgt ervoor dat het 
marktaandeel groter wordt. 
 
  

2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Juliana van Stolbergschool 398 347 326 347 352 376 392 398 398 398

SBO De Leilinde 57 77 67 62 59 92 91 94 94 94

-6,81% -7,31% 4,07% 0,49% 13,87% 3,21% 1,86% 0,00% 0,00%

totaal primair onderwijs 455 424 393 409 411 468 483 492 492 492

Ontwikkeling aantal leerlingen primair onderwijs 
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Meerjarig nemen we 398 leerlingen op in de begroting: 
 368 leerlingen voor de Juliana van Stolbergschool en 30 leerlingen voor WillemWijs (gehuisvest in De 

Koningsschool). Gevolg is dat de huisvesting aan de Woeringenlaan te klein zal zijn. Gesprekken met de 
gemeente hebben ertoe geleid dat er voor de Woeringenlaan geen uitbreiding zal komen. Dat vraagt intern 
oplossingen binnen het gebouw en een regulering van leerlingstromen in samenspraak met andere besturen. 

 
 
SBO De Leilinde 
Vanaf 1 augustus 2016 is SBO De Regenboog van Stichting 
Scala samengevoegd met onze SBO Daltonschool De Leilinde. 
Door de samenvoeging is het aantal leerlingen gegroeid naar 
92 leerlingen per teldatum 1 oktober 2016. Binnen het 

samenwerkingsverband PO 30-10 wordt De Leilinde een brede 
speciale onderwijsvoorziening met expertise inzet op andere 
scholen. De verwachting is dat de komende jaren, jaarlijks 
tenminste 90 leerlingen onderwijs krijgen op De Leilinde. 
Hiermee is het voortbestaan van De Leilinde geborgd. 
 

 

17.1.2 Leerlingenaantallen sector VO 

 
In ons totale voortgezet onderwijs wordt zoals aangegeven een daling van de leerlingenaantallen verwacht. 
Personele gevolgen zijn hierbij niet uit te sluiten. Daarvoor is ook een sociaal plan opgesteld. 

Daarnaast dienen de scholen hun marktaandeel verder te bewaken door rekening te houden met de 
aantrekkingskracht van andere scholen zoals het Dr. Mollercollege in Waalwijk en het d’Oultremontcollege in 
Drunen met hun nieuwe gebouwen, met het Altena College in Sleeuwijk als alternatief voor HAVO/VWO en de 
komst van een leslocatie van de Gomarus Scholengemeenschap in Zaltbommel per 1 augustus 2018. 
 
Om in een krimpende markt het marktaandeel te behouden is een duidelijk profiel noodzakelijk en is het zaak 
de onderwijsresultaten in alle afdelingen en leerjaren goed op orde te hebben. Een stevige binding met ouders 

en basisscholen is een voorwaarde voor groei van het marktaandeel. 
 

Ontwikkeling aantal leerlingen voortgezet onderwijs    

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

WvOC Wijk en 
Aalburg 

602 626 615 643 620 631 641 615 616 592 

WvOC Waalwijk 1602 1625 1615 1517 1459 1418 1370 1348 1303 1272 

ISK Wereldschool     67 95 50 50 50 50 

  2,1% -0,9% -3,1% -0,6% -0,1% -3,9% -2,3% -2,2% -2,8% 

totaal voortgezet 
onderwijs 

2204 2251 2230 2160 2146 2144 2061 2013 1969 1914 

 
 
Willem van Oranje College Waalwijk 
Sinds 2013 daalt het aantal leerlingen. Handhaving van ons 

marktaandeel is de eerste uitdaging in deze. 
Het hoofdgebouw aan De Gaard 4 is gebouwd voor 1168 
leerlingen. Door groei van het leerlingenaantal is eerder in 
Landgoed Driessen een dislocatie gesticht aan de Burgemeester 
Van Casterenstraat. De huidige daling van het aantal leerlingen 

heeft gevolgen voor onze inkomsten, de aanpassing aan dit 
gegeven moet plaatsvinden zonder dat we onze ambities van gepersonaliseerd leren (maatwerk voor iedere 

leerling), digitalisering en aandacht voor excellentie en hoogbegaafdenonderwijs laten varen. Dat vraagt van 
personeel en organisatie extra inzet en efficiënt werken. De komende jaren zullen de organisatie, de 
lessentabel en de investeringen gericht zijn op flexibilisering in tijd en werk. 
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Willem van Oranje College Wijk en Aalburg 

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 er ook minder 

bekostiging voor LWOO-leerlingen komt. Dit noodzaakt ons in het 
maken van keuzes met betrekking tot ondersteuning en inzet van 
personeel. Het goed geoutilleerde gebouw en kwalitatief goed 
personeel kan bijdragen aan een sterk VMBO-profiel in de regio. 
Het gebouw van Wijk en Aalburg is berekend op 740 leerlingen. 
Het vraagstuk van bezetting is meegenomen in het ingezette 
meerjarenbeleid 2017-2021. 

 
ISK Wereldschool 
ISK Wereldschool heeft sinds de overname in 2015 een snelle 
groei doorgemaakt. In de begroting wordt een voorzichtige 
voorspelling opgenomen, omdat het moeilijk inschatten is 
welke internationale ontwikkelingen plaatsvinden met als 

gevolg instroom van nieuwkomers. In 2017 verwachten we een 

instroom die leidt tot 95 leerlingen, op dit moment volgen 120 
leerlingen (mei 2017) onderwijs. Dit heeft geleid tot extra inzet 
van personeel en huur van lokalen in de omgeving van het 
hoofdgebouw. De maatwerkbekostiging kan deze fluctuaties 
goed opvangen. Door de wisseling van leerlingenaantallen 
binnen deze locatie moeten we voorkomen dat we structurele 

verplichtingen aangaan zodat de vaste schil aan personeel zich 
uitbreidt en ook moeten er geen investeringen worden gedaan op plaatsen die een jaar later niet meer bezet 
worden. 
 
 

17.1.3 Personeel 

 
Daar waar leerlingenkrimp wordt voorzien (met name in het VO) is gekeken in hoeverre de personele 
verplichtingen en inzet (vaste schil) kan meebewegen met deze krimp. Het verloop onder jong personeel is niet 
groot. Relatief veel werknemers blijven voor langere tijd verbonden aan de Stichting. 
 

Voor de gehele Stichting zien we een 

leeftijdsopbouw die onevenwichtig is en dat 
natuurlijke afvloeiing van 61+ medewerkers 
niet voldoende zal zijn om de problemen van 
boventalligheid op te lossen. Hiermee 
concluderen we dat we de komende jaren 
krimp onvoldoende kunnen opvangen met 

natuurlijke afstroom van oudere medewerkers. 
Dit wordt ook veroorzaakt door de ophoging 
van de pensioengerechtigde leeftijd. In de 
sector VO vindt wel natuurlijke afvloeiing 
plaats in 2017 en 2018, maar deze is beperkt. 
 
In de sector PO is de komende 2 jaar geen 

natuurlijke afstroom te verwachten. Pas in 
2019 zal natuurlijke afstroom plaatsvinden. 
Voor dit moment geeft dat in het PO nog geen problemen, doordat de Juliana van Stolbergschool groeiend is en 

SBO Daltonschool De Leilinde de komende jaren 90 leerlingen zal behouden. 
 
Een kwalitatief goed personeelsbeleid betekent door deze opbouw ook een goed kwantitatief personeelsbeleid. 
Positieve ervaringen met sociale plannen bieden tot op heden voldoende sturingsinstrumenten. 

Zie ook hoofdstuk 14. 
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De personeelsverwachting in de sector PO is de komende 
jaren stabiel te noemen. We verwachten een kleine groei in 
2018-2019 binnen het basisonderwijs voor het OP. Directie 

en OOP behouden dezelfde omvang. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De komende jaren verwachten we voor het VO (inclusief 
ISK) een daling in het OP en een geringe daling in het OOP. 
De verwachte daling van de leerlingenaantallen is hier 

debet aan. De directie blijft gelijk. 

 
De natuurlijke afstroom in het OP is geringer dan de 
benodigde daling in fte. Dat is de reden dat nu al een 
vrijwilige fase (sociaal plan) is ingesteld om de verwachte 
boventalligheid voor de komende jaren te kunnen gaan 
oplossen. 

 
 
Vanaf 1 september 2017 zal het College van Bestuur van 
tweehoofdig naar eenhoofdig gaan in verband met de 
pensioengerechtigde leeftijd van de voorzitter van Bestuur. 
Doordat werkzaamheden veranderen binnen het College 
van Bestuur komen meer taken binnen het stafbureau te 

liggen waardoor enige uitbreiding van fte te verwachten is. 
Op dit moment heeft het stafbureau een fte van 11,14 fte. 
We verwachten dat een uitbreiding van 1-1,5 fte nodig zal 
zijn om de werkzaamheden te kunnen borgen.  
 
Hiervoor is in april 2017 een optimalisatie en 

stafontwikkeling ingezet. 
 
 

17.1.4 Huisvesting 
 
Sector PO 

Voor de Juliana van Stolbergschool geldt dat de school qua huisvesting vol zit bij 14 groepen; er wordt gewerkt 
in 15 groepen. De gemeente Waalwijk heeft aangegeven dat er geen uitbreiding mogelijk is. 
Dit vraagt ten aanzien van huisvesting nadenken over optimale inzet van ruimten. Daarnaast is de Juliana van 
Stolbergschool met ingang van 1 augustus 2016 gestart met WillemWijs. In een aparte groep, in lokalen van 
De Koningsschool in Sprang-Capelle, wordt voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs gegeven. 
 
Voor SBO Daltonschool De Leilinde geldt dat er in samenwerking met Stichting Scala Heusden (bestuur primair 

onderwijs Heusden) wordt nagedacht over verbouw of nieuwbouw aan de Kasteellaan. Concretere plannen 
zullen in 2017-2018 verder worden uitgewerkt. 
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Sector VO 
Voor het Willem van Oranje Collge Waalwijk geldt dat de daling van het aantal leerlingen ertoe kan 

leiden dat mogelijk het gebouw aan de Burgemeester van Casterenstraat per 1 augustus 2019 moet 
worden afgestoten of dat er een andere voorziening in het gebouw zal moeten worden opgenomen, 
bijvoorbeeld basisonderwijs. 

 
Voor het Willem van Oranje College Wijk en Aalburg geldt dat er meerjarig nog gerekend is met de 
huuropbrengst van Bibliotheek Altena. Door afslanking van de uitleenfunctie en door aanpassing van de 
subsidiëring door de gemeente, houden we er rekening mee dat Stichting Bibliotheek Altena met betrekking tot 
de functie bibliotheek andere keuzes moet maken. Wanneer huuropbrengsten wegvallen, moet er een andere 
invulling komen voor de vrijkomende vierkante meters. 
 

Voor ISK Wereldschool geldt dat bij verminderde instroom de huisvestingslasten zullen dalen, omdat 
dan geen extra huisvesting gehuurd behoeft te worden. De huurlasten worden gedragen door een 
vergoeding die we op basis van de doordecentralisatieovereenkomst van de gemeente Waalwijk 
ontvangen. Tot 1 augustus 2017 wordt extra ruimte gehuurd in de Pastoor Kuypersschool en in de 
Baardwijkschool. In 2017 wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor de Baardwijksestraat 
om hiermee het groot onderhoud beter te stroomlijnen en de kosten te kunnen voorzien. 

 

Slijtage en veroudering van inventaris  
De meeste locaties zitten in kwalitatief goede gebouwen met een up-to-date inrichting. Met de gemeente 
Heusden vinden gesprekken plaats over de mogelijke nieuwbouw of verbouw van SBO Daltonschool De Leilinde. 
Dit geschiedt in overleg met Stichting Scala.  
De gebouwen van het Willem van Oranje College in Waalwijk en Wijk en Aalburg zijn beiden ouder dan 10 jaar. 
Dat betekent dat er meer onderhoudskosten gaan komen om de staat van het gebouw op peil te houden. Een 

voorbeeld hiervan is een intensief groot onderhoud aan de vloeren dat in 2017 staat gepland. De 
onderhoudsvoorziening zal de komende jaren volgens plan worden aangesproken. 
 
 

17.2 Endogene ontwikkelingen 
 
In deze paragraaf beschrijven we de maatregelen om de ontwikkelingen van binnenuit te sturen om daarmee 
de nadelige gevolgen om te buigen en de positieve ontwikkelingen te stimuleren. 
 
 

17.2.1 Maatregelen om de aanmelding van leerlingen te beïnvloeden 
 
De werving is in 2016 georganiseerd zoals voorgaande jaren. Binnen het primair onderwijs moet de Juliana van 
Stolberg nadenken over de toelating van leerlingen. Er mag geen uitbreiding zijn van het schoolgebouw terwijl 
de belangstelling voor de school groot is en nog steeds toeneemt. Dit vraagt om reguleringsbeleid op de 
leerlingenstromen. 
Op de locatie Willem van Oranje College Waalwijk zien we in maart 2017 een verminderde aanmelding. Op dit 

moment wordt een sterkte-zwakte analyse uitgevoerd om op basis daarvan de school in de omgeving beter te 
presenteren. De locatiedirecteur verwacht ca. 3 jaar nodig te hebben om het gewenste marktaandeel te halen. 
De overige locaties hebben een stabiele aanmelding. 
 
 

17.2.2 Personeelsbeleid 
 
Door de krimp van de scholen moeten we terdege rekening houden met een krimp van de formatie. Dit geldt 
met name voor de sector VO. 
In een tijd dat mogelijk de bestaande bezetting (vaste schil) onderwijzend personeel te groot wordt, kan het 
betekenen dat er in verband met boventalligheid gedwongen ontslag zal moeten volgen. Om in een vrijwillige 

fase vertrek te stimuleren, is hiervoor in het VO een sociaal plan opgesteld. Dit sociaal plan loopt tot eind 2017 

en betreft de vrijwillige fase. Er is periodiek overleg met de vakcentrales om die boventalligheid te bespreken. 
 
Ook willen we met de 61+-ouderenregeling senioren stimuleren na te denken om minder te gaan werken om na 
3 jaar keuzepensioen op te nemen. Hiermee willen we vitaal en duurzaam personeel voor de klas behouden. Op 
dit moment voeren we gesprekken met personeel en zien we dat de belangstelling voor deze maatregel 
groeiend is. Met deze maatregel kunnen tevens jonge leerkrachten worden behouden voor ons onderwijs. 
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Gevolg van dit beleid is dat tijdelijke contracten niet automatisch worden verlengd. Er vindt afstemming plaats 
tussen de scholen binnen de Stichting om interne verschuivingen te realiseren en daardoor formatieve ruimte te 

creëren. De leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand liet 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. De nieuwe Wet Werk Zekerheid als ook de 

plichten inzake transitievergoedingen zorgen er voor dat vanuit de Stichting centraal scherper gestuurd wordt 
op formatieve inzet. 
 
 

17.2.3 Financieel meerjarenperspectief 

 
Onderstaande overzichten geven aan dat er de komende jaren door de daling van de leerlingenaantallen een 
forse opdracht ligt om een sluitende begroting te krijgen. Kijkend naar de totale sector streven we naar een 
rentabiliteit van rond de 1%, hetgeen betekent dat we vanaf 2018 een bezuinigingsopdracht dienen te 
realiseren. 
 

 
 
 
Om beter op de daling van het aantal leerlingen (en daardoor de baten) te kunnen inspelen, wordt de keuze 
gemaakt om voor een personeelslast een percentage van maximaal 81% basisonderwijs, 83% speciaal 

basisonderwijs en 76% voortgezet onderwijs van de totale baten op te nemen. Een analyse liet zien dat 
hiermee sluitende begrotingen kunnen worden gemaakt voor de komende jaren. 
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Binnen de sector PO verwachten we een toename in baten (iets meer leerlingen in het basisonderwijs leidt tot 
hogere rijksbijdragen). Daarentegen zullen daarmee ook de loonkosten gaan stijgen door extra inzet van 

personeel. 
 

 
 

Binnen de sector PO geldt dat de Juliana van Stolbergschool een structureel tekort laat zien in 
meerjarenperspectief. Op basis van dit overzicht en de keuze voor een personeelslast van maximaal 81% van 
de totale baten en daarmee een materiële last van 18% tot 18,5%, moeten op materieel vlak keuzes worden 
gemaakt. 
 
Omdat SBO Daltonschool De Leilinde een sluitende begroting presenteert, is er ruimte om na te denken over 
(toekomstige) besteding van materiële middelen. Dat is prettig in verband met de verwachte verbouw of 

nieuwbouw. 
  

Meerjarenbegroting begroting begroting begroting begroting

budget verwachte Sector PO 2017 2018 2019 2020

realisatie

2.208.500 2.321.978,23 31 Rijksbijdrage 2.551.200 2.590.100 2.646.500 2.658.500

22.000 18.468,81 32 Bijdrage gemeenten 18.000 18.000 18.000 18.000

243.700 429.558,80 34/37 Overige baten 497.450 455.950 457.110 457.910

2.474.200 2.770.005,84 Totaal baten 3.066.650 3.064.050 3.121.610 3.134.410

2.031.900 2.282.143,19 Loonkosten 2.566.200 2.605.100 2.625.970 2.638.280

37.250 48.672,96 Overige personele kosten 44.000 44.000 44.000 44.000

2.069.150 2.330.816,15 41 Personeelslasten 2.610.200 2.649.100 2.669.970 2.682.280

47.500 43.952,80 42 Afschrijvingen 47.500 47.500 47.500 47.500

117.000 133.146,14 43 Huisvesting                                143.600 143.600 143.600 143.600

41.250 43.294,78 44 Administratie & beheerslasten 52.350 52.400 52.450 52.500

66.500 82.656,39 45 Leer- & hulpmiddelen 82.000 82.000 82.000 82.000

119.300 147.959,88 46 Overige 152.100 142.100 142.100 142.100

227.050 273.911,05 Overige materiële lasten 286.450 276.500 276.550 276.600

2.460.700 2.781.826,14 Totaal lasten 3.087.750 3.116.700 3.137.620 3.149.980

13.500 -11.820,30 SALDO  BATEN & LASTEN -21.100 -52.650 -16.010 -15.570 

Bezuiniging/begroting 0 115.818 90.000 90.000

13.500 -11.820,30 SALDO  EXPLOITATIE -21.100 63.168 73.990 74.430

2016
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Bij daling van het aantal leerlingen en daarmee de baten in de sector VO is een eerste slag te maken in de 
personeelslasten. Een verminderde fte-inzet moet leiden tot daling van de loonkosten. Het is ook reëel om de 
afschrijvingslasten te laten dalen en mogelijk binnen de posten inventaris en ICT/audio tot een andere 

verdeling te komen. 
 
Voor de toekomst wordt in overweging gegeven dit percentage vast te leggen op maximaal 2,5% van de totale 

baten. Een nadere uitwerking in 2017 zal inzicht moeten geven op de reële hoogte van dit percentage. 
Voor het totale VO wordt een bezuinigingsopdracht neergelegd voor de jaren 2018, 2019 en 2020. 
 
  

begroting begroting begroting begroting

Meerjarenbegroting

budget verwachte Sector VO 2017 2018 2019 2020

realisatie VO VO VO VO

16.531.100 16.967.105,85 31 Rijksbijdrage 16.434.000 15.762.700 15.397.100 15.095.400

274.860 346.397,19 32 Bijdrage gemeenten 306.500 279.700 258.300 243.300

1.012.150 1.043.076,72 34/37 Overige baten 902.000 895.900 851.100 837.900

17.818.110 18.356.579,76 totaal baten 17.642.500 16.938.300 16.506.500 16.176.600

13.626.500 13.696.182,62 loonkosten 13.234.100 12.986.100 12.902.400 12.805.200

350.000 272.738,49 overige personele kosten 378.000 333.000 333.100 323.000

13.976.500 13.968.921,11 41 Personeelslasten 13.612.100 13.319.100 13.235.500 13.128.200

467.096 434.478,99 42 Afschrijvingen 472.589 472.589 470.589 465.589

1.185.500 1.253.444,39 43 Huisvesting                                1.153.900 1.145.600 1.145.600 1.145.600

353.900 355.519,70 44 Administratie & beheerslasten 309.000 300.750 306.000 311.250

357.000 360.047,28 45 Leer- & hulpmiddelen 353.500 325.500 322.000 319.500

1.604.164 1.637.227,64 46 Overige 1.649.111 1.588.061 1.557.101 1.533.951

2.315.064 2.352.794,62 Overige materiële lasten 2.311.611 2.214.311 2.185.101 2.164.701

17.944.160 18.009.639,11 totaal lasten 17.550.200 17.151.600 17.036.790 16.904.090

-126.050 346.940,65 SALDO  BATEN & LASTEN 92.300 -213.300 -530.290 -727.490 

-101.500 -119.296,74 Rente lasten / overige fin.lasten -77.500 -73.000 -68.500 -64.000 

-101.500 -119.296,74 5 saldo rente -77.500 -73.000 -68.500 -64.000 

-227.550 227.643,91 RESULTAAT uit gewone bedrijfsvoering 14.800 -286.300 -598.790 -791.490 

271.000 Bezuiniging/begroting 0 440.188 700.000 900.000

43.450 227.643,91 SALDO  EXPLOITATIE 14.800 153.888 101.210 108.510

2016



 
 

Jaarverslag 2016 1 juni 2017 76 

 

De meerjarige balans geeft vervolgens het volgende beeld: 
 

 
 
Vooralsnog blijft de financieringsstructuur hetzelfde als voorgaande jaren. Dalende leerlingenaantallen leiden 
mogelijk in de toekomst tot afstoting van het gebouw aan de Burg. Van Casterenstraat waardoor ook in de 
hoogte van de onderhoudsvoorziening wijzigingen kunnen gaan optreden. 
 
Ook in de materiële vaste activa moet de komende jaren een daling worden ingezet. De investeringsbegroting 

is opgesteld op basis van de te verwachten investeringen volgens de meerjarenplanningen van de scholen en 

de bijbehorende afschrijvingen. Als gevolg van de krimp en de digitalisering van leermethoden laat deze een 
dalende lijn zien. 
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17.2.4 Organisatie 
 

Met ingang van 1 juni 2017 zal het College van Bestuur overgaan van een tweehoofdig naar een eenhoofdig 
bestuur. Hierdoor worden werkzaamheden in het bestuur verschoven. 

Het College van Bestuur zet met behulp van het stafbureau het toekomstig beleid uit. Het College van Bestuur 
en de Raad van Toezicht werken volgens de Code Goed Bestuur (Governance). De wijze waarop zij dat doen 
staat beschreven in hoofdstuk 2 van dit jaarverslag. 
 
In 2017 zal de staforganisatie een professionaliseringsslag doormaken. Op het gebied van controlling en HRM 
zal extra personeel worden aangesteld. Tevens zijn de medewerkers van de staforganisatie bezig met een 
verbetering in samenwerking en optimalisering van werkprocessen. Op dit moment wordt gewerkt met het 

programma AFAS Profit voor HRM, payrol, boekhouding en digitale post. In de tweede helft 2017 zal worden 
overgegaan naar AFAS Insite. Hierdoor kunnen de workflows beter worden geregeld. Op deze wijze kunnen we 
voldoen aan de eisen die worden gesteld. Tevens kan de organisatie dan ook gebruik maken van een Self 
Management en een Manager tool. Op deze wijze kan er een kwaliteitsslag gemaakt worden in 
managementrapportages en kan de organisatie aan directie en personeelsleden digitaal informatie beschikbaar 
stellen. 

 
Per 1 januari 2018 zullen drie basisscholen worden toegevoegd aan de Stichting Willem van Oranje. Het 

fusietraject is gaande. Per 1 januari 2018 betekent het dat er ca. 50 medewerkers extra worden opgenomen in 
het personeelsbestand 
 
 

17.3 Risico’s 
 
In deze paragraaf geven we een beeld van de risico’s voor de komende jaren. Een meer gedetailleerde 
uitwerking is te vinden in de toelichting meerjarenbegroting 2019-2021. 
 

 Daling van leerlingenaantallen (Waalwijk, Wijk en Aalburg), fluctuatie van leerlingenaantallen (ISK, SBO 
Daltonschool De Leilinde) en te grote aantrekkingskracht waardoor de school te vol wordt (Juliana van 
Stolbergschool) vraagt beheersingsmaatregelen om personele risico’s te voorkomen: 
- Korte lijnen met samenwerkingsverbanden 
- Gesprekken met gemeenten rondom huisvesting 
- Grotere betrokkenheid van omgeving en ouders 
- Maatwerkbekostiging, voorkomen van een te grote vaste schil 

- Sociaal plan (vrijwillige fase) 

 
 Vitaliteit van personeel 

Op meerdere locaties zien we dat de werkdruk toeneemt. Ook de moeilijke vervanging in het kader van 
de Wet Werk en Zekerheid in het PO vergroot de werkdruk. Dit vraagt beheersingsmaatregelen om 
personele risico’s te voorkomen: 
- Organisatorische maatregelen 

- Ouderenmaatregel 61+ 
- Scholing teamleiders gesprekken ziekteverzuim 
- Extra verruiming inzet vervangers in de maanden jan-mrt (CAO PO) 
- Vitaliteitsprogramma’s en inzet van RIE 

 
 Kwaliteit van leren 

Scholen hebben ambities op het gebied van gepersonaliseerd leren, maatwerk en ICT-geletterdheid. Dit 
sluit aan bij bewijs 2 en bewijs 3 van het Vision Eye. Dit betekent dat komende jaren geïnvesteerd 
moet worden in kwaliteitsverbetering op het gebied van deze onderdelen. 
Beheersingsmaatregelen om in te zetten zijn: 
- Scholing medewerkers 

- Inzet expertisecentrum hoogbegaafdheid 
- Versterking leerkrachten op het gebied van digitalisering en e-didactiek (digicoaches) en digitale 

leermiddelen (uitgevers) 
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 Managementinformatie om te kunnen sturen 

Binnen de organisatie bestaat meer en meer de behoefte om te kunnen sturen op kwaliteit van 
personeel en personele lasten, uitgaven en kwaliteit. Hiervoor is data-analysekracht nodig. Systemen 
als SomToday, WMK, Parnassys en AFAS kunnen beter uitgenut worden om directie en leerkrachten 

informatie te geven waarmee zij hun prestaties kunnen zien en kunnen beïnvloeden. 
Beheersingsmaatregelen om in te zetten zijn: 
- Scholing medewerkers 
- Investering in softwareprogramma’s en managementtools 
- Effectieve feedback 
 

 Huisvesting 

Op het gebied van huisvesting is een aantal risico’s te noemen. De te grote aantrekkingskracht van de 
Juliana van Stolbergschool waardoor de school te vol wordt, de onduidelijke rol van SBO Daltonschool 
De Leilinde in relatie tot het onderzoekscentrum, de daling van leerlingenaantallen in het voortgezet 
onderwijs en de fluctuatie van leerlingenaantallen binnen het ISK, vragen om beheersingsmaatregelen: 
- Gesprekken met samenwerkingsverband PO 30-10 over de rol van SBO Daltonschool De Leilinde 
- Gesprekken met gemeenten rondom huisvesting 

- Verhuur leegstaande ruimten 

- Mogelijk afstoten van gebouw Burgemeester Van Casterenstraat 
- Versterken samenwerking met DaVinci College 

 
 Investeringen 

Binnen de locaties ontstaat een grotere ambitie om te gaan weken met digitale leermiddelen. Ook de 
vraag van leerlingen en personeel om te kunnen gaan werken met hun eigen device neemt toe. De 

materiële baten kunnen hier niet in voorzien. Digitalisering vraagt keuzes in het betaalbaar en 
beheersbaar houden hiervan evenals het onderhoud. Dit vraagt om beheersingsmaatregelen: 
- Kritische keuze in lesmateriaal en hierbij dubbeling in lesmateriaal voorkomen (niet én folio én 

digitaal materiaal) 
- Aanbesteding leermiddelen inrichten op de vraag aan digitale content 
- Onderzoek beheer devices in eigen beheer of uitbesteding 
- Investering ouders in eigen device (ouderbijdrage) 

 
 Digitale veiligheid 

Er is een verhoogde vraag naar persoonsgegevens van o.a. deskundigheid, bevoegdheid en gebruik 
licenties. Ook de Wet Persoongegevens vraagt meer borging van persoonsgegevens en het voorkomen 

van datalekken. Dit vraagt naast aanpassing van het netwerk, ook hogere beveiligingsmaatregelen ICT. 
Beheersingsmaatregelen: 

- Bewerkingsovereenkomsten met organisaties waarvan we cloud-diensten afnemen 
- Informatievoorziening personeel 
- Protocol datalek 

 
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.  
In 2016 heeft het College van Bestuur in samenspraak met de Raad van Toezicht de notitie Risicomanagement 

2016-2020 vastgesteld. De risicoanalyse is uitgevoerd op stichtingsniveau en geïnventariseerd naar kans en 
impact. De risico’s zijn omschreven en voorzien van beheersmaatregelen. De risico’s op stichtingsniveau 
worden doorvertaald naar de locatieplannen en aldaar per locatie gewaardeerd in verband met te nemen 
maatregelen. De risico’s komen per strategieveld gefaseerd terug op de agenda van de Raad van Toezicht. Het 
toezicht op risico’s richt zich op risicomanagementmaatregelen en wordt in de komende jaren financieel 
gekwalificeerd. 
 

 

17.3.1 Interne risicobeheersings- en controle systemen 

 
Zoals reeds eerder gesteld zijn de grootste risico’s de krimp en de daaraan verbonden personele reductie. 
Binnen de Stichting worden door middel van een meerjarenbegroting deze risico’s per school in beeld gebracht. 

Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt en toegevoegd aan de toelichting op de meerjarenbegroting. 
Periodiek worden rapportages (3 maanden, 7 maanden, 9 maanden) opgesteld over het verloop van het 
resultaat gedurende het jaar ten opzichte van de begroting. Deze rapportages worden besproken binnen de 
Raad van Toezicht. Daarnaast wordt de informatie uit deze overzichten gebruikt of afwijkingen te signaleren en 
om in een zo vroegtijdig mogelijk tijdstip in te kunnen grijpen. Binnen de MARAP’s zal ook een koppeling en 
visueel zichtbaar gemaakt worden wat de status is van het betreffende risico. Op basis van deze analyse 

ontstaat een actielijst om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 
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18. Jaarrekening 
 

 

 


