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VOORWOORD 
 
2016 was een jaar van reflectie. Een jaar waarin we ons de vraag hebben gesteld hoe we ons                  
onderwijs vorm willen geven, wat daarvan nu al goed gaat en wat er beter moet. Wederom werd                 
duidelijk wat onze sterke punten zijn: de goede sfeer binnen de school, het veilige klimaat dat we                 
weten te creëren voor leerlingen en de persoonlijke aandacht die we hebben voor elkaar. Door ons                
brede onderwijsaanbod kan elke leerling zijn talent ontwikkelen en daarnaast staan we bekend als              
een goede school. We constateerden echter ook dat er dingen beter kunnen, en soms anders               
moeten. Zo bleek in 2016 dat het aantal nieuwe brugklasleerlingen iets lager was dan de prognose.                
Tevens bleek dat de examenresultaten wisselend waren. Hoewel de examenresultaten bij alle            
afdelingen boven de norm lag die door de Inspectie van het Onderwijs is vastgesteld, werd tevens                
duidelijk dat de resultaten in sommige afdelingen iets zijn teruggelopen en dat ze bij een enkel vak                 
onder onze maat zijn.  
 
Deze meeste bevindingen sluiten goed aan bij onze ambitie en onze uitgangswaarden en enkele              
bevindingen willen en zijn we aan het verbeteren. Een van onze uitgangspunten is tenslotte dat we                
kwalitatief goed onderwijs verzorgen waarbij leerlingen onze school verlaten met goede           
onderwijsresultaten. Dit is wat wij uitdragen, hoe wij in de regio bekend staan en wat we ook in de                   
toekomst willen blijven nastreven. Onze ambitie reikt verder dan het voldoen aan de gestelde              
normen. Wij willen boven deze norm presteren.  
 
Ook zijn de bevindingen aanleiding voor een verbetertraject dat is gestart in 2016 en waarvan de                
resultaten zichtbaar zullen worden in 2017. Het uitgangspunt in 2016 is dat ons onderwijs zodanig               
verbetert dat we de hoge ambitie die we voor onszelf hebben gesteld waarmaken. Het doel dat we                 
voor ogen hebben is dat leerlingen hun diploma halen, dat zij de wereld om hen heen, zowel dichtbij                  
als verder weg, kunnen duiden en dat we ze stimuleren om in die wereld ook een actieve rol te                   
spelen. Tot slot willen wij leerlingen begeleiden in hun zoektocht naar wie ze zijn en hoe ze zich                  
willen ontwikkelen.  
 
Onze christelijke identiteit heeft daarbij als een rode draad ons handelen, ons doen en laten               
bepaald. Dit uitte zich in de activiteiten die we ondernamen, in de manier waarop we stilstonden bij                 
levensvragen maar vooral ook in het feit dat zowel leerlingen en docenten aangeven dat zij zich                
gezien voelen in onze school. Deze naastenliefde komt niet alleen tot uiting in het feit dat we                 
aandacht hebben voor elkaar, maar juist ook in het feit dat we aandacht hebben voor degenen in de                  
wereld die het minder hebben getroffen dan wij. In dit bestuursverslag worden al deze zaken verder                
toegelicht. Uiteraard gaat dit gepaard met de financiële gegevens over 2016, waaruit blijkt dat we               
financieel een goede basis hebben. 
 
Het College van Bestuur van de Vereniging voor Christelijk  
Voortgezet Onderwijs in de Hoeksche Waard 
 
Oud-Beijerland, 28 maart 2017 
 
A. Verschoor 
Voorzitter College van Bestuur 
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HOOFDSTUK 1. ALGEMENE SCHOOLGEGEVENS 
 

1.1 Naam, denominatie, samenstellende schooltypen en adressen 
 
CSG Willem van Oranje is een scholengemeenschap van christelijke signatuur. De afdelingen van             
de school zijn: vmbo-TL (mavo), havo en vwo. Als opleiding biedt de school in de eerste drie                 
leerjaren de basisvorming aan, als afsluiting mavo (vmbo theoretische leerweg), havo en vwo en              
tweetalig onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasiumniveau. In het schooljaar 2015-2016 zijn de             
samenwerkingsmogelijkheden tussen de CSG Willem van Oranje en het VAVO benut door 18             
leerlingen en in 2016-2017 door 15 leerlingen.  
 
Naast het gebouw aan de Randweg 2 (locatie Zoomwijck) werd gebruik gemaakt van een              
nevenlocatie, de Polderlaan 2 (locatie Poortwijk).  

1.2 Bestuur, administratie, adressen 
 
De rechtspersoonlijkheid van Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje is een          
vereniging: de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de Hoeksche Waard, afgekort            
VCVO. Het bevoegd gezag van de school is het College van Bestuur van de vereniging. Het College                 
van Bestuur wordt gevormd door de rector-bestuurder. Het College van Bestuur bestuurt de             
vereniging en is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de vereniging, de              
strategie en het beleid.  
 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en houdt integraal toezicht op het beleid van het College                  
van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging. De verhouding tussen het                
bevoegd gezag en de Raad van Toezicht is geregeld in de statuten van de vereniging en de daarop                  
gebaseerde reglementen van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Deze reglementen              
zijn gebaseerd op de Code Goed Onderwijsbestuur VO. 
 
Het College van Bestuur is als volgt samengesteld: 
 
Adres VCVO: Postbus 1390 

3260 AJ Oud-Beijerland 
Voorzitter College van 
Bestuur 

Dhr. drs. A. Verschoor 

 
 
De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:  
 
Voorzitter Dhr. P.A. de Regt Voorzitter 
Secretaris Mw. drs. K.H. Vorthoren Secretaris / vice-voorzitter 
Leden Dhr. S.A.J. Groenendijk 

Dhr. A.G. Buitendijk RA 
Dhr. drs. E.M. Olislagers 

Lid 
Lid 
Lid 
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1.3 Directie en organisatie 
 
Organisatiestructuur 
 
CSG Willem van Oranje bestaat uit drie afdelingen (mavo, havo en vwo), met in totaal zes teams die                  
eigen verantwoordelijkheden dragen t.a.v. onderwijs, personeelsbeleid en organisatie. Daarboven         
staat een bestuurder/rector die leiding geeft aan de school. Naast de teams zijn de vakken               
georganiseerd binnen secties. Minimaal eens per jaar vindt er overleg plaats tussen de             
sectievoorzitters en de rector. 
 
Structuur van de afdelingen 
 
Rector Drs. A. Verschoor Algehele leiding, financiën 

en onderwijs 
Directeur Stafbureau en 
plaatsvervangend rector 

Dhr. A.W. van Herk Personeel, organisatie & 
beheer 

Conrector 
 
 
Conrector 

Dhr. G. Andeweg 
 
 
Mw. A.W. van Schaijk-van der 
Berg 

Mavo-1, mavo/havo-1 
en mavo-2 

 
Mavo-3 en -4 
 

Conrector 
 
 
Conrector 

Mw. drs. B.M.C. Schuijlenburg 
 
 
Dhr. G.H. Kool 

Havo/vwo-1 en 
(tweetalig) havo-2 en -3 
 
(Tweetalig) vwo-1, -2 en -3 

Conrector 
 
Conrector 

Dhr. Ir. J. Koolstra 
 
Mw. C.E. Manukiley 

(Tweetalig) havo-4 en -5 
 
(Tweetalig) vwo-4, -5 en -6 

 
Decanaat 
Havo / vwo 
 
Mavo 

Mw. M.A. Jacobs-Benard, tijdelijke  
vervanging door dhr. S. de Bruijn 
Dhr. M. van den Berg 

 
1.4 Schoolgrootte 1 oktober 2016 
 
Aantal medewerkers: 

Schoolleiding      7 
OP 122 
OOP   39 
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Aantallen leerlingen: 
Totaal per 1 oktober 2016 1908   (incl. 15 VAVO-leerlingen) 
Brugklas   331 
Mavo   357 
Havo   568 
Vwo   637 

 
1.4 Toelatingsbeleid 
 
In principe is elke leerling toelaatbaar, zolang er een redelijke kans bestaat dat de leerling met                
succes het door de school aangeboden niveau van onderwijs kan volgen en afsluiten. Daarnaast              
stellen wij als voorwaarde dat een leerling de christelijke identiteit van de school respecteert. De               
school houdt zich aan de regionale afspraken die zijn gemaakt over de toelating van leerlingen.  
 
Karakteristiek van de leerlingenpopulatie 
 
De leerlingen van CSG Willem van Oranje komen voornamelijk uit de Hoeksche Waard en de               
Noordwesthoek van Noord-Brabant. De demografische gegevens laten vanaf het schooljaar          
2016-2017 een daling zien voor meerdere achtereenvolgende jaren. Hierna stabiliseert het aantal            
jongeren in de leeftijd van het voortgezet onderwijs, weliswaar op een lager niveau dan dat van de                 
afgelopen jaren.  

1.5 Positionering van de school 
 
CSG Willem van Oranje biedt christelijk onderwijs aan op de niveaus: vmbo-t (mavo), havo,              
atheneum en gymnasium. Op de havo, het atheneum en het gymnasium wordt ook tweetalig              
onderwijs aangeboden in het Engels. Op de mavo speelt internationalisering een grote rol. 
 
Overige scholen in de Hoeksche Waard: 
●     Het Hoeksch Lyceum biedt onderwijs aan in vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. 
●     Het Actief College biedt onderwijs voor (lwoo) vmbo, gemengd/kader en beroeps in de volgende  
sectoren: economie, techniek breed en zorg&welzijn. 
●     Het Wellantcollege biedt onderwijs voor vmbo met daarbij een focus op de agrarische sector. 
●     De Guido de Brès en het Wartburg College in Rotterdam bieden onderwijs op Reformatorische               
grondslag en de Passie heeft vanuit de evangelische christelijke achtergrond onderwijs ingericht.            
Naar schatting bezoekt ca. 10 à 15% van de 12-18 jarigen uit de Hoeksche Waard deze scholen.  
●     Voorts bieden scholen in Rotterdam alle vormen van gewenst onderwijs. Tevens is voor de 
dorpen aan de oostkant van de Hoeksche Waard Dordrecht een mogelijkheid en voor de              
noordoostkant Barendrecht.  
 
In 2016 viel het aantal nieuwe leerlingen lager uit dan de prognose aangaf. Er werd uitgegaan van                 
354 nieuwe brugklasleerlingen dit bleken er 331 te zijn. Voorspellen blijft lastig, zeker omdat in 2015                
het aantal nieuwe leerlingen juist hoger uitviel dan vooraf was verwacht. Een goede prognose              
maken van het aantal nieuwe leerlingen is niet gemakkelijk; laat staan voor enkele jaren vooruit. Het                
aantal leerlingen hangt tenslotte samen met diverse factoren, zoals de demografische           
ontwikkelingen in de Hoeksche waard, het schooladvies dat leerlingen in een jaar krijgen en het               
belangstellingspercentage van de school.  
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De belangstellingspercentages voor de school variëren de afgelopen zes jaar van 28% tot en met               
37%. Na een dalend belangstellingspercentage in 2014 (28%) nam in 2015 het            
belangstellingspercentage weer toe tot 36,3%, in 2016 was het percentage 30,3%. Om het             
belangstellingspercentage voor de school zo stabiel mogelijk te houden zijn de volgende acties in              
2016 ondernomen: 
 

● Binnen het PR-beleid is de profilering van de school via sociale media verbeterd. Daarbij              
wordt ingezet op media die onze doelgroep het meest gebruiken, namelijk Facebook,            
Instagram en Twitter.  

● In het kader van een actief PR-beleid is er in 2016 veel meer toenadering gezocht met lokale                 
media. Het aantal keer dat de school positief in het nieuws kwam is daardoor gestegen.  

● Uit een analyse van de aanmeldingen van 2016 bleek dat veel leerlingen het lastig vonden               
om te kiezen tussen tweetalig onderwijs en de sportklas. Hierdoor leken deze twee             
stromingen een concurrent van elkaar te worden. Door de lessentabel aan te passen is het               
vanaf schooljaar 2017-2018 mogelijk is om beide stromingen te combineren. 
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HOOFDSTUK 2. MISSIE, VISIE EN AMBITIE 

2.1 Missie 
 
De missie van CSG Willem van Oranje luidt: de bijbel is voor ons een bron van inspiratie. Vanuit                  
onze christelijke levensvisie hebben wij de opdracht leerlingen te leren: 
● zich verantwoordelijk te voelen voor de schepping; 
● respect en aandacht te hebben voor de medemens; 
● zich in te zetten voor elkaar; 
● rechtvaardig te zijn. 
 
Aandacht hebben voor elkaar en voor de wereld om je heen is een van de belangrijkste                
uitgangspunten van onze school. We zijn er dan ook trots op dat we bekend staan als een warme                  
en betrokken school waarin we oog hebben voor onze leerlingen. In hoofdstuk 3 (identiteit) wordt               
beschreven hoe wij inhoud geven aan onze christelijke grondslag. Wij verwachten van zowel             
leerlingen als medewerkers dat zij elkaar met waardering behandelen. Bij de           
beoordelingsgesprekken met alle medewerkers komen deze interpersoonlijke competenties dan ook          
standaard terug. Ook in ons wervingsbeleid en in onze sollicitatieprocedure is onze christelijke             
identiteit een belangrijke factor.  
 
Als school dragen we de grote verantwoordelijkheid om onze leerlingen te begeleiden in hun              
ontwikkeling. Wij bieden ze daarom hulp bij de vragen die ze hebben en uiteraard ook               
ondersteuning bij de problemen die zij tegenkomen. Hoewel een leerling in principe bij elke              
medewerker terecht kan, speelt de mentor vaak een speciale rol als het gaat om leerlingbegeleiding.               
De mentor is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor een leerling. Mentoren bespreken              
daarom niet alleen de schoolresultaten van een leerling, maar ook het sociaal-emotionele            
welbevinden en een eventuele studiekeuze. Dat de mentoren daarbij werk verzetten dat door de              
leerlingen wordt gewaardeerd blijkt wel uit de meting van de leerlingtevredenheid. Leerlingen gaven             
de mentor voor de begeleiding namelijk maar liefst een 7,6 gemiddeld. De mentor wordt daarbij               
ondersteund door verschillende personen binnen de school met extra kennis en ervaring, zoals de              
conrector, de decaan, de ambulant begeleider en de schoolmaatschappelijk werker. Als het gaat om              
vragen of zorgen over het leven of geloof dan vormt onze pastoraal medewerker een belangrijke               
meerwaarde binnen de school. Ook bij de vertrouwenspersonen kunnen leerlingen terecht die            
kampen met zorgen of problemen. In hoofdstuk 4.6 wordt onze achterliggende zorgstructuur nader             
omschreven.  

2.2 Visie 
Om invulling te kunnen geven aan onze missie hebben wij de volgende aandachtsgebieden             
geformuleerd die we als basisvoorwaarden beschouwen voor goed onderwijs: 

● Boeiend en bindend onderwijs.  
Boeiend en bindend onderwijs bieden wij door een breed aanbod aan vakken en activiteiten. Door               
het aanbieden van vele stromingen of extra’s op het gebied van sport (zoals het vak LO2), tweetalig                 
onderwijs, kunst, klassieke talen, bèta en economisch onderwijs (zoals het behalen van het             
boekhouddiploma), kunnen leerlingen zich ontwikkelen op gebieden waar hun talenten liggen.           
Daarnaast bieden wij een breed aanbod aan keuzevakken in alle richtingen van het             
vervolgonderwijs. Door middel van de talenturen, die ook in 2016 weer verder zijn ingevuld en vorm                
hebben gekregen, krijgen leerlingen de mogelijkheid om te onderzoeken waar zij goed in zijn en               
waar hun interesses liggen. De talenturen worden door leerlingen goed gewaardeerd. In 2016 bleek              
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wel dat het aanbod van talenturen op de mavo vanaf de 2e klas uitgebreid diende te worden om                  
leerlingen voldoende keus te kunnen bieden. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van het              
aanbod voor de derde klassen. 
 
●  Differentiatie in de klas.  
Op basis van de leerlingtevredenheidsmeting in 2016 blijkt dat de resultaten van de school in het                
algemeen bovengemiddeld goed zijn. De punten waarop de grootste verbetering mogelijk is hebben             
echter betrekking op de vragen ‘houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten’ en ‘hoe                
tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les’. Op beide aspecten               
scoren we een 5,6 en dit ligt onder het landelijke gemiddelde (respectievelijk 6,2 en 6,4). In 2016                 
heeft een groep docenten gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om te differentiëren binnen hun             
klas. Zij zijn meerdere keren bij elkaar gekomen en hebben zich zowel theoretisch op dit gebied                
versterkt als praktisch. Zo hebben alle deelnemers gezocht naar manieren om meer te differentiëren              
en deze ervaringen vervolgens gedeeld. Het aspect differentiatie is ook opgenomen in de             
beoordelingen van de individuele docenten en komt daarom terug in de persoonlijke doelstellings-             
en beoordelingsgesprekken. Door middel van de trajecten ‘Leren Verbeteren’ (havo en vwo) en             
‘collegiale visitatie’ (mavo) waaraan we in 2016 hebben besloten om deel te nemen, verwachten we               
de differentiatie binnen klassen te kunnen versterken in 2017. Daarbij blijft onze visie dat              
differentiatie geen doel op zich is. Het is echter wel vaak een belangrijk middel om het gestelde doel                  
van een les te kunnen behalen en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de                 
effectiviteit van een les.  
 
● Een voorspelbaar en prettig pedagogisch klimaat.  
Uit de evaluaties in 2016 blijkt wederom dat de school wordt ervaren als een veilige en prettige plek.                  
Op de leerlingtevredenheidsmeting blijkt dat de school bijzonder hoog scoort op de aspecten             
‘schoolklimaat’ (7,2) en ‘veiligheid’ (9,5). Hier zijn we trots op. Het geeft aan dat we uitgangspunten                
in de praktijk weten waar te maken. Bij ons op school moet je je veilig voelen, wordt iedereen gezien                   
en met respect behandeld en wordt pesten niet getolereerd. Op het gebied van pesten voeren we                
een strikt beleid: elk signaal van mogelijk pesten wordt serieus genomen en krijgt een passend               
vervolg. We zijn trots dat ook leerlingen zelf aangeven dat dit leidt tot een fijne sfeer. Door jaarlijks                  
de leerlingtevredenheid te meten, waarin meerdere vragen zijn opgenomen op het gebied van             
welbevinden en veiligheid, voldoet de school aan een belangrijke voorwaarde van de wet ‘sociale              
veiligheid op scholen’. We zijn blij dat het beleid dat we voeren dus ook in 2016 heeft geleid tot zeer                    
hoge scores op het gebied van sociale veiligheid. In 2017 willen we ons beleid nog verder                
versterken door ons op een aantal gebieden nog actiever in te zetten, zoals rond de thema’s drugs                 
en digitale veiligheid.  
 
Binnen een veilig schoolklimaat kan geen sprake zijn van roken op school, het gebruik van alcohol                
en van drugsgebruik of het in bezit hebben. Wij zijn al meerdere jaren een rookvrije school en zijn                  
blij om te zien dat dit beleid heeft geleid tot een afname van het aantal rokers op de school. Vanuit                    
de gemeente kwam in 2016 het signaal dat er sprake bleek te zijn van drugsgebruik onder jongeren                 
van 12-13 jaar in de regio. Naar aanleiding van incidenten op enkele scholen in de regio is in 2016                   
gestart met een gezamenlijke aanpak. Alle scholen van het voortgezet onderwijs, politie, gemeente             
en welzijnswerk zijn daarbij betrokken. Ook onze school heeft zich bij dit overleg aangesloten en               
aangegeven deel te willen nemen aan een gezamenlijke aanpak. Samen met de gemeente, politie              
en jeugdzorg zetten alle scholen zich in voor een drugsvrije omgeving. Het gevoerde beleid              
kenmerkt zich door drie sporen: voorlichting, (re)pressie en zorg.  
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● Het aanleren van vaardigheden.  
De school heeft als visie dat leren van vaardigheden gerealiseerd wordt door veel doen, goede               
voorbeelden, feedback en coaching en in zoveel mogelijke situaties ervaringen opdoen. Leerlingen            
worden zo in staat gesteld om zich vaardigheden eigen te maken. We noemen een paar               
voorbeelden; digitale vaardigheden, rekenvaardigheden, debatvaardigheden en presentatie- 
vaardigheden. Binnen secties en tussen secties wordt afgestemd welke vaardigheden we van            
leerlingen verwachten en op welke wijze we leerlingen kunnen ondersteunen om deze aan te leren.               
Het aanleren van vaardigheden is ook een doorlopend proces van de eerste klas tot en met de                 
examenklas.  
 
Verder besteden we aandacht aan leervaardigheden en sociaal-emotionele vaardigheden. We          
signaleren dyslexie door elk jaar alle nieuwe leerlingen te screenen, we schakelen de hulp in van                
een faalangsttrainer wanneer uit gesprekken met leerlingen blijkt dat zij mogelijk faalangstig zijn en              
we bieden leerlingen de mogelijkheid tot sociaal-emotionele ondersteuning in de vorm van de             
cursus ‘met plezier naar school’ en ‘rots en water’.  
 
2.3 Ambitie 

De ambitie van de school: ‘de beste school van Zuid-Holland Zuid zijn’, wordt door alle docenten                
onderschreven. Wij willen bovengemiddeld met onze leerlingen presteren en wij willen een bezielde             
school zijn voor de leerlingen en voor de medewerkers. Wij willen een gevarieerde, uitdagende en               
ordelijke leeromgeving met oprechte aandacht en inzet, gericht op het bereiken van optimale             
schoolprestaties en persoonlijke groei. 
 
2.4 Toekomstig beleid 
 
De hierboven beschreven missie en visie sluiten goed aan bij de toekomstige ontwikkelingen die              
binnen het onderwijs verwacht kunnen worden. De missie, visie en ambitie zijn getoetst aan de               
doelen die zijn gesteld in het sectorakkoord 2014 en de vertaling die hiervan landelijk is gemaakt                
naar het project VO-2020. Vijf ontwikkelingen vormen hiervan de kern: de leerling centraal,             
eigentijds onderwijs, brede vorming, verbinding onderwijs met omgeving en professionele scholen in            
een lerende omgeving. Deze doelen passen binnen de doelen die wij onszelf hebben gesteld en de                
ontwikkelingen die de school in 2016 heeft ingezet. Zo heeft de school ruim aandacht besteed aan                
het thema differentiëren en ict, is er een experiment gestart met het aanbieden van maatwerk aan                
excellente leerlingen en is er een werkgroep opgericht met als doel om het aantal doublanten terug                
te dringen. Daarmee denken wij dat de toekomstige ontwikkelingen goed aansluiten bij het reeds              
gevoerde beleid.  
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HOOFDSTUK 3. IDENTITEIT  
 
Wij zijn een school op christelijke grondslag. Hoewel alle leerlingen welkom zijn op onze school,               
ongeacht hun afkomst en overtuigingen, verwachten wij dat leerlingen onze christelijke           
basiswaarden respecteren en mede helpen vormgeven. Dit houdt in dat wij op specifieke momenten              
stilstaan bij ons geloof, bijvoorbeeld tijdens de dagopening of tijdens vieringen. Even belangrijk is              
echter dat wij de christelijke waarden uitdragen in ons handelen. Fysiek komt onze christelijke              
identiteit ook tot uiting in de stilteruimte die op locatie Zoomwijck te vinden is. Deze ruimte is een                  
plek voor bezinning en om tot rust te komen. De stilteruimte op locatie Zoomwijck is opgeknapt                
zodat de uitstraling weer past bij waar de ruimte voor bedoeld is.  
 
Naastenliefde en oog hebben voor elkaar is een van onze kernwaarden. Leerlingen gaven ook in               
2016 aan dat zij zich veilig en gezien voelen op school (zie de uitkomsten van de                
leerlingtevredenheidsmeting) en ook personeelsleden geven aan dat wij een warme school zijn, zo             
blijkt bijvoorbeeld uit het reviewonderzoek dat is gedaan in het kader van het project ‘Leren               
Verbeteren’. Er heerst op school een prettige sfeer waarin we meeleven met elkaar. Collega’s die               
ziek zijn of die een moeilijke periode doormaken geven aan dat ze veel steun krijgen van collega’s                 
en ook leerlingen die het moeilijk hebben proberen we te steunen en te begeleiden. Kenmerkend               
daarvoor is bijvoorbeeld de gezamenlijke gebedsgroep die wekelijks bij elkaar komt en waarvoor             
zowel personeelsleden als leerlingen zijn uitgenodigd.  
 
Meer nog dan in voorgaande jaren hebben we in 2016 getracht om onze christelijke identiteit te                
vertalen in ons handelen. Daarom hebben we aandacht voor mensen die het minder getroffen              
hebben dan wij. Enkele voorbeelden van acties die in 2016 hebben plaatsgevonden zijn: 

● Een sponsorloop door brugklassers in het voorjaar van 2016, waarbij maar liefst € 6.000              
werd opgehaald voor de aanschaf van tablets voor de bewoners van Zorgwaard. Een aantal              
van deze jongeren bracht de tablets vervolgens zelf naar de ouderen toe en gaf meteen               
uitleg bij de werking ervan.  

● Twee leerlingen uit vwo-4 organiseerden voor hun BNS-project hun eigen ‘Raad het Geluid’             
om zoveel mogelijk geld op te halen voor Kika. 

● Ook op de mavo werd geld ingezameld voor stichting Kika. Door de verkoop van koekjes,               
een zaalvoetbaltoernooi en een verkleedfeest werd maar liefst € 6.800 ingezameld.  

● Twee leerlingen en een oud-leerling maakten in juni een wandeltocht van 71,5 kilometer             
door de Hoeksche Waard om geld op te halen voor hun reis naar Zuid-Afrika. Ook op De                 
Willem kwamen ze hun spaarbus ophalen. In Zuid-Afrika hebben ze zich met de organisatie              
Worldmapping een aantal weken ingezet voor Afrikaanse wees- en straatkinderen.  

● Binnen steeds meer jaarlagen en niveaus is de kerstviering gekoppeld aan een activiteit voor              
een goed doel. Na de kerstpakketten voor ouderen waar in 2015 mee werd gestart op de                
havo, werden in 2016 voedselwaren ingezameld door leerlingen van het vwo voor de             
voedselbank, werd met een reeks andere activiteiten geld opgehaald voor Serious Request            
en kwamen leerlingen in actie voor asielzoekers uit de regio. 

 
Naast deze nieuwe acties organiseert de school ook enkele jaarlijks terugkerende activiteiten die             
passen binnen onze christelijke visie. Hierbij kan worden gedacht aan het jaarlijkse bezoek aan              
diergaarde Blijdorp met ouderen. Uiteraard moet hier ook de leerlingenraad genoemd worden, die             
elk jaar weer geld ophaalt voor een goed doel door middel van een breed aantal acties. 
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HOOFDSTUK 4. KWALITEITSBELEID  
 
4.1 Algemeen 

De school heeft haar kwaliteitszorg op het model van het INK (Instituut voor Nederlandse Kwaliteit)               
gebaseerd. Het uitgangspunt daarbij is dat er kwaliteitsverbetering optreedt door middel van het             
Plan-Do-Check-Act (pdca) principe.  

 

 
In dit hoofdstuk wordt allereerst stilgestaan bij de vereisten uit de code Goed Onderwijsbestuur.              
Vervolgens wordt stilgestaan bij de organisatiegebonden aandachtsgebieden: management van         
medewerkers, middelen en processen. In hoofdstuk 5 worden de resultaten besproken voor de             
medewerkers, de leerlingen, de ouders en voor de maatschappij. In hoofdstuk 6 worden apart de               
resultaten voor bestuur en financiers besproken. In hoofdstuk 7 wordt het proces van verbeteren en               
vernieuwen beschreven zoals dat in 2016 heeft vorm gekregen.  
 
4.2 Code Goed Onderwijsbestuur 
 
De school voldoet aan alle voorwaarden van de Code Goed Onderwijsbestuur. Om dit te              
garanderen is de Code Goed Onderwijsbestuur met de Raad van Toezicht besproken. Naar             
aanleiding hiervan is geïdentificeerd op welke punten de school al voldeed en op welke punten nog                
een aanpassing nodig waren.  
 
Dit heeft geleid tot het opstellen van enkele nieuwe reglementen, zoals de klokkenluidersregeling en              
de integriteitscode. Deze regeling en de code zijn ook met alle personeelsleden gecommuniceerd.             
De genoemde documenten zullen begin 2017 ook op de website worden gepubliceerd. De             
nevenfuncties van bestuursleden en toezichthouders zijn geïnventariseerd en besproken. In          
september 2016 is het reglement ‘criteria nevenfuncties bestuurder’ vastgesteld en is tevens            
geconcludeerd dat er geen sprake is van tegenstrijdige belangen. De bestuurder vervult geen             
nevenfuncties.  
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Een overzicht van de hoofd- en nevenfuncties van de RvT is als bijlage aan dit bestuursverslag                
toegevoegd.  
 
In 2016 is voor het eerst het bestuursverslag gepubliceerd op de website. Daarmee is voldaan aan                
een belangrijke voorwaarde van het uitgangspunt van de horizontale dialoog. In het kader van deze               
horizontale dialoog is tevens gesproken over bestuurlijke visitaties tussen de scholen van het             
samenwerkingsverband Drechtstedengebied. Hoewel er wel een gezamenlijke intentie is om          
bestuurlijke visitaties uit te voeren hebben deze nog niet plaatsgevonden. In 2017 wordt een              
dergelijke bestuurlijke visitatie geformaliseerd en verankerd. Als gevolg van de hierboven           
beschreven acties voldoet de school aan alle lidmaatschapseisen van de VO-Raad zoals            
omschreven onder de code Goed Onderwijsbestuur VO.  

4.3 Leiderschap, strategie en beleid 
 
Binnen de school wordt gewerkt met onderwijsteams en secties. Zowel de onderwijsteams als de              
secties geven input aan het beleid van de schoolleiding. Alle sectievoorzitters voeren jaarlijks             
overleg met de rector over het beleid van de sectie. Alle onderwijsteams stellen jaarlijks een               
teamplan op waarin zij hun doelen voor een schooljaar formuleren. Andersom wordt het beleid dat               
door de schoolleiding op schoolbreed niveau wordt vastgesteld ook door de secties en de              
onderwijsteams vertaald naar de praktijk. Het personeel wordt dan ook geïnformeerd over het             
schoolbeleid, bijvoorbeeld via de PMR, de teamvergaderingen en de verspreiding van (een            
samenvatting van) het meerjarenbeleidsplan. 
 
Voor de vaststelling en de evaluatie van het beleid zijn zowel de MR als de klankbordgroepen van                 
groot belang. Meerdere keren per jaar wordt overleg gevoerd met beide partijen. Het overleg met de                
MR vindt plaats door het College van Bestuur, terwijl het overleg met de leerling- en/of               
ouderklankbordgroepen wordt gevoerd door de conrectoren. Tijdens deze bijeenkomsten vindt          
afstemming plaats over beleidsvoornemens en de uitvoering van het beleid. De bevindingen worden             
teruggekoppeld via de schoolleiding, secties en onderwijsteams en vormen vaak de aanleiding voor             
nieuwe afspraken.  
 
In 2016 zijn de ouderklankbordgroepen drie keer bijeen geweest. De overleggen hebben als doel              
om de praktische uitvoering te bespreken en waar mogelijk te verbeteren. Daarbij is in 2016               
bijvoorbeeld gesproken over de talenturen, het gebruik van de chromebook en het terugdringen van              
verzuim. Tevens is in 2016 door de ouderklankbordgroep voorgesteld om leerlingen die goed zijn in               
de rekentoets vervroegd te laten deelnemen aan de officiële rekentoets. In navolging daarop is in               
2016 voor het eerst met deze werkwijze geëxperimenteerd in havo-4.  
 
In 2016 is gestart met het traject ‘Leren Verbeteren’ met als doel om de onderwijsresultaten op de                 
havo en het vwo verder te verbeteren. Voor de zomer van 2017 moet dit resulteren in een plan van                   
aanpak waarin helder omschreven en meetbare resultaten en ijkpunten staan.  
 
In 2016 is opnieuw en meer gebruik gemaakt van data-analyse met als doel om het onderwijsproces                
te optimaliseren. In 2017 zullen deze data-analyses worden uitgebreid met de volgende overzichten:             
resultaten op de rekentoets, cijferontwikkeling van een vak over meerdere jaren en een             
uitgebreidere analyse van risicoleerlingen waarbij niet enkel wordt gekeken naar de cijfers van dat              
moment maar ook naar zaken zoals eerdere afstroom of doublures.  
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Vanaf 1 augustus 2018 gaat de Inspectie van het onderwijs werken met een nieuw              
normeringskader. Vanuit de school is deelgenomen aan een voorlichtingsbijeenkomst die door de            
inspectie wordt georganiseerd. In het nieuwe normeringskader komt de nadruk nog sterker te liggen              
op het kwaliteitsbeleid. Daarom wordt het kwaliteitsbeleid de komende jaren steviger geborgd. In             
2016 is daarom al gestart met het opzetten van een register waarin alle reglementen, protocollen en                
beleidsplannen staan opgenomen met daarbij ook aangegeven wie de eigenaar van het document             
is, wat de vervolgacties zijn en wanneer de herzieningsdatum is. Voor deze herzieningsdatum komt              
een stuk terug in de vergadering (bijvoorbeeld in het schoolleidingsoverleg of het overleg tussen              
rector en hoofd personeelszaken) waar wordt besproken of een stuk herzien dient te worden.              
Hoewel in 2016 wel een start is gemaakt met het opstellen van dit register, is het nog niet afgerond.  
 
4.4 Management van medewerkers 
 
De school heeft zich eerder tot doel gesteld dat alle docenten vanaf 2017 een voldoende               
beoordeling hebben en dat de professionalisering van docenten in 2017 structureel onderdeel            
uitmaakt van de school. Dit moet blijken uit de verslagen van de beoordelings- en              
doelstellingengesprekken die elke medewerker minimaal eens per jaar heeft, en uit de registratie             
van docenten in het Lerarenregister. Hoewel de invoering van het lerarenregister met een jaar is               
uitgesteld, naar 2018, blijven we als school stimuleren dat docenten zich aansluiten. In het register               
wordt niet enkel bijgehouden of docenten bevoegd zijn, maar ook of zij hun bekwaamheid              
onderhouden. Hierbij verantwoorden docenten zich over de verschillende competenties die landelijk           
aan docenten worden gesteld en die aansluiten bij de competenties die de school heeft              
geformuleerd. 
Voor ondersteunend personeel is het lerarenregister niet toegankelijk. De beoordelings- en           
doelstellingengesprekken geven echter ook bij hen een beeld van de bekwaamheid en eventuele             
ontwikkelpunten.  
 
In 2016 hebben enkele interne professionaliseringsactiviteiten plaatsgevonden. Hierbij is aandacht          
geweest voor het gebruik van de chromebook en voor het gebruik van Google Classroom. De groep                
‘differentiëren’ is, zoals vooraf gepland, voor de zomer een laatste keer bij elkaar gekomen. Met de                
scholingsdag van januari is bewust gekozen om individuele docenten en secties de vrijheid te geven               
om zelf het middagprogramma in te vullen. Uiteindelijk werd deze mogelijkheid door vrijwel alle              
secties benut en werd bijvoorbeeld door de sectie Frans verder gewerkt aan de ontwikkeling van               
een eigen digitale methode terwijl de docenten van handvaardigheid en de bèta-vakken gezamenlijk             
hebben gekeken naar de integratie van de kunstvakken met de bètavakken.  
 
Scholing 
Scholing speelt een belangrijke rol bij de doelstellingen van de school om kwalitatief goed onderwijs               
aan te bieden. In 2016 hebben twee docenten een hogere bevoegdheid gehaald. Vijf vacatures              
bleken enkel ingevuld te kunnen worden door een nog onbevoegde docent aan te stellen. Met een                
percentage van rond de 4% blijft het aantal onbevoegde docenten echter ver onder het landelijk               
gemiddelde van bijna 16% (cijfers schooljaar 13/14, recentere gegevens onbekend).  
Het percentage docenten met een eerstegraads bevoegdheid is wederom licht gestegen. De school             
heeft daarmee een bijzonder hoog percentage van bevoegde docenten. Met de invoering van de              
nieuwe cao heeft elke docent jaarlijks recht op minimaal € 600 euro per jaar die naar eigen inzicht                  
kan worden besteed aan professionalisering en/of scholing. Voor leden van het OOP gaat het om               
een bedrag van € 500 per jaar. Ook in 2016 hebben twee collectieve scholingsdagen              
plaatsgevonden. Tijdens de eerste dag is ingegaan op de noodzaak om kritisch naar ons eigen               
onderwijs te kijken. Tijdens de tweede dag, in januari, is vervolgens de vrijheid gegeven aan               
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personen, teams en secties om dit zelf of gezamenlijk ook te doen. Gedurende de zomervakantie               
heeft wederom de training “Master your class” plaatsgehad waaraan zowel nieuwe docenten            
hebben deelgenomen als docenten die extra vaardigheden met betrekking tot klassenmanagement           
wilden ontwikkelen. Naast dit scholingsaanbod dat door de school zelf wordt aangeboden hebben             
alle docenten de mogelijkheid om in overleg met hun leidinggevende ook extern scholing te volgen. 
 
Personeelsbezetting 
In 2016 zijn er zes collega´s (waarvan drie docenten) met pensioen gegaan. Daarnaast hebben              
zeven docenten om verschillende redenen de school verlaten (waaronder één instroom IVA).            
Ondanks dat er bij een aantal vakken op zeer korte termijn naar vervanging moest worden gezocht                
is het gelukt om het nieuwe schooljaar zonder vacatures te starten. Daarbij zijn wel vijf docenten                
aangesteld die (nog) niet bevoegd zijn. Met deze docenten zijn afspraken gemaakt over het behalen               
van een bevoegdheid. Alle nieuwe docenten nemen daarnaast deel aan het interne            
begeleidingstraject van de school met als doel om het functioneren van nieuwe docenten te              
bevorderen en hun welbevinden te ondersteunen.  
 
Hoewel het wederom is gelukt alle vacatures in te vullen, wordt het vinden van gekwalificeerd               
personeel steeds moeilijker, m.n. bij de tekortvakken (o.a. scheikunde, Nederlands, Engels). Dit jaar             
is voor de werving van een docent scheikunde o.a. een kort filmpje gemaakt (door een               
eindexamenleerling), waarbij het bètalab met de leerlingen goed in beeld is gebracht. Tevens is de               
oriëntatie gestart naar de inzet van social media (LinkedIn en Facebook) bij de werving.  
 
Oo in het formatieplan van 2015-2016 is gebruik gemaakt van overuren. In totaal wordt ongeveer               
5,6 FTE gedurende het schooljaar 2016-2017 ingevuld door middel van overuren. Op deze wijze              
worden zoveel mogelijk lessen door bevoegde docenten gegeven én behoudt de school tegelijkertijd             
ook voor de komende tijd een flexibele schil. Met het oog op de verwachte leerlingendaling heeft het                 
College van Bestuur getracht om de flexibele schil hoog te houden.  
 
De komende jaren worden geen wijzigingen verwacht ten aanzien van het gevoerde            
personeelsbeleid. Jaarlijks, nadat het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar bekend is,            
wordt een prognose gemaakt voor de lessenverdeling en de personeelsbezetting van het volgende             
jaar en wordt een inschatting gemaakt voor meerdere jaren vooruit. Op basis van die verdeling               
wordt gekeken of het dalende aantal leerlingen voor de jaren daarop ook personele gevolgen zal               
hebben. Op basis van de prognose wordt verwacht dat het dalende aantal aanmeldingen nog geen               
personele gevolgen hebben voor het schooljaar 2017-2018, voor de personeelsleden waarmee we            
contractuele verplichtingen hebben. Ook in de komende jaren blijft ons uitgangspunt dat we             
bevoegd en bekwaam personeel aan de school willen verbinden.  
 
Wij zijn dankbaar voor al die medewerkers die met veel inzet en enthousiasme de school hebben                
vormgegeven.  
 
Kengetallen  
 
2014 

 personen f.t.e.’s 
Personeelsleden per 01-01-2014 170 134,6 
in 2014 vertrokken personeelsleden* 10 6,3 
in 2014 benoemde personeelsleden** 3 1,9 
Personeelsleden per 31-12-2014*** 163 129,1 
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2015 

 personen f.t.e.’s 
Personeelsleden per 01-01-2015 163 129,1 
in 2015 vertrokken personeelsleden* 7 4,7 
in 2015 benoemde personeelsleden** 11 7,0 
Personeelsleden per 31-12-2015*** 167 130,0 
 
2016 

 personen f.t.e.’s 
Personeelsleden per 01-01-2016 167 130,0 
in 2016 vertrokken personeelsleden* 13 8,8 
in 2016 benoemde personeelsleden** 13 8,5 
Personeelsleden per 01-10-2016*** 168 129,6 
 
* De rector/bestuurder, tijdelijk personeel i.v.m. vervangingen de zgn. aulahulpen zijn niet            
meegenomen in deze cijfers. Om deze reden is het aantal personeelsleden per 01-10-2016 geen              
optelsom van het aantal personeelsleden per 01-01-2016  -/- uitstroom + instroom.  
 
** M.b.t. het aantal fte’s geldt dat de genoemde aantallen gebaseerd zijn op de reguliere factoren                
(dus geen tijdelijke uitbreidingen) en dat bij de instroom en uitstroom fte’s alleen de fte’s van de                 
personen die zijn uitgestroomd, zijn meegenomen. Wijzigingen in fte’s van het zittende personeel,             
komen dus niet terug in deze cijfers, wel in de totale cijfers.  
 
*** Met ingang van 2016 worden de cijfers per 1 oktober vermeld, waarmee wordt aangesloten bij                
het formatieplan. 
 
Personeelsoverzicht per 01-10-2016 
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Gevoerd beleid met betrekking tot de beheersing van uitkeringen na ontslag  
Periodiek wordt geïnventariseerd of en welke medewerkers mogelijk met ontslag worden bedreigd.            
Door de personeelsfunctionaris en de verantwoordelijke leidinggevende worden de mogelijkheden in           
kaart gebracht om ontslag te voorkomen. Indien ontslag onvermijdbaar is, worden in een zo vroeg               
mogelijk stadium in samenspraak met de medewerker die met ontslag wordt bedreigd, afspraken             
gemaakt om de uitkering na ontslag zoveel mogelijk te beperken. Verder wordt de medewerker door               
de personeelsfunctionaris begeleid naar het UWV en vindt er actieve begeleiding plaats naar ander              
werk. 
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is het afgelopen jaar verder gedaald en ligt nu onder de 3%; het landelijk                
gemiddelde schommelt rond de 5%. Het percentage kort verzuim (< 7 dagen) is gelijk gebleven; het                
percentage middellang en lang verzuim (> 7 dagen) is afgenomen. In 2016 is één medewerker               
ingestroomd in de IVA. 
De meldingsfrequentie is ongeveer gelijk gebleven, en ligt nu op 1,67.  
De cijfers van 2016 laten zien dat het ziekteverzuimpercentage onder het landelijk gemiddelde ligt              
en de ziekmeldingsfrequentie iets erboven. Dit laatste kan meerdere oorzaken hebben. Daarbij kan             
ook gedacht worden aan medewerkers die, na een korte periode van verzuim, toch weer gaan               
proberen hun werkzaamheden op te pakken vanuit verantwoordelijkheidsbesef, maar zich opnieuw           
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ziek moeten melden. In de frequentie telt dit dan als 2x, terwijl het eigenlijk als doorlopend kort                 
verzuim moet worden beschouwd. 
 
Uit de gesprekken die in het kader van de verzuimbegeleiding met de langdurig zieken zijn gevoerd,                
zijn geen factoren naar voren gekomen die door de school beïnvloed hadden kunnen worden. 
 
Het contract met Arbodienst Verhage & Van der Laan (VHL) is verlengd met een jaar. Het overleg                 
via e-mail en telefoon tussen leidinggevende/P&O en de bedrijfsarts heeft geleid tot een verbetering              
van de communicatie en daarmee tot een verbetering van de verzuimbegeleiding.  
 
 Ziekteverzuim ziekmeldingsfr. 
Kalenderjaar 2012 3,0 %* 1,53* 
Kalenderjaar 2013 3,7 %* 1,50* 
Kalenderjaar 2014 3,5%* 1,43* 
Kalenderjaar 2015 3,3%* 1,70* 
Kalenderjaar 2016 2,6%* 1,67* 
* In deze cijfers is het zwangerschapsverlof en ziekte t.g.v. zwangerschap/bevalling niet 
meegerekend 
 
4.5 Management van middelen 
 
CSG Willem van Oranje heeft veel geïnvesteerd in de faciliteiten van een goed werkend ICT en                
Wifi-netwerk. Elke docent heeft een eigen laptop, alle leerlingen en medewerkers kunnen gebruik             
maken van het wifi-netwerk van de school en steeds meer leerlingen maken gebruik van een               
chromebook. Op dit moment hebben alle leerlingen, met uitzondering van de examenklassen, een             
chromebook in hun bezit. Ook de komende leerjaren wordt van nieuwe leerlingen in de brugklas               
verwacht dat zij een eigen chromebook aanschaffen. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal elke             
leerling in het bezit zijn van een chromebook.  
 
In 2017 zijn de laptops van de docenten afgeschreven en daarom is in 2016 door een werkgroep                 
onderzoek gedaan naar een vervangend middel. Gekeken is naar ICT-ontwikkelingen binnen het            
onderwijs. Er is gesproken met meerdere ICT-bedrijven en met scholen. We hebben            
geëxperimenteerd met verschillende soorten smartboards en met verschillende devices. Ook de           
verwachte ontwikkelingen op ICT-gebied zijn meegenomen. We hebben overwogen om          
personeelsleden te laten overstappen naar een chromebook. De conclusie van dit onderzoek is om              
op dit moment de smartboards nog niet te vervangen en de laptops van docenten nog een keer te                  
vervangen en niet over te stappen naar een ander device. De reden voor het laatste is dat een                  
aantal programma’s die door personeelsleden worden gebruikt, niet werken op de chromebook. 
 
De chromebook is slechts een middel om goed onderwijs te faciliteren. Uit diverse onderzoeken              
blijkt immers dat de effectiviteit van digitale middelen voornamelijk afhangt van de wijze waarop de               
docent deze inzet in de les. De school heeft dan ook nadrukkelijk de visie geformuleerd dat de                 
docent degene is die bepaalt of en hoe de chromebook gebruikt wordt in de les. Docenten hebben                 
dus wel de mogelijkheid, maar nog niet de verplichting om de chromebook te gebruiken.  
Er zijn steeds meer secties die zich oriënteren op het gebruik van digitale leermiddelen. Het initiatief                
hiervoor ligt nadrukkelijk bij de secties en zij zijn degene die zelf onderzoek doen en beslissen over                 
hun leermiddelen. Tegelijkertijd hebben docenten wel de verantwoordelijkheid om hun leerlingen           
voor te bereiden op de vaardigheden die men in het vervolgonderwijs en in het beroepenveld van                
leerlingen verwacht. In veel vakken zijn in de eindtermen van het betreffende vak ook digitale               
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vaardigheden opgenomen. Uiteraard dienen docenten ervoor te zorgen dat leerlingen de digitale            
vaardigheden die in de eindtermen staan opgenomen beheersen en kan hier geen sprake zijn van               
vrijblijvendheid.  
 
Uit onderzoek onder leerlingen in 2016 blijkt dat zij wisselend tevreden zijn over het gebruik van de                 
chromebook. Hoewel sommige leerlingen aangeven dat de chromebooks bij meerdere lessen           
gebruikt worden en daar ook didactisch een verrijking vormen, zijn er ook leerlingen die kritisch zijn                
over het gebruik van de chromebooks. Zij geven aan dat de chromebook weinig gebruikt wordt en                
dat het hen tijdens lessen afleidt. Daarnaast zijn leerlingen soms teleurgesteld over het feit dat zij                
naast de chromebook ook nog gewone boeken moeten meenemen. Hoewel de school zich ervan              
bewust is dat onder ouders en leerlingen de verwachting leeft dat de chromebooks zeer regelmatig               
in de les worden ingezet is het een bewuste keuze geweest om docenten hiertoe niet te dwingen.                 
Het gebruik van de chromebook is immers nadrukkelijk een digitale verrijking en geen doel op zich. 
 
Om docenten in staat te stellen om de chromebooks op een didactisch bewuste wijze in te zetten is                  
aandacht besteed aan de vaardigheden van de medewerkers. Daarbij stelt de schoolleiding veel in              
het werk om de docenten te ondersteunen bij eventuele problemen. Voor docenten die hun              
ICT-basisvaardigheden willen ontwikkelen wordt begeleiding geregeld. Deze docenten kunnen         
zichzelf daarvoor aanmelden, of worden benaderd via de conrector. Leerlingen geven aan dat zij              
graag werken via Google Classroom: in deze digitale omgeving kan een docent opdrachten             
plaatsen, informatie delen en leerlingen opdrachten laten inleveren. Van alle medewerkers wordt            
daarom verwacht dat zij in Google Classroom kunnen werken. Om hen daartoe ook in staat te                
stellen zijn ook in 2016 korte cursussen Google Classroom gegeven. In het inwerkprogramma voor              
nieuwe docenten is zo’n uitleg ook opgenomen.  
 
Leerlingen die hun chromebook voor het eerst ontvangen krijgen een korte introductie in het gebruik               
tijdens de mentorles. Daarbij wordt bijvoorbeeld ingegaan op de juiste wijze van het gebruik van de                
chromebook, digitale veiligheid en de werking van bepaalde applicaties zoals Google Docs, Google             
Drive en AppWriter Cloud.  
 
Investeringen 
De belangrijkste investeringen die de school in 2016 op het gebied van onderhoud heeft gedaan               
hebben allemaal betrekking op de locatie Zoomwijck. Het gaat om de volgende investeringen: 
 
● De afronding van het verlichtingsplan waardoor de school nu voldoet aan criteria op het gebied               

van energiebesparing en duurzaamheid. De afgelopen schooljaren heeft de school het           
energieverbruik in het gebouw aan de Randweg met 15 procent weten te verminderen door deze               
duurzame investeringen, zoals LED-verlichting op de gangen en in de lokalen. 

● Het schilderwerk aan de buitenkant van het gebouw is afgerond.  
● De vloerbedekking in een aantal lokalen is vernieuwd.  
● De fietsenstallingen zijn opgeknapt.  
● Er zijn twee voorstellen gemaakt voor de vernieuwing van de entreehal en de garderobe.              

Uiteindelijk is een keuze voor een van de twee ontwerpen gemaakt en is besloten om in de                 
zomer van 2017 de entree te vernieuwen. Het doel hiervan is om de entree een modernere en                 
meer open uitstraling te geven.  

● In 2016 is CSG Willem van Oranje overgestapt op groene energie. In de zomervakantie zijn op                
het dak van het gebouw aan de Randweg 425 zonnepanelen geplaatst, die goed zijn voor               
100.000 KWh. Met deze groene energie bespaart De Willem een derde van het totale              
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elektriciteitsverbruik in dit gebouw. Het zonnepanelendak is een volgende stap op weg naar een              
duurzame toekomst. 

 
Ook de komende jaren zal het onderhoud aan de school worden uitgevoerd volgens het opgestelde               
onderhoudsplan, waarin het onderhoud voor meerdere jaren is gepland. Hierbij moet continu een             
afweging worden gemaakt tussen het beperken van de kosten, ook met het oog op de verwachte                
krimp, en noodzakelijk of gewenst onderhoud zodat de school ook een aantrekkelijke uitstraling             
houdt. Het grootste onderhoud heeft betrekking op de locatie Zoomwijck, omdat dit gebouw ouder is               
en dus het meeste onderhoud vraagt. Het schoolgebouw op locatie Zoomwijck wordt al 30 jaar               
intensief gebruikt. Om ook voor de komende jaren goed bruikbaar te zijn, is het nodig dat een en                  
ander goed wordt aangepakt. Vanuit dit oogpunt wordt in 2017 de entree van de school               
gerenoveerd. Andere werkzaamheden die in 2017 zullen worden gedaan hebben betrekking op de             
herziening van vloerbedekking, de renovatie van twee praktijklokalen, eventuele verbeteringen aan           
het binnenklimaat van de school (afhankelijk van een onderzoek in 2017) en uitbreiding van het               
zonnepanelenpark wanneer hiervoor subsidie beschikbaar wordt gesteld.  
 
 
 
  

19 

 



4.6 Management van processen 
 
Rekenbeleid 
Vanaf het schooljaar 2016-2017 gaat de rekentoets voor het eerst meetellen in de             
slaag-/zakregeling van de leerlingen op het vwo. Om hen hierop voor te bereiden hebben extra               
lessen plaatsgevonden voor leerlingen die een onvoldoende hadden op de eerste toets.  
 
Onze doelstelling blijft: er zakken nu en in de toekomst geen leerlingen als gevolg van de                
rekentoets. Leerlingen krijgen extra ondersteuning via het programma Bettermarks. Zwakke          
leerlingen (bijvoorbeeld leerlingen die geen wiskunde hebben) krijgen daarnaast extra rekenlessen.           
Ondanks dat het meetellen van het cijfer van de rekentoets in de slaag-zakregeling voor de havo en                 
de mavo is uitgesteld (en nu nog niet bekend is wanneer deze wel gaat meetellen), blijft de school                  
het beleid hanteren dat leerlingen nu al een voldoende moeten scoren op de rekentoets. Op de                
havo is dit op 3F niveau en op de mavo is dit op 2F niveau. Leerlingen die dit willen, of die                     
overwegen om over te stappen naar de havo, worden gestimuleerd om de rekentoets te maken op                
3F niveau. Om leerlingen te stimuleren om zich goed voor te bereiden op de rekentoets is voor het                  
eerst geëxperimenteerd met een beloningssysteem. Leerlingen die in de voorbereidingen goede           
resultaten haalden (op de mavo is dit op de cito oefentoetsen die de leerlingen vooraf moeten                
maken en op de havo is dit tijdens de klassikale oefentoetsen) mogen vervroegd deelnemen aan de                
officiële rekentoets. Op de havo resulteerde dit in 2016 in 19 leerlingen die de toets vervroegd                
mochten maken, waarvan 17 de toets met een voldoende wisten af te sluiten. Dit is dus een hoog                  
percentage. Een bijkomend voordeel is dat deze leerlingen op de havo geen rekenlessen meer              
hoeven te volgen, waardoor er meer aandacht kan worden gegeven aan de leerlingen die extra               
uitleg nodig hebben. 
 
Resultaten rekentoets 2015-2016 
Op de volgende pagina worden de resultaten op de rekentoets weergegeven voor de mavo, de havo                
en het vwo. Deze resultaten worden afgezet tegen het landelijke gemiddelde en tevens uitgesplitst              
naar profiel. 
 
Concluderend kan worden gesteld dat de gemiddelde cijfers voor de rekentoets op de mavo rond               
het landelijke gemiddelde liggen (percentielscore is 48), bij de havo boven het gemiddelde             
(percentielscore 62) en op het vwo onder het landelijke gemiddelde (percentiel is 36). Hierbij moeten               
twee dingen worden opgemerkt: allereerst zijn dit niet de definitieve cijfers op de rekentoets. De               
cijfers voor de herkansing zijn in dit overzicht niet meegenomen. Onze leerlingen maken hun toets               
aan het einde van havo-4. De reden hiervoor is dat wij leerlingen gedurende het schooljaar eerst                
willen voorbereiden vóórdat we ze laten deelnemen aan de officiële toets. Op die manier weet elke                
leerling wat hij/zij kan verwachten van de toets. Het kan hierdoor zijn dat bij andere scholen al wel                  
de cijfers voor herkansingen zijn meegenomen in de berekeningen, terwijl dat voor onze school niet               
het geval is. Omdat de resultaten van de herkansing bij ons inmiddels wel bekend zijn weten we dat                  
de cijfers positiever zouden uitvallen. Een tweede kanttekening die moet worden geplaatst bij het,              
verhoudingsgewijs, lage gemiddelde op het vwo is dat ons beleid voornamelijk gericht is op het               
voorkomen van onvoldoendes. Omdat een hoog cijfer op de rekentoets niet meetelt in de              
compensatieregeling, maar een laag cijfer wel in de slaag-zakregeling is ervoor gekozen om vooral              
te focussen op het voorkomen van onvoldoendes. Daarin zijn we in 2016 erg succesvol geweest.               
Leerlingen van het vwo die een onvoldoende hadden voor de rekentoets hebben extra begeleiding              
gehad. Als gevolg daarvan hebben nu bijna alle leerlingen van vwo-6 (op 1 leerling na die ziek was                  
tijdens de herkansing) een voldoende.  
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Resultaten rekentoets 2015-2016 mavo, havo en vwo 

 
 

 
 
Lessentabel en lesrooster 
In 2016 is besloten om de lessentabel op een aantal punten te wijzigen: het vak drama komt op de                   
havo en het vwo te vervallen zodat voor leerlingen de mogelijkheid wordt gecreëerd om tto en de                 
sportklas te combineren.  
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De PMR heeft in 2016 de lestijden geëvalueerd door middel van een enquête onder het personeel.                
Uiteindelijk bleek dat een merendeel van de medewerkers de verdeling van de pauzes net iets               
anders wilde zien. In reactie hierop is met ingang van het schooljaar 2016-2017 het lesrooster op                
twee punten aangepast zodat de tweede pauze iets langer is en de derde pauze iets korter.  
 
In 2016 zijn diverse voorstellen uitgewerkt en onderzocht om het rooster voor het ondersteunende              
personeel te verbeteren. Zo is er gekeken naar mogelijkheden voor meer flexibele werktijden. De              
onderzochte voorstellen bieden in de toekomst mogelijkheden om de werktijden voor het personeel             
en de inzetbaarheid van personeel te verbeteren. 
 
Laatste weken van het schooljaar 
In 2016 is besloten tot een aanpassing in de laatste weken van het schooljaar. Het oorspronkelijke                
idee om tot aan de laatste dag les te geven leidde namelijk tot veel organisatorische druk op het                  
ondersteunende personeel. Uiteindelijk is daarom besloten om in de laatste schoolweek toch de             
lessen te laten vervallen. Op deze manier is er meer tijd om bijvoorbeeld de boeken in te nemen en                   
andere afrondende en voorbereidende werkzaamheden te doen. Er is echter wel voor gezorgd dat              
docenten hun cijfers tot later in het jaar konden invoeren, zodat daarmee de periode waarin getoetst                
kon worden wel tot zo laat mogelijk doorliep. 
 
PR en Communicatie 
Een substantieel deel van de communicatie-activiteiten op De Willem is gericht op de werving van               
nieuwe leerlingen. Zwaartepunt daarbij zijn de regionale Onderwijsmarkten, de Open Avonden op            
beide locaties en de Informatieavond. Schoolleiding, communicatiemedewerker en voorlichters voor          
de werving volgen daarbij de route die in 2015 in gang is gezet. 
 
In samenspraak met de directeur stafbureau worden brochures, schoolgids, spandoeken en           
fotomateriaal steeds geactualiseerd. Een nieuwe activiteit, die in het kader van de werving in 2016 is                
opgezet, is live@dewillem! Alle basisschoolleerlingen uit groep 8 zijn uitgenodigd een dagdeel (drie             
lesuren) mee te draaien in de brugklas van hun (verwachte) niveau. De brugklassers begeleiden de               
gastleerlingen en vervullen zo een ambassadeursrol voor de school. Live@dewillem vraagt veel van             
het directiesecretariaat en docenten, maar heeft wel 400 leerlingen binnen de school gehaald. 
 
De interne communicatie komt tot uiting in de wekelijkse CommunicatiePRaat in de Blauwdruk die              
naar alle personeelsleden wordt gestuurd. Daarin worden zij op de hoogte gehouden van             
pr-activiteiten in en buiten de school. Deze berichtgeving wordt ook gebruikt om de kernwaarden              
van de school uit te dragen.  
 
We hebben extra aandacht besteed aan brieven en andere communicatie richting ouders en             
leerlingen zodat de inhoud duidelijk en eenduidig zijn. We communiceren zoveel als mogelijk             
digitaal. Dat gebeurt ook via de website en de Facebook-pagina. Ook wordt van twitter-berichten              
gebruik gemaakt. In 2016 is voor het eerst een Nieuwsbrief uitgebracht. Deze is digitaal naar alle                
ouders gestuurd, op de website gepubliceerd en in druk op verschillende plaatsen verspreid. Op              
extern gebied zijn er nauwe contacten met de lokale en regionale media, zowel kranten als               
nieuwssites en radio. Dit gebeurt op diverse manieren: naar aanleiding van persberichten, berichten             
op Facebook en op de website.  
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Zorg 
In de afgelopen jaren zijn veel taken rondom Passend Onderwijs en zorg overgeheveld van het rijk                
en provincies naar gemeenten, wat tot diverse veranderingen heeft geleid. De visie van de school               
blijft, ook voor de komende jaren, dat wij leerlingen de zorg willen bieden die zij nodig hebben.                 
Tegelijkertijd willen wij duidelijk en eerlijk communiceren naar leerlingen, ouders en medewerkers            
dat wij een reguliere school zijn en dat onze hulp daarom zijn beperkingen kent.  
 
De interne zorgstructuur van de school kan als volgt worden omschreven:  
Wanneer er een probleem wordt gesignaleerd kunnen de docent en/of mentor besluiten om de              
conrector in te schakelen. De conrector is degene die vervolgens de regie voert over het               
inschakelen van meer gespecialiseerde hulp (uiteraard zal hierover in de praktijk overleg worden             
gevoerd met de docent/mentor). Hierbij kan worden gedacht aan het inzetten van interne expertise              
op het gebied van bijvoorbeeld faalangstreductietraining of Remedial Teaching, maar ook aan een             
verwijzing naar de ambulant begeleider (BPO-er) of naar de schoolmaatschappelijk werker. Indien            
daar aanleiding voor is kan de schoolmaatschappelijk werker beslissen om de leerling te bespreken              
in het jeugdteam. Ondanks dat de conrector de expertise kan inschakelen van specialisten, blijft de               
conrector in alle gevallen de regievoerder met betrekking tot de leerling. Deze werkwijze hebben we               
omschreven in de beslisboom “zorg”. Interne expertise heeft betrekking op faalangstreductie,           
Remedial Teaching en begeleiding door een vertrouwenspersoon en /of pastoraal werker.           
Daarnaast zijn een ambulant begeleider, schoolverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker         
aan de school verbonden. 
 
In 2016 is getracht om voornamelijk de zorg binnen de school door de externe begeleiders beter af                 
te stemmen. Na gesprekken met diverse betrokkenen heeft dat tot de volgende verandering geleid.              
Er is regelmatig multidisciplinair overleg gevoerd. Het doel is wie heeft welke taken en hoe verloopt                
de communicatie tussen de verschillende geledingen daarbij rekening houdend met          
privacywetgeving. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een gedigitaliseerde lijst waarin door           
conrector, zorgcoördinator en externe begeleiders wordt aangegeven wie wanneer bij welke leerling            
betrokken is. Op deze manier is inzichtelijk wie wat doet en ook waar afgestemd dient te worden.                 
Het heeft de afstemming tussen de verschillende disciplines met de conrectoren bevorderd. 
 
Met betrekking tot het samenwerkingsverband Passend Onderwijs is in 2016 een start gemaakt met              
de afsplitsing van Koers VO door scholen uit de Hoeksche Waard. In 2016 bleek dat meerdere                
scholen uit deze regio moeite hebben om aansluiting te vinden binnen het samenwerkingsverband             
van Koers VO, met name doordat er vooral aandacht is voor grootstedelijke problematiek.             
Daarnaast bestond onder de scholen uit de Hoeksche waard de behoefte om meer regie te hebben                
over het budget zodat beter kan worden ingespeeld op de behoefte vanuit de scholen. Zo bestaat er                 
binnen onze school de behoefte om meer uren aan ambulante hulpverlening in te kunnen zetten.               
Voor de afsplitsing zijn duidelijke afspraken gemaakt en is een stappenplan opgesteld. Dit moet              
resulteren in het opzetten van een regionaal verband voor Passend Onderwijs tussen de             
VO-scholen uit de regio in 2018.  
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HOOFDSTUK 5. RESULTATEN 
 
In dit hoofdstuk komen de behaalde resultaten van 2016 aan bod. Er wordt aandacht besteed aan                
de resultaten voor medewerkers, voor leerlingen en ouders en de resultaten voor de maatschappij.  
 
5.1 Resultaten voor medewerkers 
 
Beloning 
De beloning van medewerkers is geregeld conform de afspraken die gelden in de cao. Daarnaast               
heeft in 2014 een aanvullend decentraal georganiseerd overleg (DGO) plaatsgevonden met de            
vakbonden over de beloning van docenten conform de functiemix. De aanleiding hiervoor was dat              
de bekostiging voor de functiemix vanuit de overheid onvoldoende was om de doelstellingen te              
kunnen realiseren. Tijdens die decentrale overleg zijn daarom aanvullende afspraken gemaakt over            
de beloning van docenten in de schalen LB, LC en LD. 
 
De LB-LC-LD functie 
 
In 2016 zijn vier docenten benoemd in een LD-functie en geen docenten in een LC-functie.  
 

 startmeting 
1-10-2008 

DGO 
2014 

 
1-10-2015 

gerealiseerd 
1-10-2016 

LD 24,5 % 37,0 % 33,9 33,0  % 

LC 14,5 % 44,0 % 43,4 39,7 % 

LB 61,0 % 19,0% 22,7 27,3 % 

 
 
Loonakkoord 
Als gevolg van het loonakkoord dat in oktober 2015 werd afgesloten zijn de salarissen van               
medewerkers van het voortgezet onderwijs per 1 januari 2016 met 3% verhoogd. Dit is              
geëffectueerd in juli 2016, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016. 
 
Tevredenheid  
De tevredenheid en het welbevinden van medewerkers is een standaard agendapunt bij de             
individuele beoordelings- en doelstellingsgesprekken. Indien daar aanleiding voor is worden met           
individuele medewerkers afspraken gemaakt over de taakbelasting, zoals ook is vastgesteld in het             
taakbeleid van de school. De PMR voert regelmatig gesprekken met de schoolleiding over het              
thema werkdruk. De PMR onderzoekt daarbij niet alleen welke mogelijkheden er zijn om de              
taakbelasting van docenten te verlichten, maar beoordeelt ook nieuwe ontwikkelingen vanuit dit            
oogpunt. In overleg tussen het bestuur en de PMR is besloten om een onderzoek uit te voeren naar                  
welzijn op het werk.  
Uit onderzoek blijkt dat werkstress het grootste gezondheidsrisico is in het voortgezet onderwijs.             
Daarom is besloten om binnen de school een onderzoek uit te voeren naar welzijn op het werk.                 
Hierbij is gekozen voor de Welzijnscheck-VO. Dit is een vragenlijst die specifiek is ontwikkeld voor               
het voortgezet onderwijs. De PMR heeft ingestemd met deze keuze.  
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5.2 Resultaten voor leerlingen en ouders 
 
Verandering werkwijze inspectie 
Als gevolg van een wijziging in de werkwijze aan de kant van de inspectie zijn de (voorlopige)                 
onderwijsresultaten eerder in het jaar inzichtelijk geworden voor de scholen zelf. Als gevolg hiervan              
kunnen nu uitspraken worden gedaan over de resultaten van de examens van 2016. In eerdere               
jaren was dit niet mogelijk. De resultaten waren pas na publicatie van het jaarverslag bekend.               
Hierdoor kan het lijken alsof de resultaten die in deze paragraaf worden besproken afwijken van de                
resultaten uit het bestuursverslag van 2015. Hierbij moet het bovenstaande in gedachten worden             
genomen. In het vorige jaarverslag stond de opbrengstenkaart 2015 opgenomen, De opbrengsten            
2015 waren gebaseerd op de resultaten van het schooljaar 2013-2014. Kortom: het kan lijken alsof               
er een discrepantie is opgetreden met de resultaten die in eerdere jaarverslagen werden genoemd.              
Dit is dus echter te wijten aan een verandering in de werkwijze aan de kant van de Inspectie van het                    
Onderwijs.  
 
Overzicht Onderwijsresultaten 2016 (tevens de bijlage) 
Uit de Onderwijsresultaten 2016 blijkt dat de school op alle afdelingen voldoet aan de eisen die                
worden gesteld vanuit de Inspectie van het Onderwijs. Voor alle afdelingen geldt dat niet alleen het                
totale oordeel maar ook de afzonderlijke onderdelen voldoen aan alle gestelde normen van de              
Inspectie. Op basis van de driejaarsgemiddelden voldoen we dus aan de normen op het gebied van                
‘de onderwijspositie leerjaar 3 ten opzichte van advies primair onderwijs’, ‘de onderbouwsnelheid’ en             
‘het  bovenbouwsucces’. Ook op het aspect ‘ gemiddelde examencijfer’ voldoen we aan de normen.  

  
Overzicht slaagpercentages 2013-2016 (alle percentages zijn afgerond op hele getallen) 
 
 Leerjaar 2013    
 Aantal leerlingen Geslaagd Percentage Landelijk gemiddelde 
Mavo 99 97 98 91 
Havo 143 126 88 88 
Atheneum 86 81 94 92 
     
 Leerjaar 2014    
 Aantal leerlingen Geslaagd Percentage Landelijk gemiddelde 
Mavo 111 109 98 93 
Havo 170 143 84 88 
Atheneum 104 93 89 90 
     
 Leerjaar 2015    
 Aantal leerlingen Geslaagd Percentage Landelijk gemiddelde 
Mavo 121 115 95 94 
Havo 144 119 83 88 
Atheneum 113 107 95 92 
     
 Leerjaar 2016    
 Aantal leerlingen Geslaagd Percentage Landelijke gemiddelde 
Mavo 116 113 97 94 
Havo 157 133 85 89 
Atheneum 102 91 89 91 
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Concluderend kan worden gesteld dat het slaagpercentage van de mavo in 2016 boven het              
landelijke gemiddelde lag. Het slaagpercentage van de havo en het vwo lag daar onder. Het               
slaagpercentage van de mavo ligt al jarenlang boven het landelijke gemiddelde. De            
slaagpercentages van de havo en het vwo geven een meer wisselend beeld per jaar. Op basis van                 
de percentielscores kan echter worden gesteld dat er bij het vwo voornamelijk sprake is van een                
wisselend beeld per jaar, terwijl er bij de havo sprake lijkt te zijn van een dalende lijn. Dit is de                    
aanleiding geweest om in 2016 te starten met het traject Leren Verbeteren op de havo. Onze                
ambitie is tenslotte om op alle afdelingen bij de 30% beste scholen te scoren op het overzicht                 
Onderwijsresultaten. 
 
Resultaten tweetalig onderwijs  
In 2016 ronden 47 leerlingen van de havo en het vwo hun tweetalige onderwijs af met deelname                 
aan het ‘International Baccalaureate-examen’ (IB). Het IB is het officiële bewijs dat de leerlingen in               
schrijven en spreken het niveau van near-native speaker hebben behaald. Dat is een groot voordeel               
bij hun vervolgstudie op hogescholen en universiteiten en bij studies in het buitenland. Nadat al               
meerdere jaren bijzonder goede resultaten op het vwo werden gehaald nam nu ook de eerste               
lichting havo-leerlingen deel aan het examen; zij legden het examen af op ‘level B’. De resultaten in                 
2016 waren bijzonder goed. Onze havo-afdeling behaalde namelijk de hoogste scores van alle tto              
havo-scholen in Nederland.  
 
Naast de leerlingen die deelnamen aan het IB-examen was er in 2016 een groep van 64 leerlingen                 
en 4 docenten die na hun deelname aan de cursus Cambridge Advanced English (CAE) hun               
CAE-examen wisten te halen. Het Cambridge-programma richt zich op versterkt taalonderwijs in het             
Engels waarbij de nadruk ligt op grammatica en schrijfvaardigheid. Het CAE wordt wereldwijd             
erkend door universiteiten en bedrijven en biedt veelal vrijstelling van het toelatingsexamen Engels             
op Engelstalige en internationale opleidingen. De leerlingen die examen deden zijn afkomstig uit de              
tto 4-klassen, havo-5 en vwo-5 en -6. Nog niet eerder waren er zoveel deelnemers aan dit examen.                 
Deze toename van het aantal deelnemers past bij de doelen die we onszelf hebben gesteld binnen                
ons tweetalige- en internationaliseringsonderwijs.  
 
Lesuitval 
Jaarlijks wordt een overzicht van de geplande en gerealiseerde onderwijstijd voorgelegd aan de MR              
ter controle. Uit de controle van september 2016 bleek dat het percentage lesuitval op onze school                
aanzienlijk lager lag dan de door de inspectie gehanteerde norm van 5%. Ook uit een analyse van                 
de verschillende klassen bleek dat op alle afzonderlijke klassen, met uitzondering van één klas, het               
percentage lesuitval (vaak ruim) onder de 5% zat.  
 
Tevredenheid van leerlingen 
Op verzoek van de leerlingenraad heeft CSG Willem van Oranje in het voorjaar van 2016 aan de                 
hand van de LAKS-monitor de tevredenheid van de leerlingen getest. Een 7,2 is het gemiddelde               
cijfer waarmee onze leerlingen de school beoordelen. Op de mavo-locatie op Poortwijk geven de              
leerlingen de school een 7,3, op de locatie Zoomwijck is dit een 7,2. Dit is een cijfer waar wij als                    
school tevreden mee zijn, zeker wat betreft de cijfers over leefbaarheid en sfeer. Dat is een punt                 
waar wij als school grote waarde aan hechten. Positief is ook het goede oordeel over de kennis van                  
onze docenten. Anderzijds is inspraak een punt dat wat minder scoort, al lijken leerlingen daar               
minder waarde aan te hechten. Vanaf het schooljaar 2015-2016 wordt op school met chromebooks              
gewerkt in de klassen 1, 2 en 3 en vwo-4. Een deel van de leerlingen baseert zijn/haar onderdeel op                   
deze ontwikkeling, leiden wij af uit de reacties. 
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Tevredenheid van ouders 
Ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben CSG Willem van Oranje bij een           
tevredenheidsonderzoek in het voorjaar van 2016 beoordeeld met een 7,5. Dit cijfer is het              
gemiddelde van de toekenningen aan mavo (7,6), havo (7,3) en vwo (7,5). Ook het algemene               
oordeel over de school kan als positief worden beschouwd. Op de mavo-locatie in Poortwijk heeft 74                
procent een positieve beoordeling, op de locatie Zoomwijck is dit 69 procent. Het landelijk              
gemiddelde ligt op 64 procent. Uit het onderzoek blijkt ook dat leefbaarheid en sfeer op school                
bovengemiddeld worden beoordeeld: 67 procent t.o.v. 60 procent gemiddeld. Dat past bij ons             
uitgangspunt dat leerlingen en docenten op een prettige manier met elkaar omgaan en dat er een                
goede sfeer is. Iedereen moet een goede tijd op onze school kunnen hebben. Wij streven daarom                
naar een prettige leeromgeving waar de leerling zich thuis voelt. 
 
Een tevredenheidsonderzoek is een momentopname, maar ook een graadmeter hoe          
ouders/verzorgers een school beoordelen. De uitkomst biedt ons in ieder geval voldoende            
aanknopingspunten om enthousiast aan de slag te blijven. CSG Willem van Oranje heeft sinds een               
aantal jaren eigen klankbordgroepen voor ouders. Mét de oudergeleding van de           
medezeggenschapsraad houden zij de school gedurende het schooljaar op de hoogte van wat er              
leeft onder ouders/verzorgers en leerlingen. 
 
Afhandeling klachten 
In 2016 zijn er geen klachten ingebracht bij en behandeld door de interne- en de externe                
klachtencommissie.  
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5.3 Resultaten voor de maatschappij 
 
We leren onze leerlingen om oog te hebben voor de mensen om zich heen. We zijn er dan ook trots                    
op dat onze leerlingen vaak oog hebben voor kwetsbare groepen. In het hoofdstuk identiteit              
(hoofdstuk 3) zijn daarom diverse voorbeelden opgenomen van acties die leerlingen en de school              
hebben ondernomen om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. 
 
Stages 
Voor de meeste stageplaatsen vindt een samenwerking plaats met de Hogeschool Rotterdam. Ook             
in 2016 verliep de samenwerking goed. Net als in eerdere jaren was er een grote aanvraag voor                 
stageplekken in bepaalde vakken, zoals biologie en geschiedenis. Ondanks dat het stagebeleid van             
de lerarenopleiding vaak al is gewijzigd (door in de eerste jaren geen stages meer te laten lopen en                  
door stagiaires in duo’s een plek te laten vervullen) lukte het desondanks ook in 2016 niet om aan                  
alle stageverzoeken te voldoen. Het aantal aanvragen blijft voor sommige vakken simpelweg te             
groot. We zijn blij dat ook in 2016 weer een aantal stagiairs meeliepen in tekortvakken. Na                
eenzelfde ontwikkeling in 2015 lukte het ook afgelopen jaar weer om stagiairs mee te laten lopen bij                 
de vakken Duits en wiskunde. 
 
Ook vanuit universitaire studies, die bijvoorbeeld een universitaire kopopleiding volgen of een minor             
in het onderwijs, kwamen in 2016 weer verzoeken voor een stageplaats. De ervaringen zijn over het                
algemeen zeer positief. In een enkel geval lukte het om met de inzetbaarheid van stagiairs tijdelijke                
vacatures in te vullen in verband met bijvoorbeeld ziekte bij collega’s. 
 
Tot slot is er in 2016 aangesloten bij het initiatief ‘Eerst De Klas’/Onderwijstraineeship. Het              
OnderwijsTraineeship is bedoeld voor academici met een achtergrond in een vak waarvoor een             
tekort aan docenten bestaat of dreigt. Het OnderwijsTraineeship is een tweejarig leerwerktraject            
waarbij de docent het werken op een middelbare school combineert met het volgen van een               
universitaire opleiding tot eerstegraads docent. Bovendien krijgt de trainee een          
verdiepingsprogramma op maat aangeboden. In 2016 is door de deelname aan dit programma één              
docent aan onze school begonnen.  
 
5.4 Samenwerkingsverbanden 
 
In het kader van het Convenant Veiligheid is er overleg met de andere scholen voor VO in de                  
Hoeksche Waard, de gemeente Oud-Beijerland en de politie. Multidisciplinaire samenwerking op het            
gebied van onderwijs, veiligheid, gezondheid en zorg heeft plaatsgevonden in het overleg met de              
Dienst Gezondheid & Jeugd. In de diverse gemeenten is samengewerkt met jeugdteams, waarin             
verschillende zorgprofessionals elkaar treffen. De schoolmaatschappelijk werker vervult daarbij een          
belangrijke functie omdat hij zowel deel uitmaakt van het jeugdteam als van de school. In het kader                 
van passend onderwijs is er met verschillende partners samengewerkt binnen het           
samenwerkingsverband Koers VO. In hoofdstuk 4.6 is toegelicht hoe in 2016 is gestart met het               
opstarten van een regionaal samenwerkingsverband. 
 
Er heeft binnen diverse overleggen afstemming plaatsgevonden met de directies van andere            
scholen. Binnen het samenwerkingsverband tussen de PC-scholen in het Drechtstedengebied is           
bijvoorbeeld gesproken over het nieuwe inspectietoezicht, over de zomerschool en alternatieven           
hiervoor en over de mogelijkheid van horizontale dialoog. Daarnaast is in 2016 de mogelijkheid              
onderzocht om het technisch onderwijs te versterken door middel van een samenwerking tussen             
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diverse scholen. Op directieniveau is regelmatig overleg geweest tussen de besturen/directeuren           
van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en primair onderwijs in de Hoeksche Waard. 
 
De school heeft als doelstelling om de contacten met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke              
partijen te bevorderen. In het kader hiervan zijn in 2016 een aantal contacten gecontinueerd zoals               
met de TU Delft en de bedrijven Bresser, Tiofarma, accountantsbedrijf Schipper Groep en met de               
TechNet-kring. Met ingang van 1 januari 2016 is de school aangesloten bij de vereniging NLT met                
als doel het behoud en de verdere ontwikkeling van NLT als zelfstandig, dynamisch en kwalitatief               
hoogwaardig vak voor de bovenbouw havo en vwo. 
 
Met de hartstichting is in 2016 een nieuw samenwerkingsverband gestart voor reanimatieonderwijs.            
Alle collega’s van de secties lichamelijke opvoeding en biologie hebben een cursus reanimeren             
gevolgd met het doel om alle leerlingen van de 3e klassen ook te scholen op dit gebied.  
 
Internationalisering 
In 2016 heeft de school deelgenomen aan diverse platforms en samenwerkingen met partijen van              
buiten het onderwijs. Onze school is actief als het gaat om internationale samenwerking. Om het               
thema internationalisering te bevorderen heeft samenwerking plaatsgevonden met het Europees          
Platform, met diverse buitenlandse scholen en via het project Elos (Europese leeromgeving op             
scholen). In 2016 is het gelukt om voor twee internationale projecten op de mavo subsidie te                
verkrijgen. De twee projecten waarvoor subsidie is toegekend op de mavo zullen respectievelijk             
twee en drie jaar lopen en leiden tot een versterkte samenwerking met scholen in Duitsland, Italië,                
Denemarken, Frankrijk en Spanje met aandacht voor het thema respect en voor de exacte vakken.               
Rond deze thema’s wordt door docenten van verschillende vakken kennis gedeeld met hun             
internationale collega’s. Tevens hebben er al enkele uitwisselingen plaatsgevonden waarbij zowel           
leerlingen als docenten betrokken zijn. 
 
Deze ontwikkeling past binnen ons doel om het blikveld van leerlingen te verbreden. Een deel van                
onze leerlingen komt weinig in contact met andere culturen of andere talen. Vaak maken onze               
leerlingen dan ook pas voor het eerst kennis met andere landen of culturen door de internationale                
activiteiten die vanuit de school worden georganiseerd. Elke keer blijkt hoe waardevol deze             
activiteiten zijn. De activiteiten leveren leerlingen veel plezier op en geven hem of haar meer zicht                
op de eigen cultuur. Van nog groter belang is echter dat de activiteiten bijdragen aan een aantal                 
belangrijke speerpunten van de school. Internationalisering draagt immers niet alleen bij aan het             
ontwikkelen van competenties zoals een goede taalbeheersing, maar is daarnaast van groot belang             
voor de bredere vorming van leerlingen. De ervaringen die leerlingen opdoen tijdens internationale             
contacten, uitwisselingsprogramma’s en andere internationaal georiënteerde activiteiten dragen bij         
aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals samenwerking, creativiteit en ondernemerschap. Het           
ontwikkelen van deze vaardigheden is voor elke leerling van belang. Vandaar ook dat             
internationalisering een belangrijke rol speelt binnen al onze onderwijsniveaus. De doelstellingen en            
plannen rondom internationalisering zijn vastgelegd in het beleidsplan internationalisering. De          
specifieke doelen voor het tweetalig onderwijs zijn daarnaast omschreven in het beleidsplan tto. Dit              
beleidsplan tto is in 2016 volledig herzien na uitgebreid overleg over de doelen en activiteiten met                
alle tweetalige docenten.  
 
Om de doelen in de gestelde beleidsplannen te verwezenlijken is in 2016 niet enkel subsidie               
aangevraagd (en verkregen) voor twee internationale projecten op de mavo, maar is ook gezocht              
naar uitbreiding van de internationale contacten. Zo is er een nieuwe samenwerking gestart met een               
school in Denemarken en is er met de hoop op toekomstige samenwerking een bezoek geweest               
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aan een school in München. Voorts zijn in 2016 contacten gelegd met een school uit Duitsland, een                 
school uit Engeland, uit Tsjechië en uit Italië. Deze contacten hebben geleid tot de afspraak om in                 
2017 een subsidievoorstel in te dienen voor een gezamenlijk project. Dit project zal bij ons op de                 
havo worden uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 6. FINANCIËN 
 
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 413.588.  
 
6.1 Uitgaven 
 

● In 2016 is er voor € 170.368 in zonnepanelen geïnvesteerd. 
● Een deel van het meubilair van de locatie Zoomwijck is vervangen voor een bedrag van   

            € 35.586 en van de locatie Poortwijk voor € 15.157. 
● De aanloopkosten voor de bouw van de nieuwe entree zijn € 12.390. 
● Er is verder geïnvesteerd in energiezuinige verlichting voor een bedrag van € 78.680. 
● De fietsenstalling voor de leerlingen is vernieuwd voor een bedrag van € 30.477. 
● Er zijn diverse aanpassingen gedaan aan beide gebouwen voor € 35.848. 

6.2 Nadere toelichting op de jaarrekening en de bekostiging 
 
De verslaggeving past binnen de gangbare, op bedrijfseconomische principes gebaseerde          
opvattingen en binnen de eisen, zoals die in het Burgerlijk Wetboek, boek 2 titel 9, te vinden zijn.                  
Over het kalenderjaar 2016 bedroeg de materiële bekostiging € 2.570.837 en de personele             
bekostiging € 10.352.627. Deze bedragen zijn inclusief de volgende aanvullende inkomsten. 
 

 
6.3 Treasury management 
 
De vereniging heeft in haar statuten opgenomen dat de liquide middelen niet op risicodragende              
wijze mogen worden belegd. De liquide middelen worden derhalve op solide spaarrekeningen            
geplaatst met een zo hoog mogelijk rendement. Er wordt maandelijks bepaald hoeveel liquide             
middelen er nodig zijn in de eerstvolgende maand, kwartaal en jaar. Afhankelijk van de uitkomst               
wordt het geld op spaarrekeningen gezet bij banken met een rating die voldoen aan de               
rating-vereisten van de aangescherpte regeling voor Beleggen en Belenen.  
 
Het College van Bestuur heeft inmiddels haar treasury management opgenomen in een apart             
treasurystatuut. Goedkeuring door de Raad van Toezicht zal medio april volgen. Het statuut past              
binnen het kader van de statuten van de vereniging en wordt reeds gevolgd. 
 
6.4 Verslaggeving 
 
De jaarrekening is ingericht op basis van de door het Ministerie gegeven richtlijnen. Vanaf 2008               
wordt de jaarrekening vastgesteld conform richtlijn RJ660. 
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6.5 Eigen Vermogen 
 
Ultimo 2016 bedroeg het eigen vermogen € 7.073.464. Dit was ultimo 2015 € 6.659.876. 
 

 
 
De solvabiliteit en de liquiditeit van de school zijn ruim voldoende. De hogere reserve die wordt                
aangehouden dan de norm van 0,4 is nodig vanwege de verwachte krimp in het aantal leerlingen                
vanaf 2017. 
 
Toelichting op de financiële positie per balansdatum 
De belangrijkste mutaties op de balans hebben betrekking op de stijging van de liquide middelen,               
mede door het positieve resultaat zijn deze met bijna € 800.000 toegenomen. De afschrijving in               
2016 is hoger geweest dan de investeringen vandaar dat de materiële vaste activa is afgenomen.               
Het eigen vermogen is in 2016 toegenomen vanwege het positieve resultaat. De voorzieningen zijn              
hoger omdat er in 2016 bijna geen onderhoud uit de onderhoudsvoorziening is gedaan terwijl er wel                
een dotatie gedaan is van ruim € 200.000. 

6.6 Exploitatie  
 
Het exploitatieresultaat is over 2016 € 413.588 positief. Dit was over 2015 nog € 301.302 positief.                
Het positieve resultaat is conform bestuursbesluit toegevoegd aan de reserves en in de jaarrekening              
verwerkt.  
 
De rentebaten € 20.232 zijn naar rato verdeeld over de stand van de reserves per 1 januari 2016. 
 
6.7 Onderhoudsvoorziening  
 
Voor de uitvoering van het onderhoud is in het verleden een voorziening gevormd. Door de               
decentralisatie van de huisvestingsgelden van de gemeente naar de scholen is alle groot onderhoud              
bij de school komen te liggen. Er is een meerjarenonderhoudsbegroting gemaakt door het NIBAG.              
Om conform het rapport te kunnen voldoen aan de toekomstige verplichting is de jaarlijkse dotatie in                
2016 € 204.468. 
 
6.8 Meerjarenbeleid personele kosten  
 
Jaarlijks wordt een begroting van de personele lasten opgemaakt. Op basis van de             
meerjarenprognose van het leerlingenaantal wordt het aantal lesuren voor het nieuwe schooljaar            
vastgesteld. Na een vraag onder het zittend personeel over de gewenste taakomvang voor de              
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komende cursus wordt de omvang van de vacatures vastgesteld. Met behulp van extern             
ontwikkelde modellen is voor de personele component een transparante meerjarenbegroting          
opgesteld. 
 

 
Toelichting op staat van baten en lasten per balansdatum 
De resultatenrekening ligt bijna geheel in lijn met de begroting. De inkomsten laten een stijging zien                
van € 285.000. Dit heeft te maken met extra inkomsten van het ministerie vanwege een stijging van                 
de gpl (gemiddelde personeelslast) bedragen en extra ontvangen subsidies. Andere extra           
inkomsten komen van het UWV, en een vergoeding voor de begeleiding van zorgleerlingen van,              
samen € 186.000. 

Daartegenover laten de personeelslasten een stijging zien van € 260.000 mede veroorzaakt door de              
stijgende loonkosten. De bovengenoemde extra inkomsten kunnen in zijn geheel worden           
toegeschreven op de extra personeelslasten. 

Het totaal van de overige lasten loopt bijna geheel in lijn met de begroting de totale afwijking ten                  
opzichte van de begrote bedragen is 0,3%.  

De begroting is medio november 2016 gemaakt met de gegevens en bedragen die op dat moment                
bij het ministerie bekend waren. De begroting is ultimo november 2016 vastgesteld door de Raad               
van Toezicht en het College van Bestuur. Veranderingen inzake rijksbijdragen, zoals de gemiddelde             
personeelslast en eventuele subsidies, zijn na deze datum niet meer in de begroting verwerkt. 
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6.9 Risicobeheersing 
 
Conform de administratieve organisatie wordt getracht de interne risico’s zoals fraude uit te sluiten,              
dit door middel van functiescheidingen. Per kostensoort is er een budgethouder, die deze             
verantwoordelijkheid uitoefent door alvorens de betaling wordt gedaan de factuur te voorzien van             
een handtekening. De voorbereiding tot het betalen van de facturen tot en met het klaarzetten in het                 
betalingssysteem wordt gedaan door de afdeling financiën. Het accorderen van de betaling en het              
verzenden gebeurt met een dubbele tekenbevoegdheid door een handtekening van de voorzitter            
College van Bestuur en de directeur Stafbureau. Waarna de controle op de daadwerkelijke betaling              
en de verwerking in de boekhouding gedaan wordt door de afdeling financiën. De stand van de                
liquide middelen wordt tijdens het verslagjaar tweewekelijks gecontroleerd door de voorzitter           
College van Bestuur en de directeur Stafbureau. 
 
De salarisadministratie wordt gedaan door de afdeling P&O; zij verwerken maandelijks alle mutaties.             
Deze mutaties worden gecontroleerd door de financieel administrateur, deze heeft binnen het            
salarispakket alleen een raadpleegfunctie en kan niet muteren. Nadat maandelijks alle mutaties zijn             
gefiatteerd door het College van Bestuur worden de salarissen betaalbaar gesteld door de directeur              
Stafbureau en de financieel administrateur. Laatstgenoemden dragen ook zorg voor de afdrachten            
naar de belastingdienst en het pensioenfonds. Voor de uiteindelijke betaling per bank zijn twee              
tekenbevoegden nodig; de voorzitter van het College van Bestuur en de directeur Stafbureau.  
 
6.10 VAVO-leerlingen 
 
In het lopende schooljaar 2016-2017 zijn de samenwerkingsmogelijkheden tussen CSG Willem van 
Oranje en het VAVO benut voor 15 leerlingen. Dit was als volgt verdeeld: 
 

Onderwijs  
Rijnmond 
College 

Da Vinci 
College 

overgestapt 
per 

1 jarig vwotraject 1  1-08-16 
2 jarig vwotraject       
1 jarig havotraject 7 5 1-08-16 

1 jarig vmbo traject 
 

1    1-08-16 
2 jarig havotraject    1  1-08-16 
  9 6   

 
6.11 Risicoanalyse  
 
De volgende risico’s worden door de school onderkend: 
 
Een daling van de leerlingaantallen naast een fluctuatie van de leerlingaantallen. Bij een daling van               
het aantal leerlingen zal het niet te voorkomen zijn dat wij verplichtingen aan docenten gelijk op                
moeten laten gaan met het aantal benodigde lessen. Dit betekent dat wij meer lesuren kunnen               
geven met het aangestelde docentenbestand dan dat er in werkelijkheid nodig is en bekostigd              
wordt. De krimp is in 2016 ingezet en zal de komende jaren doorzetten. In het positieve scenario                 
zullen we in 2017 0,5 fte teveel aan personeelsformatie inzetten en in een negatief scenario loopt                
dat op tot 1 fte. Voor de jaren erna zal volgens de laatste prognose dat gaan oplopen. We hebben                   
in de tabel aangegeven hoe het aantal leerlingen wijzigt met daarbij drie scenario’s. De middelste rij                
is het verwachte scenario. 
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 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 

instroom klas 1      

 nu 330 325 313 306 313 

gehanteerd 331 320 303 291 284 290 

  288 273 262 256 262 

totaal aantal leerlingen      

 nu 1819 1754 1705 1642 1613 

gehanteerd 1893 1809 1721 1649 1564 1514 

  1777 1659 1559 1444 1373 

aantal te geven lessen      

 nu 2454 2366 2300 2215 2176 

gehanteerd 2554 2440 2322 2225 2110 2042 

  2397 2238 2103 1948 1852 
 
Geschat wordt dat er jaarlijks maximaal 2% niet efficiënt zal kunnen worden ingezet gedurende een               
periode van zeven jaar. Daarna zal de daling zo gering zijn dat de inkomsten en uitgaven weer beter                  
aansluiten. De reserve zal dan dus maximaal 14% kleiner zijn geworden. 
 
Door de krimp in het aantal leerlingen zal de formatie onderwijzend personeel vanaf 2018 jaarlijks               
met 4% moeten worden teruggebracht. De reserve zal daardoor met 16% afnemen  
 
Daarnaast is er voor leerling fluctuaties onvoorzien een reserve nodig van 4%. 
 
Een daling van de leerlingaantallen is ook direct gerelateerd aan een daling van de inkomsten,               
zowel personeel als materieel. De vaste kosten, gebouw schoonmaak en overhead zullen niet             
evenredig dalen met de inkomensdaling maar per jaar minder afnemen. Geschat wordt dat de              
exploitatie en de overhead in verhouding daardoor een groter deel van de uitgaven zullen uitmaken               
dan nu het geval is. Geschat wordt dat er jaarlijks in verhouding ook meer naar materieel en                 
exploitatie zal gaan dan personeel en salaris. Het totale bedrag zal oplopen van 0% naar 5% bij een                  
aantal van 1.400 leerlingen. Ingeschat wordt dat bij een aantal onder de 1.400 leerlingen er               
structureel bezuinigd kan worden op de vaste en andere kosten, OOP en schoolleiding. Gedurende              
vijf jaar betekent dat er een extra reserve moet zijn van zo’n 10%. 
 
Verder wordt voor instabiliteit in de bekostiging 2% aangehouden, voor onvolledige indexatie van de              
bekostiging 1% en voor restrisico’s of onvoldoende kwalificeerbare risico’s 5%. De correctie voor             
dubbeltelling en overlapping is gesteld op 10%. De correctie voor overlap bij terugloop van het              
aantal leerlingen is gesteld op 4%.  
 
De impact op totale baten is dus 38% en daarvan is 27% nodig om de terugloop te compenseren en                   
11% voor de overige risico’s. 
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6.12 Continuïteitsparagraaf 
De onderstaande gegevens 2016-2021 zijn ontleend aan de meerjarenbegroting 2017-2021 die op  
ultimo november 2016 door de Raad van Toezicht is goedgekeurd. 
 
A1. Kengetallen 
 
Kengetal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
(stand 31-12-16)            

Personele bezetting in FTE 130,9 130,6 129,9 127,1 124,5 119,3 116,8 
- Management / Directie 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
- Onderwijzend personeel 95,0 96,0 95,9 93,1 90,5 85,3 82,8 
- Overige medewerkers 27,9 26,6 26,0 26,0, 26,0 26,0 26,0 
Leerlingenaantallen 
(excl.ll-VAVO) 1916 1893 1809 1721 1649 1564 1514 
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A2. Balans 
 

 
 
Toelichting op de meerjarenbalans 
De materiële vaste activa op de meerjarenbalans laat een stijging zien in 2017 welke te maken heeft                 
met de investering in de nieuwe entree die in de zomer van 2017 gerealiseerd gaat worden. Vanaf                 
2018 laten de investeringen en de afschrijvingen een stabiel beeld zien waarbij de afschrijvingen              
hoger zijn dan de investeringen. Vanwege een verwachte daling van het aantal leerlingen daalt in de                
toekomst ook het resultaat Het eigen vermogen en de liquide middelen dalen hierdoor op termijn.               
De voorzieningen betreffen met name de onderhoudsvoorziening. Hieraan ten grondslag ligt een            
meerjaren onderhoudsbegroting tot en met 2021. Het onderhoud zal, indien nodig, conform dit             
rapport worden uitgevoerd. De personele voorzieningen hebben betrekking op toekomstige jubilea           
en het levensfase bewust personeelsbeleid, jaarlijks wordt er op de balansdatum geïndexeerd naar             
de toekomstige verlichting. 
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A3. Staat / Raming van Baten en Lasten 
 

Toelichting bij de meerjarenbegroting 
Voor 2017 is de verwachting dat we een positief exploitatiesaldo weten te realiseren. Voor de               
daaropvolgende jaren is de verwachting dat dit positieve resultaat zal teruglopen. Dit is voornamelijk              
het gevolg van een minder grote instroom van leerlingen (als gevolg van de demografische              
samenstelling in de regio). Omdat de eerste jaren de vaste kosten met betrekking tot overhead               
minder snel terug zullen lopen zal een positief exploitatiesaldo op termijn niet haalbaar meer zijn. 

Uiteraard blijft het voor de komende jaren van belang om zeer oplettend te zijn en te zorgen dat                  
deze balans tussen inkomsten en uitgaven gegarandeerd blijft. De school zal dan ook alert zijn op                
alle mogelijke ontwikkelingen die een (nadelig) effect op de financiële positie kunnen hebben. Hierbij              
moet vooral worden gedacht aan wijzigingen in het overheidsbeleid die van invloed kunnen zijn op               
de middelen van de school. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar grote wijzigingen die               
vaak de media halen, zoals nieuwe afspraken rond de functiemix, aanpassingen binnen de CAO-VO              
(leeftijdsverlof) of het afschaffen van bepaalde vergoedingen. Van een even grote invloed zijn             
immers vaak de onmerkbare ‘stille bezuinigingen’, zoals het niet indexeren voor inflatie of het              
onvoldoende compenseren van extra kosten bij een nieuwe cao.  

Bij het bepalen van de financiële uitgangspositie van de school voor de komende jaren speelt               
daarnaast nog een andere complicerende factor. Een aanzienlijk gedeelte van de overheidsbijdrage            
kent namelijk een onvoorspelbaar karakter. Incidenteel worden bijvoorbeeld extra         
tegemoetkomingen verstrekt, waardoor in de jaarlijkse afrekening niet zichtbaar wordt dat er op             
structurele basis eigenlijk sprake kan zijn van een tekort. Op basis van een uitgebreide financiële               
analyse is de school er echter van overtuigd dat de bezuinigingsmaatregel heeft geleid tot een               
goede uitgangspositie voor de komende jaren. 

De inkomsten zijn direct afhankelijk van het aantal leerlingen. Omdat de Hoeksche Waard vergrijst              
zal in de komende tien jaar de omvang van de school met een derde afnemen en dus ook de                   
inkomsten. De uitgaven zijn voor meer dan 80% afhankelijk van personele uitgaven. Iets later, twee               
à drie jaar, zal ook in ongeveer dezelfde periode van 10 jaar een aanzienlijk deel van het personeel                  
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met pensioen gaan. De school staat dus de komende jaren voor een grote uitdaging om inkomsten                
en uitgaven, uitstroom van personeel door natuurlijk verloop en minder lessen in evenwicht te              
houden. Door de bezuinigingsmaatregelen van de afgelopen jaren en instroom van het aantal             
leerlingen het afgelopen jaar, is de financiële positie van de school goed. De verwachting is dat we                 
voldoende financiële buffers hebben om de aanstaande uitdaging aan te kunnen en de kwaliteit van               
het onderwijs te waarborgen.  

Voor de goede orde wijzen wij de lezer er op, dat voorgaande meerjarenbegroting taakstellend is en                
uitgaat van de huidige (bekende) wet- en regelgeving. Hierbij is het risico groot dat de realisatie                
daarvan in de toekomst altijd zal afwijken, ook mede omdat de praktijk weerbarstig is. Er is in dit                  
verslag niet gewerkt met scenario's, noch hebben wij aan de accountant opdracht gegeven om              
bovenstaande meerjarenbegroting te controleren. 
 
B1. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem. 
Zie punt 6.9. 
 
B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Zie punt 6.11. 
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Verslag Raad van Toezicht inzake werkzaamheden 2016 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van                 
zaken binnen de vereniging. De Raad van Toezicht heeft zich laten leiden door de code ‘Goed                
Onderwijsbestuur VO’. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. 
  
Volgens het rooster van aftreden eindigde in 2016 de eerste bestuurstermijn van mevrouw             
Vorthoren. Zij is bereid gevonden om een tweede termijn aan te gaan. 
In de algemene ledenvergadering van 1 juni 2016 hebben de leden met deze herbenoeming              
ingestemd. 
  
De Raad van Toezicht heeft in het jaar 2016 wederom vijf keer vergaderd; vier keer in                
samenwerking met het College van Bestuur en één keer alleen met de leden van de Raad van                 
Toezicht. 
Tijdens deze vergaderingen is intensief met de voorzitter van het College van Bestuur over de gang                
van zaken binnen de school van gedachten gewisseld, zijn adviezen verstrekt en zijn daar waar               
nodig besluiten genomen. Belangrijke punten die aan de orde zijn geweest: 
  

● PR- en communicatiebeleid; 
● zorg/Passend Onderwijs; 
● zomerschool; 
● diverse investeringen; 
● beleid t.a.v. aanschaf chromebook; 
● plannen omtrent entreegebied locatie Zoomwijck; 
● vaststelling nieuwe reglementen vanwege gewijzigde code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’; 
● meerjarenformatieplan, beleidsplan en financiële cijfers; 
● belangrijkste risico’s en onzekerheden en de interne beheersing daarvan. 

  
In het kalenderjaar 2016 is de financiële commissie, bestaande uit twee leden van de Raad van                
Toezicht, de voorzitter van het College van Bestuur en de administrateur, bijeen geweest ter              
behandeling van de financiële cijfers 2015 en de begroting 2017 en tussentijdse cijfers 2016. De               
accountant is aanwezig geweest bij één van deze vergaderingen in het kader van het doornemen               
van de jaarrekening en het accountantsverslag van 2015. 
 
De volgende wettelijke taken heeft de Raad van Toezicht het afgelopen jaar uitgevoerd: 

- goedkeuring van het bestuursverslag 2015; 
- goedkeuren jaarrekening 2015; 
- goedkeuren van de begroting 2017; 
- goedkeuren van het strategisch meerjarenbeleidsplan 2017-2021; 
- naleven van de wettelijke voorschriften (wet normering topinkomens); 
- omgang met de Code Goed Onderwijsbestuur. Hierop waren in 2016 geen afwijkingen van             

toepassing; 
- rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; 
- benoeming van een externe accountant; 
- optreden als werkgever van het uitvoerend bestuur. Er hebben in 2016 geen wisselingen             

binnen het uitvoerend bestuur plaatsgevonden; 
- evaluatie van het uitvoerend bestuur. 
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De Raad van Toezicht heeft zich laten informeren om zijn toezichtfunctie te realiseren middels              
notulen College van Bestuur, de wekelijkse Blauwdruk, mondelinge contacten met de rector en de              
Medezeggenschapsraad. Daarnaast probeert de Raad van Toezicht aanwezig te zijn bij           
verschillende activiteiten/bijeenkomsten binnen de school. In 2016 is deze werkwijze geëvalueerd           
binnen een zelfevaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht.  
 
In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan met een (potentieel) tegenstrijdig belang.  
  
Dit verslag is een verantwoording aan de leden van de vereniging zoals vastgelegd in artikel 6 lid 11                  
van het reglement van de Raad van Toezicht. 
  
Oud-Beijerland, juni 2017 
  
P.A. de Regt 
Voorzitter Raad van Toezicht 
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Bijlage: overzicht hoofd-/nevenfuncties van RvT  
 
 
Naam Functie RvT Hoofdfunctie Nevenfuncties 

dhr. P.A. de Regt Voorzitter  Zelfstandige, projectleider, 
adviseur voor de 
overheid/non-profit sector 

Geen 

mw. drs. K.H. Vorthoren Secretaris/vice- 
voorzitter  

Eigenaar cNp Beleid Gemeenteraadslid/Fractie
voorzitter CDA Korendijk, 
Lid raadsledenoverleg 
Hoeksche Waard 

dhr. S.A.J. Groenendijk Lid Statutair directeur van: 
Heinenoord Holding B.V., 
Heinenoord Assuradeuren 
B.V., Provide Verzekeringen 
B.V., BeneVia Groep B.V., 
BeneVia Verzekeringen B.V., 
Direct Verzekerd.nl B.V., 
Heinenoord Beurs B.V. 

Tot 1 januari 2017: 
bestuurder/secretaris 
Noordeloos Groep 

dhr. A.G. Buitendijk RA Lid Directeur/registeraccountant 
van Van Kempen en Co, 
accountants 

Geen 

dhr. drs. E.M. Olislagers Lid Directeur EBO De Passie 
Rotterdam 

Geen 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
(na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016 
(na resultaatbestemming) 
 
PASSIVA 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 

 


