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VOORWOORD 
 

 

De bestuurder van de Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & Training biedt u hierbij het 

Jaarverslag 2017 aan. Het jaarverslag is volgens de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs vormgegeven. In 

dit voorwoord eerst een algemene typering over het Sprengencollege, het doel van het jaarverslag, een 

leeswijzer en de interne dialoog van het verslag.  

Beleid en beleidsuitgangspunten 

Dit jaarverslag informeert u over het algemene beleid en een aantal  beleidsuitgangspunten. In 

hoofdlijnen worden de activiteiten verwoord die in 2017 zijn ondernomen om de kwaliteit van het 

onderwijs te borgen, waar mogelijk te verbeteren, om de doelen die gesteld zijn te verwezenlijken en de 

ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen. De schoolleiding stuurt het organisatorisch proces, 

begeleidt de onderwijskundige ontwikkeling, stimuleert de medewerkers en ondersteunt de bestuurder 

en de Raad van Toezicht (RvT) in een opbouwende en plezierige samenwerking. Deze aspecten komen 

kort aan de orde. 

Doel van het jaarverslag, horizontale dialoog en de indeling van het jaarverslag 

Met dit jaarverslag legt de bestuurder (het bestuur) van Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & 

Training te Wapenveld, verantwoording af aan de RvT en de Onderwijsinspectie (IvhO). Daarnaast is 

het jaarverslag een informatiedrager voor de medewerkers, de Medezeggenschapsraad, de ouders 

en/of de verzorgers van de leerlingen, de gemeente Wapenveld, het samenwerkingsverband 

IJsselvecht, de gemeenten die vanuit hun verantwoordelijkheid in de plaatsing van zorgleerlingen 

betrokken zijn, de samenwerkingsverbanden waarmee contact wordt onderhouden t.b.v. de plaatsing 

van de leerlingen, de zorginstellingen en andere belanghebbenden. Het jaarverslag is met de 

Medezeggenschapsraad en het team besproken. De bestuurder van het Sprengen College vindt het 

jaarverslag als verantwoordingsdocument vanzelfsprekend. Met het jaarverslag wenst de bestuurder 

zich publiekelijk te verantwoorden. Die openheid past bij het karakter van het speciaal onderwijs en bij 

het Sprengen College in het bijzonder. Het past ook in het huidig tijdsgewricht transparant te zijn 

vanwege het gebruik van publieke middelen.  

De begroting 2018 is in overleg met de RvT in een aantal gecombineerde vergaderingen van RvT, 

bestuurder en de beide directeuren, in het najaar 2017 en het voorjaar 2018 besproken. De gewijzigde 

vaststelling heeft in het voorjaar 2018 plaatsgevonden. Vanwege de expliciete aandacht bij de financiële 

verantwoording door de Onderwijsinspectie (IvhO) in het bijzonder de afdeling Rekenschap van het 

IvhO is door het administratiekantoor in de jaarrekening 2016 de scheiding van publieke en private 

middelen inzichtelijk gemaakt. Deze scheiding van bestedingen en verkrijgingen van de publieke en 

private middelen is in het verslagjaar 2017 doorgezet. 

In relatie tot de onderwijskwaliteit staat de bestuurder een kwaliteitscultuur voor, waarin intervisie en de 

interne audit een belangrijk aspect is. Om die reden hecht de bestuurder veel waarde aan de 

professionalisering van auditoren, de RI&E, het medewerker tevredenheids onderzoek, het ouder 

tevredenheids onderzoek en de regelmatige enquête waarin de sociale veiligheid van de leerlingen in 

kaart wordt gebracht. Als vervolg daarvan investeert de bestuurder samen met de beide directeuren in 

de correcte attitude en professionaliteit van de interne vertrouwenspersonen.  
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In relatie tot de Inspectie van het Onderwijs 

De Inspectie van het Onderwijs controleert elk jaar of een school het overheidsgeld correct besteedt.  

De Inspectie van het Onderwijs controleert eveneens de werkzaamheden van de accountant van de 

school. Ieder jaar stelt de inspectie een Onderwijsjaarverslag op. Hierin staan onder meer de financiële 

situatie van verschillende onderwijssectoren beschreven. Scholen die overheidsgeld ontvangen, 

moeten het interne toezicht goed op orde hebben. Als een onderwijsinstelling aanhoudend slecht 

onderwijs geeft, kan de overheid ingrijpen. 

De jaarverslaggeving van de Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & Training te Wapenveld bestaat 

uit drie onderdelen:  

- het bestuursverslag; 

- de jaarrekening en 

- de overige gegevens.  

Het onderdeel bestuursverslag geeft een juist en volledig beeld van het gevoerde beleid, het onderwijs 

en een aantal resultaten (opbrengsten). Het bevat relevante feiten en ontwikkelingen, waarbij de 

toegankelijkheid van de informatie centraal staat. De onderwerpen van het bestuursverslag zijn: 

personeel, onderwijs, huisvesting, kwaliteitszorg, governance, onderzoek, samenwerkingsverbanden, 

internationalisering. Speciale aandacht vragen de ‘verplichte’ onderdelen: de continuïteitsparagraaf 

(toekomstparagraaf), het verslag van het toezichthoudend orgaan, beleid met betrekking tot het 

onderwerp ‘beleggen en belenen’ en de wijze waarop de horizontale verantwoording is ingericht.  

De jaarrekening 2017 bestaat uit de balans, de staat van baten en lasten, beide met toelichting, het 

kasstroomoverzicht en de overige gegevens, inclusief de vermelding van belangrijke gebeurtenissen na 

de balansdatum en de niet in de balans opgenomen zaken. Vervolgens worden aan de jaarrekening 

nog toegevoegd: opgave van verbonden partijen, en de opgave ingevolge de Wet Normering 

Topinkomens. Consolidatie is aan de orde indien wordt voldaan aan de voorwaarden, te weten: eenheid 

van leiding, organisatorische en economische eenheid, gezamenlijk doel in beleid en taakuitvoering. 

Voor de accountantscontrole en het afgeven van de controleverklaring bij de jaarrekening gelden de 

aanwijzingen uit het jaarlijkse Onderwijscontroleprotocol OCW/EZ.  

 

Samenstelling bestuur en Raad van Toezicht  

Het bestuur en de RvT hebben in het verslagjaar 2017, het bestuurlijk functioneren in het kader van de 

code Goed Bestuur met enige regelmaat besproken. Die evaluatie in relatie tot het onderzoek van de 

IvhO in het cursusjaar 2015-2016 was reden voor de transitie van het Sprengen College. Binnen het 

Sprengen College is deze transitie verwoord met het thema ‘Een nieuw begin’. De RvT heeft per 1 maart 

2017 de voorzitter van de RvT, de heer E. Klein,  verzocht als bestuurder - ad interim zijn 

verantwoordelijkheid te nemen. In eerste instantie met een werktijdfactor van ca 0,2 fte (8 - 10 uur / 

week), waarmee gelijktijdig het voorzitterschap van de RvT eindigde. De heer L. van den Pol is benoemd 

tot voorzitter van de RvT. Inmiddels heeft de heer Klein met ingang van het schooljaar 2017 – 2018, 

een parttime benoeming met een wtf van 0,6 fte geaccepteerd.  

 

De RvT heeft uitgebreid gesproken over de invulling van de ontstane vacature in de directie van het 

Sprengen College. De complexiteit van de klus vraag om iemand met kennis van de organisatie en de 

omgeving van de organisatie. De RvT is tot de conclusie gekomen dat de heer E. Klein hiervoor de best 

passende kandidaat is, hiermee is er bewust gekozen voor een afwijking van de code goed bestuur. Zie 

voor de motivatie van de RvT de verslagen van de vergaderingen (13-3-17, 26-10-17 en 4-12-17). 
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De samenstelling van de RvT en het bestuur is in het verslagjaar 2017 als volgt: 

  RvT    Dhr. L. van den Pol – MBA (voorzitter, portefeuille organisatie) 

Drs. J.G. Brandsma (lid, portefeuille onderwijs) 

Drs. G.M.F. Frank (lid, portefeuille secretariaat) 

Dhr. T. Westebring (lid, portefeuille financiën) 

vacature 

 

Bestuur    Ing. E. Klein  

 

De RvT bestaat uit onbezoldigde leden die een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden 

ontvangen.  

De RvT heeft in een mandaatregeling en een managementstatuut de bevoegdheden voor de 

schoolleiding en bestuurder vastgelegd. 

 

Leeswijzer 

Dit jaarverslag informeert u over het algemene beleid en de uitvoering van beleidsuitgangspunten. Het 

bestuur geeft in hoofdlijnen aan welke activiteiten in 2017 zijn ondernomen om de kwaliteit van het 

onderwijs te borgen en waar mogelijk te verbeteren, om de doelen die gesteld zijn te verwezenlijken en 

de ontwikkeling van het onderwijs te bevorderen. De schoolleiding stuurt het dagelijkse 

organisatieproces aan , begeleidt de onderwijskundige ontwikkeling, is verantwoordelijk voor de intake 

en het inschrijven van leerlingen, stimuleert de medewerkers, onderhoudt contacten met gemeenten, 

met zorginstellingen ten behoeve van de dagbesteding en ondersteunt het bestuur in een opbouwende 

en plezierige samenwerking. Veel van deze aspecten, zoals hierboven beschreven, komen capita 

selecta aan de orde. 

Wapenveld, 20 juni 2018 Mede namens de Raad van Toezicht,   

    Sprengen College 

     

 

    E.  Klein, bestuurder  
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Ondertekening 

 

Akkoord en goedkeuring Jaarrekening  2017 en Jaarverslag 2017 namens de Raad van Toezicht: 

 

Naam:  L. van den Pol - MBA 

 

Functie: voorzitter Raad van Toezicht 

 

Datum:   20 juni 2018 

  

Handtekening:  

 

____________________ 

 

 

Akkoord en vaststelling Jaarrekening 2017 en Jaarverslag 2017 namens Bestuur en schoolleiding : 

 

Naam:  Ing. E. Klein 

 

Functie: bestuurder  

 

Datum:  20  juni 2018 

 

Handtekening:  

 

____________________ 

  



 

 
Jaarverslag 2017     Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & Training - Wapenveld 

 

7 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid  

De bestuurlijke verantwoordelijkheid betreft vooral missie, doel, bestuurlijke voornemens, 

organisatiestructuur en de kernactiviteiten van het Sprengen College. In deze paragraaf wordt een 

aantal aspecten over de bestuurlijke verantwoordelijkheid beschreven. 

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid en visie 

De missie van het vso zmok de Sprengen Scholing & Training is het bieden van goed onderwijs. 

Onderwijs waarop elke leerling recht heeft. Daarom wil de Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & 

Training haar leerlingen gepaste scholing bieden, gericht op het realiseren van een optimaal 

toekomstperspectief.  

Wij streven ernaar om iedere leerling welkom te heten. In een veilige  omgeving willen we de jongeren 

stimuleren en motiveren zich optimaal te ontwikkelen. Die veilige omgeving komt tot stand door rust, 

duidelijkheid en structuur. Het team hecht hierbij waarde aan goede en regelmatige contacten met 

ouders, pleegouders, verzorgers en zorginstellingen.  

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid en visie 

Professioneel werken is voor het Sprengencollege een belangrijk uitgangspunt. Dat wordt zichtbaar in 

de opleiding van de leerkrachten, de personeelswerving, de transitie van de school, het inrichten van 

het Traject Educatieve Ondersteuning (TEO) en het werken met individuele handelingsplannen.  

 

Iedere leerling heeft recht op passend onderwijs. Onderwijs dat de leerling uitdaagt, dat uitgaat van hun 

mogelijkheden en rekening houdt met eventuele beperkingen. De doelstelling (van onze maatschappij) 

is dat jongeren regulier onderwijs volgen. Soms is dat niet toereikend , dan is er de mogelijkheid om 

speciaal onderwijs te volgen.   

Deze jongeren hebben een specifieke begeleiding nodig. Dat kan enerzijds zijn veroorzaakt vanwege 

teleurstellende ervaringen in hun jonge leven; anderzijds kan dat vanwege hun beperkingen zijn, die 

bijzondere gedragsmatige uitingen veroorzaken. Vanuit de maatschappelijke perceptie, zijn zij 

ontspoord en zullen onder professionele begeleiding een persoonlijke ontwikkeling doormaken, waarin 

ook talentontwikkeling wordt gestimuleerd.  

 

De bewaking van de eigen pedagogische identiteit krijgt vorm door middel van het toelatingsbeleid van 

de leerlingen. Het toelatingsbeleid geldt ook voor de toelating van jongeren en jong - volwassenen die 

vanuit een dagbesteding de scholing en de educatieve dagtraining en/of ondersteuning aan het 

Sprengen College volgen.  

De aanvraag voor toelating van leerlingen met een leerplicht komt al of niet vanuit het 

Samenwerkingsverband IJsselvecht met een geldige Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Onderwijs 

(TLV). Aan de toelating van elke leerling voor het onderwijs en of jongere wat betreft de gewenste 

dagbesteding, gaat een intake vooraf.  

 

In het verslagjaar 2017 is het Sprengen College geconfronteerd met een groei aan leerlingen. Op de 

teldatum 1 oktober 2016 waren er 42 leerlingen in BRON geregistreerd; teldatum 1 oktober 2017 was 

dat aantal 58 en op 1 februari 2018 was dat aantal 79.  

Tijdens het vaststellen van het voorliggende jaarverslag 2017 is het aantal leerlingen gestegen tot meer 

dan 80. Hiermee concludeert het bestuur dat de concretisering van de visie en de missie van het 

Sprengen College bestaansrecht geeft. 
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In 2017 is onderwijs gegeven aan leerlingen met een cluster 4 indicatie. Leerlingen en jongeren met 

een geldig TLV worden toegelaten op het Sprengen College. Daarnaast organiseert het Sprengen 

College onderwijs voor vo-leerlingen door middel van een specifiek arrangement.  

Het Sprengen College heeft plaats voor de specifieke doelgroep  leerlingen die bij de jeugdkliniek van 

Tactus (verslavingszorg) een traject volgen en de mbo-leerlingen niveau 1 (Entree onderwijs) die op het 

ROC dreigen uit te vallen (onderaannemers schap voor Deltion).  

 

In de uitdagende ecologische schoolomgeving van het Sprengen College, is (fysiek) de zorginstelling 

PerspektiV gesitueerd; de jongeren en leerlingen volgen het speciaal onderwijs of een specifiek 

arrangement gericht op vervolgonderwijs c.q. toeleiding op de arbeidsmarkt bij het Sprengen College. 

 

Daarnaast is het bestuur van mening, dat zij de maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen in 

de thuiszittersproblematiek. Het Sprengen College heeft daarvoor een eigen leer – begeleidingsconcept 

(TTVO) en Traject Educatieve Ondersteuning (TEO) ontwikkeld. Het onderwijs wordt door gemeenten, 

ouders en direct betrokkenen zeer gewaardeerd. De thuiszittersproblematiek wordt onderkend door de 

landelijke politiek; het TTVO-concept wordt ook geïmplementeerd door het SWV Renn4. Het Sprengen 

College begeleidt in het schooljaar 2017 – 2018 de professionals van het SWV Renn4. Met 

Jeugdzorginstelling Horizonbegeleiding implementeert, de realisatie van dit TTVO- en het TEO-concept 

in het voedingsgebied van het Sprengen College.  

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid en Juridische structuur 

De rechtspersoonlijkheid van het bestuur is een stichting. Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & 

Training is op 26 juni 1959 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Zwolle. 

Ondanks alle vragen over de toekomst van het speciaal voortgezet onderwijs is er bestaansrecht voor 

het Sprengen College. De inzet van het Passend Onderwijs in het Primair en Voortgezet Onderwijs, 

onderstreept de gewenste kwaliteit in leerlingbegeleiding zoals dat in het onderwijsconcept van het 

Sprengen College is geformuleerd. Het bestuur streeft ernaar om het Sprengen College als een 

merknaam voor het specifiek ecologisch onderwijsconcept verder te professionaliseren.  

De bekostiging door de overheid verlangt kwalitatief goed onderwijs. Dat ervaren we binnen de school 

ook als onze maatschappelijke opdracht voor deze categorie jongeren en cluster 4 leerlingen! Het 

bestuur waardeert in dit verband de motivatie in de dagelijkse onderwijspraktijk, de begeleiding van de 

leerlingen en de aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling; soms na jarenlange 

teleurstelling en frustratie.  

Het aanstellen en ontslaan van personeelsleden / medewerkers is voorbehouden aan het bestuur. De 

benoeming en het ontslaan van de bestuurder is een verantwoordelijkheid van de RvT.  

Vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid, heeft het bestuur in het afgelopen kalenderjaar een extra 

impuls in de teamontwikkeling gegeven. In de verantwoording van het financieel jaarverslag wordt die 

keuze benadrukt. 
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Kernactiviteiten  -  missie, visie en identiteit 

Het Sprengen College is van mening dat de missie van de school vraagt om het leveren van maatwerk 

voor de individuele leerling. Maatwerk leveren betekent vervolgens dat leerlingen en de jongeren  in het 

onderwijsarrangement, de keuze hebben een volledig onderwijsprogramma, of  een deel van dat 

programma in de vorm van een arrangement te kunnen volgen. Sprengen College heeft een 

“menukaart” ontwikkeld, waarin de verschillende arrangementen beschreven staan.  

De kernactiviteit van de school bestaat uit het geven van passend speciaal onderwijs (cluster 4) aan 

leerlingen in de leeftijd van 12 tot 21 jaar met een indicatie speciaal onderwijs. Voor iedere leerling wordt 

een individueel handelingsplan (ontwikkelingsperspectief) geformuleerd. 

Missie 

De missie van de Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & Training is het bieden van goed onderwijs. 

Onderwijs waarop elke leerling recht heeft. Daarom wil de Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & 

Training haar leerlingen gepaste scholing bieden. Deze scholing is vanwege het unieke concept, gericht 

op het realiseren van een optimaal en realistisch toekomstperspectief.  

De missie is in het kort te duiden met: “een nieuw begin …’ 

In het onderwijs en dagbesteding voor leerlingen en jongeren die ‘niet weten wat ze kunnen of niet 

weten wat ze willen’ komt dat tot uiting. Het zijn dus leerlingen die de professionaliteit van het Sprengen 

College in onderwijs en begeleiding nodig hebben. 

 

Visie  

Professioneel werken is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Dat wordt zichtbaar in de opleiding van 

de leerkrachten en het werken met individuele handelingsplannen.  

Wij streven ernaar om iedere leerling welkom te heten. In een veilige  omgeving willen we de jongeren 

stimuleren en motiveren om zich optimaal te ontwikkelen. Die veilige omgeving komt tot stand door rust, 

duidelijkheid en structuur. Het team hecht hierbij waarde aan goede en regelmatige contacten met 

ouders, pleegouders en verzorgers.  

Aansluitend op de missie, heeft het team gedurende het verslagjaar 2017 gewerkt aan het formuleren 

van de visie voor het Sprengen College. Tijdens een aantal studiedagen is deze ten aanzien van een 

aantal beleidsterreinen verwoord. De visie van het team zal in de schoolplanperiode 2019 – 2022 

leidend zijn en het uitgangspunt vormen voor de doelstellingen en de jaarplannen. 

 Identiteit 

In de visieontwikkeling en de concretisering van het ecologisch onderwijsconcept, wordt het Sprengen 

College bijgestaan en begeleid door Em. Prof. Dr. Hans Jansen. De heer Jansen is emeritus Professor 

Pedagogical Innovation and Ethics aan the Bristol Centre for Leadership and Organisational Ethics of 

the University of the West of England in Bristol (UK) en verbonden aan de Stichting Real life Learning. 

De wetenschappelijke belangstelling oriënteert zich ook o.a. op de ecologische pedagogiek en de 

performatieve pedagogiek. Deze twee laatste aspecten zijn voor Jansen reden om bij het Sprengen 

College betrokken te zijn.  

De heer Jansen zoekt in zijn wetenschappelijke benadering, naar mogelijkheden voor Levend Leren 

(Real life learning) binnen de orale performatieve culturen en naar mogelijkheden om traditionele 

instituties voor scholing, opleiding en opvoeding ‘af te breken’. Deze laatste wetenschappelijke intentie, 

past in de wetenschappelijke benadering naar theorie en praktijk, in de visie van het onderwijs aan het 

Sprengen College. 
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Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Dit betekent dat wij respect hebben voor elkaar. De leerkrachten 

zijn ook een identificatie zijn de leerlingen. Anderen zien aan ons dat wij maatschappelijke 

verantwoording dragen in de talentontwikkeling van de specifieke doelgroep leerlingen en jongeren. Het 

aanleren en uitdragen van normen en waarden wordt dan ook als belangrijk onderdeel van de opvoeding 

en het onderwijs gezien.  

De leerkrachten krijgen als het ware ‘de hele maatschappij over de vloer’. Veelal zijn het leerlingen met 

een gedragspatroon, die problemen opleveren. De emoties van de leerkrachten vormen de kern van 

hun persoonlijke identiteit. De medewerkers van het Sprengen College werken met passie en investeren 

in het emotioneel begrip. Het werk van de leerkrachten en alle andere medewerkers is zwaar en het 

zelfvertrouwen van de medewerkers wordt vele keren op de proef gesteld.  

Alleen in dat schoolklimaat waar eenheid heerst, kunnen alle geledingen onderwijs ontvangen, geven 

of ondersteunen. Ieder mens heeft de plicht om zijn/haar talenten ten nutte van de medemens aan te 

wenden.  

Hierin zijn externe attributie (de leerling) en zelfreflectie (de leerkracht/begeleider) bepalend in het 

handelingsrepertoire van de leraarkracht. 

Een illustratie van de identiteit in de toepassing van het ecologisch onderwijsconcept is in een 

sfeerimpressie van het Sprengen College te vinden  op http://vimeo.com/103994072. 

  

http://vimeo.com/103994072
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Kernactiviteiten - Ontwikkeling en leren  

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 

De cognitieve ontwikkeling van de leerling is niet het hoogste doel voor de leerling aan het Sprengen 

College. De relatief korte verblijfsduur van de leerlingen (gemiddeld minder dan 2 jaar) maakt het extra 

belangrijk dat er aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De inzet van de orthopedagoog, 

de interne begeleiders, de interventiecoach en de groepsgrootte van max. 12 leerlingen maakt het 

mogelijk om dit ook in de praktijk vorm te geven. 

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat de leerkracht kennis heeft van sociaal-emotionele problematiek. 

Dagelijks is er een overdrachtsmoment in de begeleiding van de zorginstelling naar de school of de 

dagtraining. Diverse studiemiddagen en instructiemomenten onder professionele externe en interne 

begeleiding, werden georganiseerd. Vooralsnog is het belangrijk dat in het team een eenduidige 

benadering van de leerlingen aanwezig is. 

De leerlingen kunnen veel vertellen hoe zij hun eigen omgeving ervaren. Zij worden betrokken bij het 

vinden van oplossingen in de groep of individueel. Binnen het het ecologisch concept van het Sprengen 

College worden de deelnemende leerlingen en jongeren serieus genomen.  

In dit verband benadrukt Prof. Jansen in zijn begeleiding, dat het ecologisch oinderwijs een alternatief 

perspectief biedt. De leerkrachten binnen het Sprengen College werken niet in een lineaire manier. De 

specialistische aanpak voor de internaliserende en externaliserend leerlingen, zijn gebaat bij 

‘knooppunten van netwerken in de vage onheldere wereld. De leerkrachten zijn met veel creativiteit aan 

het werk en met behulp van verbeelding, begeven zij zich in de wereld van hun leerlingen. Zij hebben 

aandacht voor de eigen performance en performativiteit en die van hun leerlingen. Met dat als 

uitgangspunt streven we in het Sprengen Coillege naar clusters van leerlingen, die ‘passen’ bij de 

mentor / leerkracht / begeleider. Leraren en leerlingen / jongeren krijgen waardering voor elkaar! 

 Ontwikkeling van de leerling 

Een jongere kan zich goed ontwikkelen in een veilige en uitdagende leeromgeving. De leerkracht is 

capabel, deze omgeving voor de leerling te creëren.  

Het is echter wel goed om te beseffen dat ook de leerlingen van het Sprengen College intrinsiek 

gemotiveerd moeten zijn wanneer zij willen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Die intrinsieke 

motivatie wordt door de leerkracht bevorderd dankzij enthousiast, uitdagend, betekenisvol en passend 

les te geven. 
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Kernactiviteiten - Onderwijs  

 

Leerkrachten geven de leerlingen onderwijs om kennis en vaardigheden over te brengen. Het 

overbrengen van kennis en vaardigheden krijgt vorm door te werken aan vooraf vastgestelde doelen. 

In de context van het Sprengen College zijn dat vooral de individuele handelingsplannen. De 

leerlingen werken op hun eigen niveau; wij zijn van mening, dat de bijna individuele onderwijssetting  

moet uitmonden in zelfstandig werken met een stimulerende begeleiding. Samenwerken komt de 

talentontwikkeling van de leerling ten goede.  

Differentiatie van het onderwijs 

Het Speciaal onderwijs, vraagt aandacht voor de leerling met meer of juist minder leermogelijkheden. 

Wij vinden het belangrijk de leerlingen meer uitdaging te bieden dan zijzelf, voorafgaand aan de periode 

bij het Sprengen College, hebben ervaren. Dit geven wij vorm door te zorgen voor een rijke ecologische 

leeromgeving met voldoende aanbod van activiteiten om te leren. Het uitgangspunt vormt de gedachte, 

dat er recht wordt gedaan aan de talenten van iedere jongere en daarmee ook aan de individuele 

(onderwijs)behoefte. Er is blijvend aandacht voor het zelfbeeld van de meer- en minderbegaafde 

leerling.  

Actieve rol leerlingen  

De betrokkenheid van de leerlingen is hoog wanneer wij hen actief bij het onderwijs betrekken. Daarom 

richt de leraar de leeromgeving zodanig in dat deze uitnodigt tot actief leren. De leerling mag zelf 

plannen en het hoe, wat en waar vormgeven.  

Onderwijsprestaties, onderwijskundige- en onderwijs programmatische zaken. 

Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen met het Staatsexamen,  certificaten of een geheel diploma, 

kunnen behalen. 

Het Sprengen College is van mening dat de missie van de school vraagt om het leveren van maatwerk 

voor de individuele leerling. Maatwerk leveren betekent volgens ons het aanbieden van een volledig 

programma, maar ook de keuze kunnen maken voor een deel van dat programma in de vorm van een 

arrangement. Sprengen College heeft een menukaart ontwikkeld, waarin de verschillende 

arrangementen beschreven staan. 
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Kernactiviteiten – Zorg en begeleiding  

 

Om de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen te borgen en te verbeteren zijn wij van mening dat 

de leerkracht in staat moet zijn vroegtijdig te signaleren welke leerlingen er bijzondere ondersteuning 

behoeven. Dit kan door middel van de intake, het leerling dossier en het OPP. Belangrijk hierbij is dat 

de leerkracht toegerust is, om de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte (hetzij bij het leren en/of 

bij het gedrag) te helpen. De leerkracht beschikt of ontwikkelde ook in 2017 vaardigheden om de 

leerlingen effectief te ondersteunen. Om die reden zijn er regelmatig teambijeenkomsten georganiseerd 

waarin het werken aan de transitie van het Sprengen College, een gemeenschappelijk doel is.  

Op de fundamentele basis van het ecologisch onderwijsconcept is het onderwijs van het Sprengen 

College ingericht. Hierbij wordt recht gedaan aan de begeleidingsvraag, de gaven en talenten van de 

leerlingen. Door begeleide confrontatie in de directe maatschappelijke omgeving van de school en later 

als leerling in het reguliere onderwijs en/of het arbeidsleven zijn de leerlingen uitgerust met voldoende 

ervaringen als burger te participeren in de samenleving. 

Kernwoorden die bij de school passen, zijn: recht doen aan talenten, persoonlijke vorming en 

ontwikkeling als perspectief, maatschappelijke ervaring, ouder- en leerlingenbetrokkenheid, 

ontwikkelingsgerichte handelingsplannen.  

Het gaat daarbij om het werken, het leren, de omgang met leerlingen en leerkrachten en met ‘anderen’, 

in en buiten de school. De keuzes van leermiddelen, het gebruik van de digitale leermiddelen, de directe 

ondersteuning in de specifieke vraagstelling en de leerlingbegeleiding worden allen gedragen vanuit het 

perspectief van het Ecologisch onderwijsconcept. Juist vanwege de vormgeving vanuit het schoolprofiel 

is het concept van het Ecologisch onderwijsconcept van groot belang. 

In 2017 is binnen het Sprengen College gewerkt aan de inhoud van vier clusters: 

- Leren:  Het theoretisch onderwijs   

- Werken:  Ontwikkelen van technische vaardigheden. 

- Entree:  Maatwerk leveren in het portfolio. 

- Creëren:   Persoonlijke ontwikkeling / - vorming: ‘Worden die ik zijn mag’. 
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Kernactiviteiten – Toelatingsbeleid en leerlingen 

 

In de toelating van leerlingen is de keuze voor het Sprengen College geen vanzelfsprekende zaak. 

Hiervoor werd reeds de reden gegeven wanneer leerlingen ten behoeve van hun talentontwikkeling en 

hun persoonlijkheidsvorming voor het Sprengen College kiezen. Tijdens het intake gesprek wordt 

expliciet aandacht besteed aan het bijzindere karakter van het onderwijs.  

De school heeft zichzelf gepositioneerd tussen of beter gezegd, in het verlengde van de tijdelijke 

reboundsetting van het VO, de bijzondere manier van omgaan met de doelgroep jongeren die niet in 

het reguliere onderwijs of in het regulier VSO zich kunnen ontwikkelen.  

 

Het aantal leerlingen 

Teldatum  en uitstroom 2015 2016 2017 2018 

1 oktober  59 42 58 70 

1 februari    53 79 

15 juni   61 82 

1 juli  

  

66 86 

Uitstroom van leerlingen 

 

22 10 20 

Leerlingen derde geldstroom 

(zonder thuiszitters) 
19 22 

 

 

12 

 

Het aantal leerlingen op 1 oktober van elk jaar, vormt de grondslag voor de bekostiging van het volgende 

schooljaar. Ontwikkelingen hierin hebben een directe invloed op het financiële resultaat.  Omdat in het 

cursusjaar 2017 – 2018 het leerlingenaantal verdubbelde heeft het Sprengen College een zwaar 

financieel jaar. 

De waardering voor het onderwijs en het bestaansrecht van het Sprengen College uit zich met name 

ook vanuit de inschrijving van de leerlingen met een geldige TLV. 
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Personeel 

 

Binnen de begroting 2015 en 2016  is ten behoeve van het meerjaren - formatiebeleid een aantal 

beleidsopmerkingen gemaakt.  Het beleid wordt verwoord en beschreven in het meerjaren - 

formatieplan. Het Sprengen College gaat een inhaalslag maken ten aanzien van de onderwijsinhoud, 

regionale en inhoudelijke positionering wat betreft het Passend Onderwijs. Binnen de formatie keuzes 

wordt opnieuw gekeken naar de leerlingenbegeleiding mede in relatie tot de dagbesteding en de 

inhoudelijke themagroepen. Als gevolg hier van zal er in de formatie naar de functietoedeling een 

geringe verschuiving plaatsvinden. Onderstaand wordt de te verwachten ontwikkeling weergegeven. De 

tabel is een werkmodel. Omdat in de financiële Jaarbegroting met de loonsom en personele lasten wordt 

gewerkt, is deze tabel niet één op één vergelijkbaar met de begrotingscijfers.  

Ontwikkeling Personele inzet 

 

Aantal Fulltime eenheden 

Functiecategorie 2016 2017 2018   

Bestuur  2,2 1,1 0,6   

Onderwijzend personeel 7,3 6,7 5,3   

Onderwijsondersteunend personeel 10,5 9,8 10,7 

  
 

     
Totaal 20 17,6 16,6 

  
 

Bovenstaand overzicht toont de personele inzet per functiecategorie waarbij niet gecorrigeerd is voor 

BAPO en herbezetting Arbeidsduurverkorting. De personele inzet is in 2017 - 2018 lager dan de 

voorgaande jaren. Het streven is om de komende jaren met een vergelijkbare formatie te kunnen 

werken, voor zover de financiën dit mogelijk maken. Daarbij merken we dat, dankzij de ontwikkeling van 

de eigen professionaliteit, de inzet van externe specialisten minder wordt. Bestuurder en directie 

stimuleren deze ontwikkeling en bijbehorende ontplooiing van de eigen medewerkers. Om die reden 

zijn in 2017 de kosten voor de scholing van het team afgenomen.   

 Scholingsplan 

Het scholingsplan van de medewerkers is op de gewenste persoonlijk ontwikkeling gericht. Een aantal 

medewerkers heeft de opleiding tot instructeur afgerond. In de functioneringsgesprekken wordt over de 

persoonlijke ontwikkeling gesproken. In het scholingsplan zal in eerste instantie gedacht worden aan de 

scholing van de didactische vaardigheden. Hierbij zal aandacht zijn voor de ingewikkelde problematiek 

in de doelgroep leerlingen en jongeren in de dagbesteding.  

Binnen de school is het team ontwikkelplan en het leerteam belangrijker dan elke individuele 

persoonlijke ontwikkeling. De ontwikkelcirkel van het team, over de lijnen van zelfsturing, de gewenste 

teamsturing, mede in relatie tot het ecologisch pedagogisch onderwijsconcept, vormt een belangrijke 

bijdrage aan het grotere geheel (school).  
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 Stageplaats 

Het stagebeleid is in het verslagjaar nadrukkelijk geformuleerd. Hiermee wil het Sprengen College een 

rol spelen in de ontwikkeling van MBO en PABO studenten. In het verslagjaar 2017 heeft een aantal 

stagiaires hiervan gebruik gemaakt.  

 

Internationalisering 

Binnen de school is vanuit het bestuurder expliciet aandacht voor grensoverschrijdende activiteiten en 

internationalisering voor zover dat direct ten behoeve van de begeleiding van de jongeren en de kwaliteit 

van het onderwijs van belang is.  In de geschiedenis van het Sprengen College was dit één van de 

bijzondere begeleidingsinstrumenten. Binnen het verslagjaar 2017, is hierop vooralsnog geen nieuw 

beleid geformuleerd c.q. aandacht aan geschonken. 
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Integraal Personeelsbeleid (IPB) 

 

Het Integraal personeelsbeleid kan op diverse manieren worden ingericht. In het verslagjaar is  aandacht 

besteed en verdere uitwerking gegeven aan een aantal belangrijke en essentiële onderwerpen. 

 Functiemix – beleid en uitvoering 

In het verslagjaar 2013 is het functiemixbeleid, ten behoeve van het benoemen van medewerkers in 

een LB-functie, geformuleerd. In het verslagjaar 2017 is daarvoor geen verdere uitvoering aan gegeven. 

Vooralsnog heeft de bestuurder het voornemen in 2019 dat beleid bij te stellen. 

 Personeelsdossier 

Het personeelsdossier, beter aan te duiden als het bekwaamheidsdossier, wordt met ingang van 2018 

per medewerker verder ingericht. Daarmee is voldaan aan de wettelijke normering van het 

personeelsbeleid. Met deze dossiervorming heeft elke medewerker, de bestuurder en de 

personeelsadministratie inzage in zijn persoonlijke documenten. 

 Vervanging van leerkrachten 

Medewerkers die ziek zijn, een cursusdag hebben of vanwege een andere reden niet aan het werk 

kunnen, worden zo mogelijk vervangen door een vaste pool van invallers. Voor de vervanging van zieke 

leerkrachten en medewerkers is het Sprengen College een Eigenrisicodrager (ERD). 

 Beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 

Het beleid inzake uitkering na ontslag is er op gericht zoveel mogelijk de voormalige medewerkers naar 

een nieuwe baan te begeleiden en de uitkeringen hiermee zoveel als mogelijk te beperken. 

 Interne coaching en begeleiding 

Omdat de mogelijkheid voor interne coaching en begeleiding van leerkrachten aanwezig is,  behoefde 

in het verslagjaar geen gebruik te worden gemaakt van externe begeleidingsinstituten. De bestuurder 

van de school is geregistreerd coach en mediator. 
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Verslaggeving Medezeggenschapsraad  

In het kalenderjaar 2017 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) een aantal keren overleg gehad. 

Diverse agendapunten zijn langs de MR gekomen. Veel agendapunten kwamen vanuit het bestuur ten 

behoeve van de besluitvorming in de MR. De MR formuleert het advies ten behoeve van de 

besluitvorming in het bestuur.  

Namens de ouderparticipatie van het Sprengen College participeert een ouder in de MR van het SWV 

IJasselvecht. 

 

Huisvesting, onderhoud en ICT  

In de schoolgebouwen worden de lessen op adequate wijze gegeven. Om de nieuwste en meest recente 

ontwikkelingen binnen het schoolgebouw mogelijk te maken, vooral in relatie tot de individuele 

leerlingbegeleiding en de verdere ontwikkeling van het ecologisch concept, zal er een aantal 

aanpassingen in de lokalen en het schoolterrein moeten plaatsvinden. 

Ondanks dit gegeven, zijn ook in het verslagjaar 2017 geen bijzondere bouwkundige aanpassingen 

gedaan. In het verslagjaar 2019 worden een aantal bouwkundige aanpassingen verwacht. Daarnaast is 

in het verslagjaar 2017 frequent overleg met de gemeente Heerde gevoerd vanwege de bekostiging 

van het (achterstallig-) onderhoud. In mei 2018 is in overleg een voorstel door de gemeente 

geformuleerd. Effectuering van de beschikking heeft nog niet plaatsgevonden. 

Met de gemeente wordt overlegd in het kader van het Integraal Onderwijshuisvestingsplan. 

In 2017 is o.a. ten behoeve van de Informatiebeveiliging & Privacy (IBP) in het kader van de Algemene 

Verordening Gegevensbeheer (AVG)  een voorbereiding geweest op het invoeren van een nieuw 

digitaal Leerlingvolgsysteem (LVS). De keuze voor het LVS is inmiddels gemaakt. De implementatie 

vindt in de tweede helft van 2018 plaats.  
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Financieel 

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting vso zmok de Sprengen Scholing 

&Training is opgesteld door Adequatum te Leusden. Deze jaarrekening is gecontroleerd door 

accountantskantoor Van Ree Accountants te Barneveld. In een vooroverleg met het 

administratiekantoor en de accountant is aandacht besteed aan de realiteitswaarde van de 

risicoparagraaf.  

 
 

Treasury verslag 

 

In 2017 hebben er geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. De beschikbare vrije 

middelen zijn overgemaakt naar een spaarrekening. Er hebben zich in het verslagjaar geen 

liquiditeitsproblemen voorgedaan. In 2018 zal de school alert moeten zijn. Er wordt eind 2018 een 

liquiditeitsbegroting opgesteld; dit is vooral vanwege de groei van het aantal leerlingen in relatie tot de 

t-1 bekostigingssystematiek. Extra medewerkers zijn  aangetrokken. Tevens zijn er twee langdurig zieke 

medewerkers aan het re-integreren. 

Bij het selecteren van een bank voor het onderbrengen van de spaartegoeden wordt door het bestuur 

gelet op de credit rating van de betreffende bank, conform de Regeling beleggen en belenen van het 

Ministerie OCW en met het oog op het zoveel als mogelijk waarborgen van een goed beheer van deze 

tegoeden. Om dit te waarborgen is door het bestuur een treasurystatuut opgesteld, waarin afspraken 

zijn vastgelegd inzake de wijze waarop wordt omgegaan met de regeling beleggen en belenen. 

Daarnaast is in dit statuut opgenomen wie welke verantwoordelijkheden op dit terrein heeft. 
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Continuïteitsparagraaf 
 

In 2015 is er een daling van het aantal leerlingen opgetreden. Die daling is in 2016 niet doorgezet. In 

de tabel op pagina 14 is de positieve ontwikkeling van de leerlingenaantallen te zien. Met name in de 

eerste periode van 2017, dus na het verslagjaar, is dat zichtbaar. Voor het vso is er veel veranderd. In 

de regio Zwolle is er sprake van een negatieve verevening. Dit houdt in dat er tot 2019 sterk op het vso 

en so bezuinigd moet worden binnen het samenwerkingsverband IJsselvecht. De terugloop van het 

leerlingenaantal zal in de loop van deze periode steeds sterker gevoeld gaan worden. Het Sprengen 

College heeft al in een vroeg stadium gekozen voor leerlingen met forse problematiek, waarvoor een 

plek, ook met ondersteuning, binnen het reguliere vo onmogelijk is. Het lijkt echter realistisch om te 

veronderstellen dat Passend Onderwijs gestuurd door economische prikkels, geen verdere  krimp gaat 

opleveren binnen het speciaal onderwijs. Binnen het SWV IJsselvecht heeft men aangegeven dat 

vanwege de specifieke doelgroep, het Sprengen College bestaansrecht heeft. 

 

Het Sprengen College ziet wel de noodzaak om zich ook in de nabije toekomst, binnen het onderwijsveld 

verder te herpositioneren. Hierbij valt te denken aan: meer aansluiten bij MBO, meer aansluiten bij MKB 

en samenwerking met de SWV (sociale werkvoorziening). Tevens worden de mogelijkheden met de 

groep herintredende Wajongers zonder startkwalificatie en verdere samenwerking met vo scholen en 

zorginstellingen in de vorm van het aanbieden van arrangementen onderzocht. 
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Risicomanagement 

Om de risico’s zoveel als mogelijk te beperken hanteert de school een planning en controle cyclus 

waarbij het bestuur twee keer per jaar de ontwikkeling van de financiële prestaties monitort. Hierover is 

ook periodiek verantwoording afgelegd aan de RvT. De basis voor de verantwoording wordt naast de 

realisatie gevormd door de meerjarenbegroting die voorafgaand aan elk jaar door het bestuur is 

opgesteld en aan de RvT is voorgelegd.  

Daarnaast is ten behoeve van de interne controle, de administratieve organisatie beschreven van de 

processen met een financieel risico. Hierin is de functiescheiding, overdraagbaarheid en 

betrouwbaarheid van informatie gewaarborgd.  

Het Sprengen College werkt als een dynamische school met een korte verblijfsduur van leerlingen. Dat 

brengt ook risico met zich mee. Door de veranderingen in de onderwijsomgeving moeten we enerzijds 

goed sturen en beheersen, anderzijds moeten we zorgen voor een adequaat toezicht en transparante 

verantwoording. Bij prestatiesturing gaat het om het formuleren van concrete doelstellingen, het 

monitoren van prestaties en het beleid, waar nodig bijsturen.  

Bij het risicomanagement staat het gestructureerd beoordelen, beheersen en bewaken van de risico’s 

die het behalen van de doelstellingen kunnen bedreigen centraal. 

Risicobeheersing 

Risico’s zijn vanaf 2015 onderdeel geworden van de planning en control cyclus, de PDCA cirkel. 

Risicomanagement vormt een integraal onderdeel van de rapportages, op alle beleidsterreinen: 

financieel, personeel, onderwijskundig etc. 

Risicoprofiel 

Jaarlijks zou het Risicoprofiel van de stichting gemeten moeten worden. In de afgelopen jaren heeft dat, 

gezien een tijdsbesteding naar urgentie en belangrijkheid, minder aandacht gehad. Vooralsnog gaan 

we binnen het Sprengen College ervan uit dat er sprake is van een gemiddeld risicoprofiel.  

Het spreekt voor zich dat na een periode van personele onrust en extra investeringen in 

transitievergoedingen, het percentage weerstandsvermogen kwetsbaar is geworden.  

Beheersing van risico’s 

Voor het opvangen van de zogenaamde restrisico’s en onvoorziene calamiteiten gebruikt de school in 

haar financieel beleid onder andere het kengetal weerstandsvermogen om te zorgen dat er voldoende 

eigen vermogen beschikbaar is als risicobuffer. Voor de vaststelling van de hoogte van deze buffer is 

gebruik gemaakt van een standaardrisicoprofiel.  

Om niet onnodig de risicobuffer aan te spreken, wordt in elk geval getracht om risico’s tijdig te 

onderkennen. Indien nodig worden er acties ondernomen om de impact van het risico te verkleinen. De 

meerjarenbegroting is hiervoor een belangrijke tool.  

Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

 

In 2012 is het Sprengen College in samenwerking met Horizonbegeleiding uit Groningen een traject 

thuiszitters gestart (TTVO). Voor het komend jaar zal borging binnen wet en regelgeving plaats moeten 

vinden. In 2015 heeft het Sprengen College in het kader van dit traject een aantal herstel opdrachten 

van de inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit traject, ondanks het aangetoonde positieve resultaat, 

valt niet binnen de bestaande wet- en regelgeving en daarom moeten er zaken hersteld worden. 
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Leerlingen die dit traject volgden zijn nu ingeschreven bij de organisatie O2G2 te Groningen. Het 

Sprengen College voert het traject (TTVO) uit als onderaannemer in de vorm van een arrangement. De 

Inspectie van het Onderwijs heeft aangegeven met deze constructie akkoord te gaan.  

 

In het najaar van 2015 heeft de staatssecretaris van OC&W een brief met een aantal aanbevelingen 

aan de tweede kamer gestuurd. Deze aanbevelingen geven een aantal oplossingen voor het probleem 

van langdurig thuiszittende kinderen en komen in grote lijnen overeen met het traject TTVO. Het zou 

voor de continuïteit van dit project goed zijn als deze aanbevelingen tot beleid worden gemaakt. 
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Verslag van de toezichthouder 

 

In deze paragraaf legt de RvT verantwoording af over zijn handelen en van de resultaten die dat 

handelen heeft opgeleverd. 

Omdat het toezicht vanuit de RvT is georganiseerd, legt het bestuur, als vertegenwoordiger van het 

bevoegd gezag van de Stichting vso zmok de Sprengen Scholing  & Training verantwoording af over de 

uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het voorliggende jaarverslag.  

Werkwijze en taakopvatting van de Raad van Toezicht 

De RvT heeft geen subcommissies ingesteld die eventueel tot taak hebben de aan hen toebedeelde 

onderwerpen voor te bereiden ten behoeve van een meer efficiënte en effectieve besluitvorming in de 

RvT. De efficiëntie, de effectiviteit, de gedachte-uitwisseling en de besluitvorming vindt integraal in de 

RvT plaats. De RvT heeft vooral en expliciet aandacht gehad voor: 

- de begroting en financiële verantwoording; 

- de rechtmatigheid, en 

- de beoordeling en beloning (werktijdfactor) van de directeur. 

De RvT houdt zich dus bezig met de publieke belangen en verkleint daarmee de afhankelijke positie ten 

aanzien van de informatievoorziening. Daarbij geldt dat toezicht op hoofdlijnen niet een kwestie is van 

toezicht “ver weg” maar juist “betrokken” en is gericht op: 

- toezicht op de  besturing van het Sprengen College (en niet uitsluitend op het functioneren van 

de bestuurder); 

- interne processen waarbij  talentontwikkeling van iedere leerling voorop staat en de 

- kwaliteit van onderwijs en personeel. 

In relatie tot het wettelijk toezichtskader 

De RvT is belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder, alsmede de vaststelling 

van de beloning en onkostenvergoeding van de bestuurder. Om die reden is de RvT in het verslagjaar 

2016 met de voormalige bestuurder tot de vaststellingsovereenkomst gekomen. Een deel van de 

vaststellingsovereenkomst van de voormalig bestuurder en de vaststellingsovereenkomsten van twee 

andere medewerkers drukken het financieel resultaat van 2017. 

De RvT is verder belast met: 

- het goedkeuren van de door de bestuurder op te stellen jaarlijkse begroting, jaarstukken, 

jaarverslag en jaarlijks bij te stellen strategisch meerjarenbeleidsplan van de stichting; 

- het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur, bedoeld 

in artikel 171 van de WPO; 

- het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van middelen van de stichting en 

- het aanwijzen van een register accountant ter controle van de jaarstukken die daarover verslag 

uitbrengt aan de bestuurder en de RvT. 

In het voorliggende jaarverslag 2017 verantwoordt de RvT, in samenhang met het verslag van de 

bestuurder en expliciet in deze paragraaf, de uitvoering van de taken en de uitoefening van 

bevoegdheden zoals hiervoor bedoeld onder het kopje ‘De RvT is verder belast met.’ 
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Onderwerpen die in 2017  aan de orde zijn geweest 

In 2017 heeft de RvT in iedere reguliere vergadering aandacht besteed aan de kwaliteit van het 

onderwijs op de school. De RvT doet dit aan de hand van de schriftelijke voortgangsverslagen van de 

bestuurder, de uitkomsten van de interne en de externe kwaliteitsaudit. Deze rapportages gaan 

vergezeld van een nadere toelichting van de bestuurder en de directeur. De aandacht gaat daarbij niet 

alleen uit naar de feitelijke uitkomsten, maar nog veel meer naar de acties die de bestuurder onderneemt 

op basis van de uitkomsten. In de vergaderingen is aandacht gevraagd voor de invoering van het 

Passend Onderwijs en tevens een uitgebreide presentatie verzorgd over de consequenties van het 

Passend Onderwijs, de interne opbrengsten van de school, de sociale veiligheid en het 

ondersteuningsprofiel. De begroting 2018 ging vergezeld van het formatieplan voor het schooljaar 

2018/2019 met een prognose van de ontwikkeling in leerlingaantallen voor de komende jaren.   

Governance 
 

Instellingen in het voortgezet onderwijs zijn maatschappelijke instellingen met een specifieke 

verantwoordelijkheid. Zij verzorgen de opleiding van leerplichtige kinderen in de leeftijd van 12 tot 21 

jaar. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit over een (toenemend) aantal terreinen.  

 

Het bevoegd gezag draagt, binnen de grenzen van de mogelijkheden van de instelling, er in ieder geval 

zorg voor dat het best mogelijke onderwijs wordt geleverd voor ieder kind. Daarbij spant de instelling 

zich in om zo goed mogelijke leerresultaten te bereiken en de omstandigheden aanwezig zijn, 

waarbinnen leerlingen zich optimaal tot een volwassen burger kunnen ontwikkelen (burgerschapszin).  

 

Voor medewerkers worden optimale omstandigheden gecreëerd om hun bijdrage aan deze processen 

te leveren (goed werkgeverschap). De organisatie van de instelling is zo dat de afgesproken 

taakstellingen worden gerealiseerd en dat, op transparante wijze, verantwoording wordt afgelegd over 

de prestaties van de instelling. 

Het beleid is in 2017 getoetst in zes vergaderingen van de RvT.  
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Interne organisatie 

Organogram Sprengen College

Raad van 

Toezicht

Bestuurder

Directeur

Adjunct

Directeur

Onderwijzend

Personeel (OP)

Onderwijs

Ondersteunend

Personeel (OOP)

Extern

Personeel

Maart  2015

Stafbureau
Administratie

Personeelszaken

Secretariaat

Facilitaire zaken 

Onderwijs & 

Ontwikkeling
Zorgcoördinator

Orthopedagoog

Intake 

 

Het bestuur van de Stichting vso zmok de Sprengen Scholing &Training heeft een aantal van haar taken 

gedelegeerd aan het managementteam. De dagelijkse leiding van de school is in handen van de 

Bestuurder, de directeur school (VSO-onderwijs) en (miv 01-09-2018) de directeur Traject Educatieve 

Ondersteuning. 

 Ontwikkelingen als gevolg van de interne en externe kwaliteitszorg. 

De school heeft binnen het kader van de Inspectie van het Onderwijs een basisarrangement. 

Het traject didactisch handelen, in relatie tot het Ecologisch didactisch onderwijsconcept,  gaat het 

tweede jaar in en levert goede resultaten op.  

 

 

 

  



 

 
Jaarverslag 2017     Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & Training - Wapenveld 

 

26 

 

Klachtenregeling en klachten 
 

Wanneer leerlingen klachten, vragen of problemen hebben, kunnen zij terecht bij de 

vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon geeft voorlichting aan alle leerlingen, maar adviseert ook 

jongeren individueel. Het Sprengen College werkt hiervoor samen met Accare. De vertrouwenspersoon 

(GZ-psycholoog van Accare) kan de jongere helpen bij het indienen van een klacht of een gesprek 

hierover aangaan met de desbetreffende medewerker. 

In 2017 zijn  geen klachten ingediend. 

  



 

 
Jaarverslag 2017     Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & Training - Wapenveld 

 

27 

 

Toekomst paragraaf 

Speerpunten voor 2017 - 2019 zijn:  

- aansluiting  zoeken bij MBO niveau 1 en 2 onderwijs (Deltion) 

- bestuurlijke vertegenwoordiging  binnen de voor het Sprengen College  belangrijke 

samenwerkingsverbanden van het passend onderwijs 

- het beperken/consolideren van het aantal externe projecten, zodat de focus meer op de locatie 

Wapenveld gelegd kan worden 

- inpassen vastgoedsituatie binnen wet- en regelgeving 

- Leerling Administratie Systeem werkt probleemloos 

- Borgen van de kwaliteit 

 

Passend Onderwijs is in 2017 en 2018 een uitdaging maar ook een bedreiging voor het Sprengen 

College als VSO-school. Een van de verwachte effecten van Passend Onderwijs is verdere terugloop 

van het aantal leerlingen in het VSO zijn. In het oosten zitten verhoudingsgewijs meer leerlingen in het 

speciaal onderwijs dan het landelijk gemiddelde. Parallel aan het Passend Onderwijs gaat  er een 

vereveningstraject van start gaan, waarin de gelden speciaal onderwijs gelijkelijk over Nederland 

worden verdeeld. Deze vereveningsmaatregel houdt voor de Samenwerkingsverbanden in het oosten 

in dat zij minder geld voor extra ondersteuning krijgen. De verevening wordt ingevoerd in een tijdsbestek 

van 4 jaren. De prognose voor het Sprengen College laat een tegenovergestelde ontwikkeling zien. 

Voor het komende jaar verwachten we per teldatum d.d. 1 oktober 2018 circa  70 leerlingen in te kunnen 

schrijven. Vooralsnog werken we, ook in het kader van de begroting 2018/2019, met 70 leerlingen per 

teldatum 01-10-2018. 

 

Door de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de transitie van de jeugdzorg naar de gemeentes en 

de hervorming van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kunnen nieuwe initiatieven ontstaan, met 

een alternatieve instroom van leerlingen en deelnemers. Zo volgen er cliënten/leerlingen van 

bijvoorbeeld Lucrato (SWV)/Talentstad VCA-cursussen bij het Sprengen College. De dagbesteding 

/onderwijs wordt door het Sprengen College voor een aantal zorginstellingen vormgegeven.  

 

. 



FINANCIEEL BELEID

Financiële positie op balansdatum ten opzichte van voorgaand jaar en analyse van het resultaat

Positie op balansdatum versus voorgaand jaar.

Binnen de materiele vaste activa is sprake van hoge afschrijvingslasten en een voorzicht beleid aangaande investeringen.

Als gevolg daarvan neemt de balanswaarde van de materiele vaste activa aanzienlijk af ten opzichte van het

voorgaande jaar.

De liquiditeit neemt fors af en is met name het gevolg van het resultaat in het kalenderjaar 2017.

De vermogenspositie neemt behoorlijk af ten opzichte van 2016 als gevolg van het resultaat in 2017.

De voorzieningen nemen in omvang af als gevolg van de uitgaven op het gebied van onderhoud. De overige 

voorzieningen zijn nagenoeg op hetzelfde niveau gebleven.

Analyse van het resultaat.
De begroting van 2017 liet een negatief resultaat zien van € 318.814.

Het daadwerkelijke resultaat van 2017 bedraagt € 1.035.416 negatief. Een verschil van € 716.602.

Onderstaand treft u een vergelijking aan tussen werkelijk 2017, werkelijk 2016 en begroting 2017 en een

nadere toelichting op de belangrijkste verschillen.

Analyse realisatie 2017, versus realisatie 2016 en realisatie 2017 versus begroting 2017

Realisatie

 2017

(A)

Begroting

 2017

(B)

Verschil

(A-B)

Realisatie

 2016

(C)

Verschil

(A-C)

Baten

Rijksbijdragen OCenW 1.071.421 970.625 100.796 1.934.813 -863.392

Overige baten 450.154 339.121 111.033 437.321 12.833

Totaal baten 1.521.575 1.309.746 211.829 2.372.134 -850.559

Lasten

Personele lasten 1.315.968 1.163.564 152.404 1.648.945 -332.977

Afschrijvingslasten 77.314 79.600 -2.286 88.246 -10.932

Huisvestingslasten 174.053 152.416 21.637 286.240 -112.187

Overige instellingslasten 973.412 220.980 752.432 374.443 598.969

Totaal lasten 2.540.747 1.616.560 924.187 2.397.874 142.873

Saldo baten en lasten -1.019.172 -306.814 -712.358 -25.740 -993.432

Financiële baten en lasten -16.244 -12.000 -4.244 -15.343 -901

Resultaat -1.035.416 -318.814 -716.602 -41.083 -994.333

Specificatie belangrijkste verschillen:

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 verslechterd met € 994.333.

Toename overige baten 12.833€             

Afname personele lasten 332.977€           

Afname afschrijvingskosten 10.932€             

Afname huisvestingslasten 112.187€           

468.929€           

Afname rijksbijdragen 863.392€    

Toename overige instellingslasten 598.969€    

Afname financiële baten en lasten 901€          

1.463.262€        

-994.333€          

Toename overige baten (€ 12.833)

De toename overige baten kan met name verklaard worden door hogere opbrengsten detachering O2G2 (82.187) en 

Tactus (5.865), lagere opbrengsten Pluryn; gestopt per 1 augustus; (32.415) en minder opbrengsten 

cursussen/trainingen (46.205).
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Afname personele lasten (€ 332.977)

Afname afschrijvingskosten (€ 10.932)

Afname huisvestingslasten (€ 112.187)

Afname rijksbijdragen (€ 863.392)

Toename overige instellingslasten (€ 598.969)

Meer rijksbijdragen, dan begroot 100.796€           

Meer overige baten, dan begroot 111.033€           

Minder afschrijvingslasten, dan begroot 2.286€               

214.115€           

Meer personele lasten, dan begroot 152.404€    

Meer huisvestingslasten, dan begroot 21.637€     

Meer overige instellingslasten, dan begroot 752.432€    

Minder financiële baten en lasten, dan begroot 4.244€       

930.717€           

-716.602€          

Hogere rijksbijdragen (€ 100.796)

Hogere overige baten (€ 111.033)

Hogere personele lasten (€ 152.404)

Hogere huisvestinglasten (€ 21.637)

Hogere overige instellingslasten (€ 752.432)

Lagere financiële baten en lasten, dan begroot (€ 4.244)

De afname personele lasten kan verklaard worden door lagere loonkosten (98.010), lagere lasten personeel niet in 

loondienst en uitbesteding (161.288), bij- en nascholing (16.091) en overige personeelslasten (61.779).  

De toename van de overige instellingslasten kan onder andere verklaard worden door hogere administratie- en 

beheerslasten; dotatie voorziening terugbetaling inspectie (560.000),advisering (-23.283), dienstauto en 

leerlingenvervoer (-13.662), hogere lasten inventaris en leermiddelen; leermiddelen (83.981) en kosten ICT (-35.777) en 

overige lasten; afboeking dubieuze debiteur (45.000) en overige (-11.880).

De belangrijkste verschillen in het gerealiseerde resultaat 2017 ten opzichte van het begrote resultaat 2017 zijn:

Hogere loonkosten (30.235), inhuur derden (161.402) en lagere lasten reis- en verblijfkosten (20.128) en 

bij- nascholing (16.753). 

De afname van de huisvestinglasten kan onder andere verklaard worden door een lagere dotatie onderhoudsvoorziening 

(84.040) en lagere huurlasten; Bovenkruier, van Swietenlaan en Nieuw Marwout (23.771) en onderhoud tuin (6.896). 

De afname afschrijvingskosten kan verklaard worden door lagere afschrijvingen vervoermiddelen vanwege verkoop auto 

(7.079).  

De afname rijksbijdragen kan verklaard worden door lagere bekostiging vanwege lagere leerlingaantallen schooljaar 

2017/2018 42 leerlingen (aug/dec 2017), schooljaar 2016/2017 59 leerlingen ten opzichte van 146 leerlingen schooljaar 

2015/2016 (jan-jul 2016).

Hogere rijksbijdragen door hogere toekenningen schooljaar 2016/2017 vanwege indexeringen met name lumpsum 

personeel (87.376) en doorbetalingen vanuit SWV (9.257). 

Hogere overige baten vanwege doorbelasting kosten aan O2G2 (93.974) en detachering O2G2 

(24.733) en lagere baten Tactus (8.483)

Lagere financiële baten en lasten kunnen worden verklaard door lagere rente baten.

Hogere overige instellingslasten kunnen worden verklaard door hogere administratie- en beheerslasten; dotatie 

voorziening terugbetaling inspectie (560.000),administratie en beheer (20.407), juridisch advies (30.901) en kosten 

dienstauto en leerlingenvervoer (10.719); inventaris, apparatuur en leermiddelen;  leermiddelen (108.426), inventaris(-

6.000) en ICT kosten (-13.907); en overige lasten; afboeking dubieuze debiteur (45.000).

Hogere huisvestinglasten door energie en water (17.990) en klein onderhoud en exploitatie (9.248).
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Treasuryverslag
De stichting hanteert een door het bestuur vastgestelde treasurystatuut. In dit statuut is bepaald binnen

welke kaders het financierings- en beleggingsbeleid is ingericht. Het

uitgangspunt blijft dat de toegekende publieke middelen overeenkomstig hun bestemming worden besteed.

De stichting heeft een risicomijdend financieel beleid gevoerd.

Financiële instrumenten

De stichting beschikt over bankrekeningen bij de Rabobank en daarnaast een lening voor het onroerend goed,

waarover rente en aflossing jaarlijks worden betaald.

Beleid met betrekking tot investeringen

Gezien de vermogenspositie wordt voor de komende periode een zeer voorzichtig beleid toegepast voor wat betreft

het aangaan van investeringen en groot onderhoud op de gebouwen.

Kengetallen

Met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en het weerstandsvermogen vermelden wij

onderstaand de kengetallen:

2017 2016

Streef

waarde

-33,33% 24,32% > 50%

50,39% 60,82% > 50%

3,45 4,68 > 1

-68,05% -1,73% >3%

-112,91% -13,40% 10-15%

8,64% 13,83% > 10%

Solvabiliteit:

De solvabiliteit geeft de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen aan en verschaft dus inzicht in de

financieringsopbouw.

De solvabiliteit geeft ook aan in hoeverre de instelling op langere termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Liquiditeit:

De liquiditeit is wel boven de streefwaarde, maar de resultaten kunnen voor druk gaan zorgen op de liquiditeiten. 

In het jaar 2018 zal hier volop aandacht aan worden geschonken.

Rentabiliteit:

De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief nettoresultaat in relatie tot de totale

baten.

Weerstandsvermogen:

Het weerstandsvermogen geeft aan het vermogen om niet-voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende

risico's op te vangen.

Bij toepassing en verankering van het risicomanagement in de organisatie en het goed functioneren van de

planning & control cyclus blijven altijd restrisico's achter. Voor het opvangen van de mogelijke financiële

effecten moet het bestuur voldoende weerstandsvermogen hebben of opbouwen.

Huisvestingsratio:

De verhouding huisvestingslasten en afschrijvingen gebouwen en terreinen ten opzichte van de totale lasten. 

De liquiditeit geeft aan in hoeverre de instelling op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen.

Kalenderjaar

Solvabiliteit 1

Solvabiliteit 2 (incl voorzieningen) 

Liquiditeit

Rentabiliteit

Weerstandsvermogen

Huisvestingsratio
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CONTINUÏTEITSPARAGRAAF

Kengetallen:

Continuïteitsparagraaf

Algemeen:

Bestuur en Raad van Toezicht werken aan mogelijke scenario's om de continuiteit zowel financieel als

onderwijskundig te borgen.

De onderwijskundige continuiteit is in meerdere samenwerkingsverbanden en Gemeenten geen punt van

discussie en de instroom/groei van het aantal leerlingen is daarvan een feitelijk gegeven.

De financiële continuiteit is kritiek. Deze situatie is mede ontstaan door meerdere jaren een negatieve reguliere

exploitatie alsmede dat in het voorjaar (1e kwartaal) van 2016 de Inspectie van het Onderwijs onderzoek heeft

verricht naar rechtmatige verkrijging en besteding van de bekostiging en hiervoor een terugvorderingsbesluit

heeft afgegeven. De Raad van Toezicht is van mening dat met de groei van het aantal leerlingen een financieel

gezonde basis onder de bekostiging vanaf het schooljaar 2019/2020 wordt gelegd.

Ook zijn de nodige maatregelen getroffen om het niveau van de lasten in overeenstemming met de baten te

brengen.

Voor wat betreft de voorgenomen vordering van het Ministerie van OCW (€ 1.150.000) is de Raad van Toezicht

nog steeds van mening dat deze onterecht is. De Raad van Toezicht heeft in de vergadering van 

17 september 2018 besloten in beroep te gaan tegen het terugvorderingsbesluit d.d. 24 juli 2018.

A1. Kengetallen Actueel

2017 2018 2019 2020

Personele bezetting in Wtf

- Management/directie 1,1000         0,6000         0,6000          0,6000           

- Onderwijzend personeel 6,7000         5,3000         6,3000          6,3000           

- Overige medewerkers 9,8000         10,7000       10,7000        10,7000         

Totale personele bezetting in Wtf 17,6000       16,6000       17,6000        17,6000         

Leerlingenaantallen per 1 oktober 42 58 70 70

Toelichting:

A2. Meerjarenbegroting - Balans Actueel

2017 2018 2019 2020

ACTIVA

Vaste activa

- Materiële vaste activa 698.682       653.682       608.682        563.682         

- Financiële vaste activa 4.287           4.287           4.287            4.287             

Totale vaste activa 702.969       657.969       612.969        567.969         

Vlottende activa 830.544       405.139       89.484          -234.745       

TOTALE ACTIVA 1.533.513    1.063.108    702.453        333.224         

PASSIVA

Eigen vermogen

- Algemene reserve -464.015      -880.407     -1.052.881    -1.234.329    

- Bestemmingsreserve privaat -47.036        -87.568       -191.249       -294.530       

Totale eigen vermogen -511.051      -967.975     -1.244.130    -1.528.859    

Voorzieningen 1.283.768    1.314.558    1.262.558     1.210.558      

Langlopende schulden 520.000       487.500       455.000        422.500         

Kortlopende schulden 240.796       229.025       229.025        229.025         

TOTALE PASSIVA 1.533.513    1.063.108    702.453        333.224         

Verwachting

Verwachting

In bovenstaand overzicht zijn de aantallen fte's benoemd. De resultaten voor de jaren geven aanleiding tot 

maatregelen. Echter is op dit moment uitgegaan van de huidige personele bezetting binnen de 

meerjarenbegroting. Deze formatie is noodzakelijk om de groei van het aantal leerlingen op te kunnen 

vangen. Als gevolg van de t-1 bekostiging is de groei van het aantal leerlingen een probleem in de 

verhouding tussen personele inzet (direct) en bekostiging (jaar later). Dit zorgt voor druk op de exploitatie en 

is zichtbaar in de resultaten.
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Toelichting op de balans:

Algemeen:

De ontwikkeling van de materiele vaste activa, voorzieningen en vermogen zijn sterk afhankelijk van

alle ontwikkelingen. Uitgegaan is van de huidige situatie en de resultaten ten gunste/laste van het 

vermogen.

Materiele vaste activa:

Vlottende activa:

De vlottende activa wordt met name beïnvloed door de resultaten en de mogelijke onttrekkingen aan de voorziening.

Duidelijk zichtbaar is dat in 2018 gewerkt zal moeten worden aan de verbetering van de resultaten om te 

voorkomen dat de vlottende activa in de volgende jaren in het negatieve zal komen.

Voorzieningen:

Langlopende en kortlopende schulden:

Financieringsstructuur:

Huisvestingsbeleid:

Staat van baten en lasten Actueel

2017 2018 2019 2020

Baten

- Rijksbijdragen 1.071.421    1.088.558    1.365.025     1.423.901      

- Overige overheidsbijdragen 18.677         38.783         26.667          15.000           

- Overige baten 431.477       217.366       198.083        148.500         

Totale baten 1.521.575    1.344.707    1.589.775     1.587.401      

Lasten

- Personeelslasten 1.315.968    1.278.881    1.342.480     1.343.480      

- Afschrijvingen 77.314         78.100         78.100          78.100           

- Huisvestingslasten 174.053       204.150       200.450        200.450         

- Overige lasten 973.412       224.000       228.900        234.600         

Totale lasten 2.540.747    1.785.131    1.849.930     1.856.630      

Saldo baten en lasten -1.019.172   -440.424     -260.155       -269.229       

Financiële baten en lasten 16.244         16.500         16.000          15.500           

Resultaat -1.035.416   -456.924     -276.155       -284.729       

Verwachting

De langlopende schuld is gebaseerd op de afgesloten lening ter financiering van de investering in de aankoop 

van gebouwen en terreinen. 

De kortlopende schulden zijn momentsituatie en worden vooralsnog gehandhaafd op het niveau ultimo 2017.

Binnen de materiele vaste activa zijn de investeringen in de gebouwen en de terreinen een belangrijk 

onderdeel. In de meerjarenbelang is rekening gehouden met een vermindering van de waarde met € 45.000 

per jaar als gevolg van de afschrijving op de huisvesting.

Daarnaast wordt er afgeschreven op ICT, meubilair, leermiddelen, vervoermiddelen en overig inventaris en 

apparatuur. Hierbij wordt uitgegaan van vervangingsinvesteringen.

Voor een belangrijk deel is de omvang van de voorziening gebaseerd op de uitkomsten van het rapport van 

de Inspectie van het onderwijs. Daarnaast zijn er voorzieningen gevormd voor jubilea en onderhoud. In de 

balans is rekening gehouden met onttrekking vanuit de voorziening.

In de meerjarenbalans is de langlopende schuld duidelijk zichtbaar. Deze schuld is ontstaan door de 

financiering van de investering in gebouwen en terreinen. Daarnaast worden alle overige verplichtingen 

voldaan vanuit de direct opeisbare tegoeden bij de bank.

De eigendomssituatie, onderhoud en omvang gebruik terreinen en gebouwen staat in verhouding tot het 

aantal leerlingen.
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Baten:

Lasten:

B2. Beschrijving belangrijkste risico's en onzekerheden.

Algemene beheersmaatregelen:

Risicoanalyse, inclusief opbouw weerstandsvermogen.

In de huidige risicoanalyse wordt direct ingegaan op de volgende onderdelen:

1.       Risico-identificatie

2.       Risicoanalyse en beoordeling

3.       Risicobeheersing, en daarbij het afwegen van de alternatieven.

Risico-identificatie:

De volgende risico’s kunnen benoemd worden:

1.       Wet- en regelgeving;

2.       De ontwikkeling van het aantal leerlingen

3.       De ontwikkelingen met betrekking tot het personeel

4.       Huisvesting;

5.       Onderwijs en zorg voor leerlingen.

6.       Overige geldstromen.

Risicoanalyse:

1. Wet- en regelgeving.

2. De ontwikkeling van het aantal leerlingen.

3. De ontwikkelingen met betrekking tot het personeel.

4. Huisvesting

5. Onderwijs en zorg voor leerlingen.

Toelichting op de exploitatierekening:

In het periodiek overleg van het management, alsmede ook de vergaderingen van de Raad van Toezicht met 

de bestuurder worden de financiële rapportages, personele bezetting en de huisvestingssituatie periodiek 

besproken. Onder een specifieke opsomming van de meest van belang zijnde risico's en de daaraan 

gekoppelde beheersingsmaatregelen.

Als gevolg van de controle door de inspectie van het onderwijs is duidelijk gebleken dat het Sprengencollege 

risico's loopt.

Op grond van alle genomen maatregelen is duidelijk zichtbaar dat er sprake is van toename van het 

leerlingaantal ten opzichte van de voorgaande jaren.

Naast de inhoudelijke kwaliteiten is ook de omvang van het personeelsbestand  van belang in verhouding tot 

het aantal leerlingen.

De eigendomssituatie, onderhoud en omvang gebruik terreinen en gebouwen staat in verhouding tot het 

aantal leerlingen.

Onderwijs en zorg voor leerlingen is erg belangrijk. Van belang zijn daarin inhoudelijke kwaliteit, de locatie en 

de administratieve organisatie en control.

Het doel van risico-identificatie is om inzichtelijk te maken welke risico’s het SWV loopt. Het risico kan dan 

ook gedefinieerd worden als de kans van een optreden van een gebeurtenis met effect op het behalen van de 

doelstellingen.

In de meerjarige staat van baten en lasten is duidelijk zichtbaar dat de toename van ingeschreven leerlingen 

vanaf 1 oktober 2017 consequenties heeft op de omvang van de rijksbijdragen.

Daarnaast zorgt de samenwerking met Tactus voor de overige baten. De samenwerkingen met O2G2 en 

Pluryn zijn medio 2017 beëindigd. In de jaren daaropvolgend is de vermindering van overige baten zichtbaar.

Duidelijk zichtbaar is dat de omvang van de personele lasten zich stabiliseert ondanks toename van het 

leerlingaantal. Duidelijk zichtbaar is dat de personele lasten zich gedurende de jaren beter verhouden ten 

opzichte van de totale baten, gezien de resultaten neemt dit niet weg dat daar nog steeds kritisch naar 

gekeken moet worden.

De meerjarenbegroting zoals bovenstaand is opgenomen is al in een eerder stadium vastgesteld. Inmiddels 

levert voortschrijdend inzicht al vermindering op van personele uitgaven. In het vervolg van 2018 zal 

verdergaand gewerkt worden aan vermindering van ook de materiele uitgaven.
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6. Overige geldstromen.

Risicobeheersing:

1. Wet- en regelgeving.

Beheersmaatregel:

2. Ontwikkeling aantal leerlingen:

Beheersmaatregel:

3. De ontwikkelingen met betrekking tot het personeel.

Beheersmaatregel:

4. Huisvesting.

Beheersmaatregel:

5. Onderwijs en zorg voor leerlingen.

Binnen de organisatie zijn geldstromen als gevolg van samenwerking met Tactus, (in 2017 nog) Pluryn en 

arrangementen.

In het kalenderjaar 2017 en 2018 wordt hard gewerkt aan de administratieve organisatie en interne controle. 

Dit heeft geleid tot stappen voorwaarts, maar blijft voortdurend punt van aandacht en een speerpunt in het 

jaar 2018. Inmiddels zijn al diverse maatregelen genomen. Te denken o.a. aan het op orde maken van de 

leerlingadministratie.

Aanpassing van wet- en regelgeving kan consequenties hebben op de omvang van de baten en lasten 

binnen het SWV. Daarnaast is het toepassen van de wet-en regelgeving van belang.

Op grond van controles door de inspectie is Het Sprengencollege zich meer gaan richten op de leerlingen op 

de locatie in Wapenveld. Dit heeft tot gevolg dat het leerlingaantal toeneemt.

Als gevolg van ontwikkeling van het leerlingaantal zal voortdurend een goede analyse moeten plaatsvinden 

van de omvang van het personeelsbestand. 

Onderwijs en zorg voor leerlingen is erg belangrijk. Van belang zijn daarin inhoudelijke kwaliteit, de locatie en 

de administratieve organisatie en control. Hiervoor zijn al een aantal stappen gezet, in de administratie 

organisatie en control en het geven van onderwijs op de locatie te Wapenveld. Vanuit visie zal in 2017 dit als 

speerpunt behandeld worden.

In 2017 is besloten dat Het Sprengencollege zich meer gaat richten en centreren op de locatie te Wapenveld. 

Dit heeft tot gevolg dat er sprake kan zijn van een kleine school.  Het Sprengencollege kan zich dan richten 

op het zeer specialistische aanbod van onderwijs aan leerlingen. Daarnaast zal het Sprengencollege zich 

richten op het verkrijgen van een vaste plek in de regio als gevolg van Passend Onderwijs.

De aankoop van grond en de terreinen zijn opgenomen binnen het financieel jaarverslag van het 

Sprengencollege. Gezien de bevindingen dienen hier besluiten over genomen te worden. Daarnaast worden 

de gebouwen voor meerdere actviteiten (samenwerking met Tactus en voorheen Pluryn) gebruikt. Er dienen 

keuze gemaakt te worden in de omvang van de gebouwen en terreinen en in de activiteiten die worden 

uitgevoerd.

Op dit moment is duidelijk dat er gewerkt moet worden aan de omvang van het personeelsbestand. Hierbij is 

niet uit te sluiten dat dit betrekking heeft op de omvang van de directie, onderwijzend personeel en 

onderwijsondersteunend personeel. De inventarisaties en noodzakelijke maatregelen vinden plaats.  In de 

meerjarenbegroting is zichtbaar met welke omvang van formatie rekening is gehouden.

Op grond van het rapport van de inspectie van het onderwijs is duidelijk geworden dat de huisvesting een 

belangrijk aandachtspunt is. 
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6. Overige geldstromen.

Binnen de organisatie zijn geldstromen als gevolg van samenwerking met Tactus, Pluryn en arrangementen. 

Ook deze samenwerking vindt (deels) al meerdere jaren plaats. Het Sprengencollege staat in deze ook voor 

een belangrijke keuze, mede ook in het licht van de huisvesting. In de meerjarenbegroting is vooralsnog 

rekening gehouden met deze (overige) inkomsten en daaraan gekoppelde lasten.
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JAARREKENING



GRONDSLAGEN

 

Activiteiten:

Algemeen:

Continuïteit:

Gehanteerde valuta:

De in het jaarverslag opgenomen geldbedragen zijn opgenomen in euro's.

Vergelijking met voorgaand jaar 

De stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholing Training verzorgt onderwijs aan de bij de school 

ingeschreven leerlingen. 

De jaarrekening is opgesteld conform de geldende verslaggevingsregels zoals deze zijn opgenomen in 

Richtlijn Jaarverslaggeving Onderwijs. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de bepalingen van Boek 2 titel 

9 van het Burgerlijk Wetboek en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving waaronder Richtlijn 660 

Onderwijsinstellingen.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.       

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien 

zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand 

jaar.

Er is sprake van onzekerheid van materieel belang m.b.t.gebeurtenissen of omstandigheden die hierna 

worden toegelicht die gerede twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van Stichitng VSO 

ZMOK de Sprengen Scholing en Training om haar continuïteit te handhaven en dat deze daardoor 

mogelijk niet in staat zal zijn in het kader van normale bedrijfsvoering haar activa te realiseren en haar 

verplichtingen na te komen. Deze situatie is ontstaan door meerdere jaren een negatieve exploitatie 

alsmede dat in het voorjaar (1e kwartaal)  van 2016 de Inspectie van het Onderwijs onderzoek heeft 

verricht naar de rechtmatige besteding van bekostiging. Met wederzijdse correspondentie heeft dit in juli 

2018 geleid tot een besluit van de inspectie van Onderwijs tot terugvordering van bedragen. In de 

jaarrekening is hierop geanticipeerd door het treffen van een voorziening. Over een eventuele 

terugbetalingstermijn zijn nog geen afspraken gemaakt.In 2016 en daarna is hard gewerkt aan acties op 

het gebied van het verbeteren van de administratieve organisatie en interne controle . Denk hierbij aan 

de procedures op het gebied van de leerlingenpopulatie, verstevigen van samenwerking met 

zorginstellingen en het samenwerkingsverband, aandacht voor onderhoud aan en huur van de 

gebouwen en inhuur van medewerkers beperken tot normale proporties. Diverse overleggen vinden 

plaats met organisaties als Stichting paardrijden voor gehandicapten, PerspectieV en Horizon als 

zorginstellingen. met de Gemeente Heerde voor wat betreft het onderhoud, met Jansen vastgoed voor 

wat betreft huur en met het samenwerkingsverband IJsselVecht voor wat betreft o.a. thuiszitters.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn:

Gebouwen en verbouwingen

Inrichting terreinen

Inventaris en apparatuur

Leermiddelen

Overige activa

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Financiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Algemene reserve

Bestemmingsreserve publiek

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft 

waarborgsommen voor gehuurde panden.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk 

geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije 

beschikking van het bestuur en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van het 

bestuur worden verwerkt onder de financiele vaste activa.

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van het bevoegd gezag en 

wordt opgebouwd uit resultaatbestemming van overschotten die ontstaan uit het verschil tussen de 

toegerekende baten en de werkelijke gemaakte lasten (in geval van een tekort wordt dit resultaat ten 

laste van de algemene reserve gebracht). Reserves worden geacht uit publieke middelen ter zijn 

opgebouwd tenzij expliciet anders is vermeld in de toelichting op de balans.

Bestemmingsreserves worden gevormd met als doel deze in de toekomst aan te wenden voor een 

specifiek doel. Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een besluit van het bevoegd gezag. 

Aan de bestemmingsreserves ligt een plan ten grondslag waarin wordt opgenomen welke uitgaven ten 

laste de reserves komen, een inschatting van het totaal van de uitgaven en een inschatting in welk jaar 

de uitgaven zullen worden gedaan.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het jaar van investeren wordt 

naar tijdsgelang afgeschreven. Bedragen vanaf € 500 worden geactiveerd.

%

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. 

Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. 

Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de 

realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 

Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 

bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat 

van baten en lasten.

6,67% - 10%

12,5% - 20%

5%

5% - 33,33%

20% - 25%
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Bestemmingsreserve privaat

Resultaatbestemming

Voorzieningen

Onderhoudsvoorziening

Jubileumgratificatie

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Bestemmingsreserve privaat is gevormd met als doel de resultaten met betrekking tot private activiteiten 

te splitsen van de algemene (publieke) activiteiten. De Bestemmingsreserve privaat is gevormd op basis 

van een besluit van het bevoegd gezag. Aan de bestemmingsreserve privaat ligt een plan ten grondslag 

waarin is opgenomen welke activiteiten tot private activiteiten worden gerekend. Het resultaat wat 

hieraan wordt toegevoegd/onttrokken bestaat uit private activiteiten die niet met publieke middelen 

mogen worden bekostigd.   

De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve dan wel de bestemmingsreserve vindt plaats 

op basis van een besluit van het bestuur. Het resultaat wordt in principe toegevoegd of onttrokken aan 

de publieke reserve tenzij aan de middelen een private herkomst ten grondslag ligt.

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare verplichtingen die op balansdatum 

bestaan en waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is, waarvan de 

hoogte rederlijkerwijs geschat kan worden en voor zover deze verplichtingen en risico's niet op de activa 

in mindering zijn gebracht. Eveneens worden voorzieningen gevormd voor verliezen die naar 

waarschijnlijkheid in de toekomst zullen worden geboekt maar die voortkomen uit risico's die op 

balansdatum aanwezig zijn. Voorzieningen kunnen worden gevormd ter egalisatie van kosten waarbij 

een deel van de in de toekomst te verwachten uitgaven zijn oorsprong heeft voor balansdatum.

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

De voorziening jubilea is gevormd ter dekking van de kosten van jubileumgratificaties die op grond van 

de cao dienen te worden betaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de datum van indiensttreding, 

blijfkanspercentage en een uitkering  bij 25- en 40- jarig jubileum confrom de cao. De voorziening is 

gewaardeerd tegen contante waarde, de discontovoet bedraagt 1,0%. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 

verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode 

In het financieel jaarverslag 2014 was reeds een voorziening jubilea opgenomen. Deze voorziening was 

gebaseerd op het bepalen van de jaren onderwijs vanaf het 22e levensjaar.

In het financieel jaarverslag vanaf 2015 is echter gekeken naar de feitelijke diensttijd in het onderwijs, 

gebruik makend van het model van de PO-raad.

De langlopende schulden hebben een verwachte looptijd van meer dan één jaar. Het betreft een lening 

o/g ter financiering van de gebouwen. De gemeente Heerde staat borg voor deze lening o/g.
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Rijksbijdragen OCW/EZ

Overige overheidsbijdragen

Overige baten

Pensioenlasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. 

In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Onder de huisvestingslasten worden de uitgaven voor huisvesting opgenomen. De lasten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 

noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW/EZ-subsidies (vrij besteedbare 

doelsubsidies onder verrekeningsclausule) waar geen bestedingsplan aan ten grondslag ligt worden in 

het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als baten in de staat van baten en 

lasten.

Geoormerkte subsidies waaraan een specifiek bestedingsdoel is gekoppeld, worden op basis van een 

bestedingsplan toegerekend aan de periode waar ze betrekking op hebben.

Geoormerkte OCW/EZ-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het 

overschot  geen verrekeningsclausule heeft) wordt ten gunste van de staat van baten en lasten 

verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies 

waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de overlopende 

passiva.

Geoormerkte OCW/EZ-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de 

staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. 

Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn 

Dit betreft subsidies van Gemeenten en andere overheidsinstanties met uitzondering van het Ministerie 

van OCW/EZ voor zover de bijdragen niet als doelsubsidies in het kader van de huisvestingsverordening 

in mindering zijn gebracht op de lasten.

Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie 

van OCW/EZ, gemeenten, provincie of andere overheidsinstellingen. De overige baten worden 

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Onder de personele lasten worden de lasten opgenomen van de personeelsleden die in dienst zijn van 

de rechtspersoon, alsmede de overige personele lasten die betrekking hebben op o.a. het inhuren van 

extra personeel, scholingskosten, bedrijfsgezondheidzorg.

Er is sprake van een toegezegde pensioenregeling. Hierbij is een pensioen toegezegd aan personeel op 

pensioengerechtigde leeftijd, salaris en dienstjaren. Deze toegezegd pensioenregeling is verwerkt als 

zou sprake zijn van een toegezegde-bijdrage regeling. Voor de pensioenregeling worden op verplichte 

basis premies betaald aan het pensioenfonds. Behalve de premiebetaling zijn er geen verdere 

verplichtingen uit hoofde van deze regeling. Er is geen verplichting in geval van een tekort bij het 

pensioenfonds tot het voldoen van aanvullende bijdrage anders dan toekomstige premies. De premies 

worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 

opgenomen als overlopende activa indien deze leiden tot een terugstorting of tot een vermindering van 

toekomstige betalingen.
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Resultaat

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Onder resultaat wordt verstaan het resultaat van het bevoegd gezag inclusief de financiele baten en 

lasten. Het resultaat is in de balans verwerkt conform de in de jaarrekening opgenomen 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

EUR EUR EUR EUR

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 698.682 783.721

Financiële vaste activa 4.287 4.287

702.969 788.008

Vlottende activa

Vorderingen 170.386 339.598

Liquide middelen 660.158 1.028.311

830.544 1.367.909

Totaal activa 1.533.513 2.155.917

Passiva

Eigen vermogen -511.051 524.365

Voorzieningen 1.283.768 786.883

Langlopende schulden 520.000 552.500

Kortlopende schulden 240.796 292.169

Totaal passiva 1.533.513 2.155.917

31-12-2017 31-12-2016
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017, VERGELIJKENDE CIJFERS 2016

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

EUR EUR EUR

Baten

Rijksbijdragen 1.071.421 970.625 1.934.813

Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 18.677 15.000 18.794

Overige baten 431.477 324.121 418.527

Totaal baten 1.521.575 1.309.746 2.372.134

Lasten

Personeelslasten 1.315.968 1.163.564 1.648.945

Afschrijvingen 77.314 79.600 88.246

Huisvestingslasten 174.053 152.416 286.240

Overige lasten 973.412 220.980 374.443

Totaal lasten 2.540.747 1.616.560 2.397.874

Saldo baten en lasten * -1.019.172 -306.814 -25.740

Financiële baten en lasten -16.244 -12.000 -15.343

Resultaat * -1.035.416 -318.814 -41.083

* (- is negatief)
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KASSTROOMOVERZICHT 2017, VERGELIJKENDE CIJFERS 2016

EUR EUR EUR EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat -1.019.172 -25.740

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 77.314 88.246

- Mutaties voorzieningen 496.885 109.608

574.199 197.854

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 169.212 34.227

- Kortlopende schulden -51.373 36.577

117.839 70.804

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

- Ontvangen interest 44 1.521

- Betaalde interest -16.288 -16.864

-16.244 -15.343

227.575

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen in materiële vaste activa 7.725 -51.534

7.725 -51.534

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden -32.500 -32.500

-32.500 -32.500

Mutatie liquide middelen -368.153 143.541

Beginstand liquide middelen 1.028.311 884.770

Mutatie liquide middelen -368.153 143.541

Eindstand liquide middelen 660.158 1.028.311

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Hierbij wordt het exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties 

worden aangebracht door verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en 

uitgaven. 

2017 2016
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 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

Activa

Materiële vaste activa

Aanschaf- Afschrij- Boek- Investe- Desinves- Afschrij- Aanschaf- Afschrij- Boek-

waarde vingen waarde ringen teringen vingen waarde vingen waarde

t/m t/m per in in in t/m t/m per

31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016 2017 2017 2017 31-12-2017 31-12-2017 31-12-2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Gebouwen en 

verbouwingen 745.428 155.044 590.384 - - 42.080 745.428 197.124 548.304

Inrichting terrein 66.544 4.159 62.385 - - 3.327 66.544 7.486 59.058

Gebouwen en 

terreinen 811.972 159.203 652.769 - - 45.407 811.972 204.610 607.362

ICT 97.430 80.273 17.157 6.500 - 7.009 103.930 87.282 16.648

Meubilair 28.663 7.015 21.648 - - 1.603 28.663 8.618 20.045
Overige 

Inventaris en 

apparatuur 126.319 114.289 12.030 9.775 - 5.628 136.094 119.917 16.177

Inventaris en 

apparatuur 252.412 201.577 50.835 16.275 - 14.240 268.687 215.817 52.870

Leermiddelen 51.012 33.203 17.809 - - 3.856 51.012 37.059 13.953

Vervoermiddelen 104.936 43.545 61.391 - 24.000 13.311 80.936 56.856 24.080

Overige 2.500 1.583 917 - - 500 2.500 2.083 417

Andere vaste 

bedrijfs- 

middelen 158.448 78.331 80.117 - 24.000 17.667 134.448 95.998 38.450

Totaal materiele 

vaste activa 1.222.832 439.111 783.721 16.275 24.000 77.314 1.215.107 516.425 698.682

Schoolgebouw(en)

Financiële vaste activa 31-12-2017 31-12-2016

EUR EUR

Waarborgsommen 4.287 4.287

Totaal financiële vaste activa 4.287 4.287

31-12-2017 31-12-2016

EUR EUR

Vorderingen

OCW 52.015 69.359

Nog te ontvangen posten 111.339 248.801

Overlopende activa 7.032 21.438

Totaal vorderingen 170.386 339.598

Uitsplitsing:

Personele bekostiging regulier 23.062 38.632

Personele bekostiging VSO zware ondersteuning 28.374 30.015

Prestatiebox 579 712

OCW 52.015 69.359

De door de stichting beheerde schoolgebouwen zijn juridisch wel, doch economisch geen eigendom van de Stichting.

De percelen III en IV van de locatie Groteweg 5 te Wapenveld en de daarbij behorende opstallen zijn juridisch en economisch 

eigendom van de Stichting. Deze zijn gefinancierd met een lening waarvan de kapitaalslasten aan het private deel van het 

vermogen worden toegerekend.

Deze schoolgebouwen zijn volledig gesubsidieerd en dienen, wanneer ze niet meer conform de bestemming worden gebruikt, 

om niet te worden overgedragen aan de Gemeente.
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31-12-2017 31-12-2016

EUR EUR

Uitsplitsing:

Beheer Onderling Vastgoed 22.979 20.179

Roba - 45.000

Pluryn - 12.239

Tactus 10.292 12.232

Hoenderloo college - 14.670

O2G2 13.410 74.400

SWV Amstelland en de Meerlanden, groeireg. - 6.803

SWV VO Almelo e.o. 16.328 -

Campus 43.194 45.694

Horizon Begeleiding (huur) - 11.375

Eneco/E-on, jaarafrekening energiekosten 2.168 -

Te verrekenen met personeel - 810

Rente spaarrekening 44 1.521

Overige 2.924 3.878

Nog te ontvangen posten 111.339 248.801

31-12-2017 31-12-2016

EUR EUR

Liquide middelen

Kas 96 839

Rabo rekeningcourant NL62.RABO.0326.5114.15 55.953 20.230

Rabo rekeningcourant NL22.RABO.0317.7647.72 346 -

Rabo bedrijfsspaarrekening NL94.RABO.3265.1622.14 603.763 1.007.242

Totaal liquide middelen 660.158 1.028.311

46



Passiva

Eigen vermogen

Stand per Resultaat Overige Stand per

31-12-2016 2017 mutaties 31-12-2017

EUR EUR EUR EUR

Algemene reserve 542.959 -1.006.974 - -464.015

Bestemmingsreserve (privaat) -18.594 -28.442 - -47.036

Totaal eigen vermogen 524.365 -1.035.416 - -511.051

Voorzieningen

Stand per Dotatie Onttrekking Vrijval Stand per Kortlopend Langlopend

31-12-2016 2017 2017 2017 31-12-2017 deel <1 jaar deel >1 jaar

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Personeelsvoorzieningen:

Jubilea 6.549 2.277 2.455 - 6.371 1.413 4.958

6.549 2.277 2.455 - 6.371 1.413 4.958

Overige voorzieningen:

Terugvordering inspectie 590.000 560.000 - 1.150.000 - 1.150.000

Onderhoud gebouw 190.334 24.960 87.897 - 127.397 30.797 96.600

780.334 584.960 87.897 - 1.277.397 30.797 1.246.600

Voorzieningen 786.883 587.237 90.352 - 1.283.768 32.210 1.251.558

Langlopende schulden
Stand per

31-12-2016

Aangegane 

leningen

Aflossingen

 in 2017

Stand per

31-12-2017

Looptijd

 1 t/m 5 jaar

Looptijd

> 5 jaar

Rentevoet

EUR EUR EUR EUR EUR EUR %

Overige:

Lening o/g **) 585.000 - 32.500 552.500 130.000 390.000 2,775

-32.500 -32.500

Langlopende schulden 552.500 - 32.500 520.000 130.000 390.000

31-12-2017 31-12-2016

EUR EUR

Kortlopende schulden

Crediteuren 14.774 25.380

Kredietinstellingen, NWB bank, termijn aflossing lening 32.500 32.500

Belastingen en premies sociale verzekeringen 36.274 52.646

Schulden terzake van pensioenen 11.388 12.146

Overige kortlopende schulden 80.843 120.109

Overlopende passiva 65.017 49.388

Kortlopende schulden 240.796 292.169

Totaal Personeels-

voorzieningen

Totaal Overige 

voorzieningen

**) De hoofdsom van de lening bedraagt € 650.000. Per 31 december 2017 bedroeg de schuld nog € 552.500, waarvan € 

32.500 opgenomen is onder de overige kortlopende schulden.

Deel naar kortlopende 

schulden
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31-12-2017 31-12-2016

EUR EUR

Uitsplitsing:

Loonheffing 33.889 46.764

Premies sociale verzekeringen 2.385 5.882

Belastingen en premies sociale verzekeringen 36.274 52.646

NWB bank, rente lening 10.221 10.650

Afvloeiing medewerker - 58.515

Eneco/E-on, jaarafrekening energiekosten - 2.946

Kwaliteitsrijke zorg - 2.917

Beheer Onderling Vastgoed 23.356 9.277

ECM Dialoog 6.347 6.806

Gemeente Groningen, huur van Swietenlaan - 22.750

PerspectieV, afrekening energiekosten 7.067 -

Isala, afrekening energiekosten 11.259 -

Interpolis, verzekeringen jul-dec 5.250 -

Te verrekenen met personeel 86 -

Overige 17.257 6.248

Overige kortlopende schulden 80.843 120.109

Accountantskosten, controle jaarrekening 10.700 8.000

Vakantiegeld 33.399 41.388

Overige vooruitontvangen 20.918 -

Overlopende passiva 65.017 49.388
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Model G Verantwoording van subsidies

Stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholen & Training

Er zijn over het kalenderjaar 2017 geen subsidies in model G te verantwoorden.

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Lasten

 t/m vorig

verslagjaar

Stand

begin

verslagjaar

Vrijval niet

besteed in 

verslagjaar

Stand ultimo

verslagjaar

Prestatie

afgerond?

Omschrijving Kenmerk Datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Ja/Nee

-                -                  -                -                 -                -                -                    -                    

Totaal -                -                  -                -                 -                -                -                    -                    

G2  Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule aflopend ultimo verslagjaar EUR

Omschrijving Kenmerk Datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

-            -             -            -             -            -            -               

Totaal -            -             -            -             -            -            -               

G2-B  Verantwoording subsidies met verrekeningsclausule doorlopend tot in een volgend verslagjaar EUR

Omschrijving Kenmerk Datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

-            -             -            -             -            -            -               -                

Totaal -            -             -            -             -            -            -               -                

Toewijzing

Bedrag

 van de

 toewijzing

Ontvangen

 t/m vorig 

verslagjaar

Lasten

 in

 verslagjaar

Toewijzing Bedrag

 van de

 toewijzing

Ontvangen

 t/m vorig 

verslagjaar

Ontvangst 

in 

verslagjaar

Lasten

 in

 verslagjaar

Lasten

 t/m vorig

verslagjaar

Stand

begin

verslagjaar

Toewijzing Bedrag

 van de

 toewijzing

Ontvangen

 t/m vorig 

verslagjaar

Ontvangst 

in 

verslagjaar

Lasten

 in

 verslagjaar

Lasten

 t/m vorig

verslagjaar

Stand

begin

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden 

ultimo 

verslagjaar

Ontvangst 

in 

verslagjaar

Te 

verrekenen

ultimo

 verslagjaar

Stand ultimo

verslagjaar
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TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

EUR EUR EUR

Rijksbijdragen

Lumpsum personeel 885.921 798.545 1.722.887

Lumpsum materiële instandhouding 109.694 109.280 140.027

Personeels- en arbeidsmarktbeleid 24.420 22.064 54.966

Totaal Rijksbijdrage OCW 1.020.035 929.889 1.917.880

Geoormerkte subsidies - - -

Niet-geoormerkte subsidies 7.629 6.236 10.130

Totaal overige subsidies OCW 7.629 6.236 10.130

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 43.757 34.500 6.803
Totaal Rijksbijdragen 1.071.421 970.625 1.934.813

Uitsplitsing:

Prestatiebox 7.629 6.236 10.130

Niet-geoormerkte subsidies 7.629 6.236 10.130

Uitsplitsing:

SWV Amstelland en de Meerlanden, groeireg. 9.525 - 6.803

SWV VO Almelo e.o. 16.328 - -

SWV VO Fryslan Noard 6.987 - -

SWV VO 22-02 Zuid Oost Drenthe 6.987 - -

SWV VO 25-05 Apeldoorn 3.930 - -

Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 43.757 - 6.803

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Gemeentelijke bijdragen materieel 18.677 15.000 18.794
Totaal Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 18.677 15.000 18.794

Overige baten

Verhuur 665 6.000 -

Detachering, O2G2 82.187 57.454 -

Overige *) 348.625 260.667 418.527

Totaal Overige baten 431.477 324.121 418.527

*) Uitsplitsing overige baten

Tactus 122.872 126.000 117.007

Pluryn 68.893 67.667 101.308

Beheer Onderling Vastgoed 12.886 12.000 12.000

Cursussen/trainingen - 5.000 31.535

Hoenderloo college - - 14.670

Doorbetaling subsidie, O2G2 - - 133.200

Diverse 143.974 50.000 8.807

Overige 348.625 260.667 418.527

Totaal baten 1.521.575 1.309.746 2.372.134
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Lasten

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

EUR EUR EUR

Personeelslasten

Brutolonen en salarissen 858.909 1.082.064 946.303

Sociale lasten 144.691 - 157.320

Pensioenpremies 108.699 - 106.686

Totaal lonen en salarissen 1.112.299 1.082.064 1.210.309

Dotatie/ vrijval voorziening jubilea 2.277 - 608

Personeel niet in loondienst en uitbesteding 164.902 3.500 326.190

Reis- en verblijfkosten 1.872 22.000 3.342

Werving personeel 207 - 226

Bij- en nascholing 20.247 37.000 36.338

Verzorging personeel 7.775 7.500 5.213

Arbozorg personeel 3.243 8.000 4.980

Overige personele lasten 2.764 13.500 64.543

Totaal overige personele lasten 203.287 91.500 441.440

Af: Uitkeringen 

Uitkeringen vervangingsfonds (-/-) -

Uitkeringen UWV (-/-) 382 -10.000 -2.804

Totaal uitkeringen 382 -10.000 -2.804

Totaal Personele lasten 1.315.968 1.163.564 1.648.945

Gemiddeld aantal werknemers 

Afschrijvingen

Gebouwen en inrichting terreinen 45.407 45.500 45.407

ICT 7.009 8.000 7.656

Meubilair 1.603 1.600 1.599

Leermiddelen                                          4.356 4.000 4.622

Inventaris en apparatuur 5.628 8.500 8.572

Vervoermiddelen 13.311 12.000 20.390

Overige materiele vaste activa - - -

Totaal afschrijvingen 77.314 79.600 88.246

Huisvestingslasten

Huur 54.947 55.516 78.718

Dotatie onderhoudsvoorziening 24.960 25.000 109.000

Klein onderhoud en exploitatie 14.248 5.000 14.743

Tuinonderhoud 943 - 7.839

Bewaking/beveiliging 1.199 3.000 2.828

Energie en water 41.892 23.900 40.692

Schoonmaakkosten 29.171 29.000 28.421

Heffingen 3.321 5.000 3.989

Begeleidingskosten planmatig onderhoud 2.118 5.000 -

Overige huisvestingslasten 1.254 1.000 10

Totaal huisvestingslasten 174.053 152.416 286.240

Ultimo 2017 waren er bij het Sprengencollege 19 medewerkers in dienst met een totale werktijdfactor van 

16,1026 Wtf, (2016 23 met 19,3951 Wtf) 
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Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

EUR EUR EUR

Overige lasten

Administratie- en beheerslasten

Administratie en beheer 46.087 25.680 43.995

Advisering overig 38.001 7.100 61.284

Telefoon- en portokosten 4.582 6.000 5.461

Kosten dienstauto en leerlingenvervoer 15.779 5.000 29.441

Kantoorartikelen 2.149 2.500 3.479

Bestuurskosten 6.700 7.000 9.582

Dotatie voorziening terugvordering inspectie 560.000 - -

Overige administratie- en beheerslasten 630 1.000 408

Totaal administratie- en beheerslasten 673.928 54.280 153.650

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen 190.926 82.500 106.945

Abonnementen 966 1.000 1.489

Inventaris - 6.000 723

Jaarlijkse kosten ICT 25.093 39.000 60.870

Kopieerkosten 533 2.000 -
Totaal inventaris, apparatuur en leermiddelen 217.518 130.500 170.027

Overige

Public relations / representatie 2.595 8.000 609

Buitenschoolse activiteiten 1.427 1.000 155

Drukwerk/schoolgids 338 4.000 3.572

Medezeggenschapsraad - 1.000 1.019

Verzekeringen 18.457 1.500 18.576

Toetsen en testen 4.029 8.200 4.835

Afboeking vordering dubieuze debiteur 45.000 - -
Overige 10.120 12.500 22.000

Totaal overige 81.966 36.200 50.766

Totaal overige lasten 973.412 220.980 374.443

Honorarium onderzoek jaarrekening 12.462 5.680 13.613

Andere controleopdrachten - - -

Fiscale adviezen - - 953

Andere niet-controledienst - - 1.876

12.462 5.680 16.442

Totaal Lasten 2.540.747 1.616.560 2.397.874

Saldo baten en lasten * -1.019.172 -306.814 -25.740

Financiële baten en lasten

Rentebaten 44 5.000 1.521

Rente-  en overige financiële lasten -16.288 -17.000 -16.864
Totaal financiële baten en lasten -16.244 -12.000 -15.343

Netto resultaat * -1.035.416 -318.814 -41.083

* (*- is negatief)

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:  

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de stichting/vereniging en in de 

consolidatie betrokken verbonden partijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe 

accountants zoals bedoeld in art. 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties). 
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WNT-verantwoording 2017 VSO ZMOK Sprengen Scholing en Training

Bezoldiging topfunctionarissen 

niet van toepassing in 2017

1b Leidinggevende topfunctionarissen (zonder dienstbetrekking) kalendermaand 1-12

bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2017 2016

13-03-2017 - 

31-12-2017
-

10 0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief 176 175

Aantal uren functievervulling 320 0

Individueel toepasselijk maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
56.320 0

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum 

uurtarief
ja

Bezoldiging in de betreffende periode 33.600 0

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging, exclusief BTW

1d. Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met bezoldiging van € 1.700 of minder  

Naam Topfunctionaris

E. Klein

L.van den Pol

L.van den Pol

G.M.F. Frank

T. Westebring

J.G. Brandsma

2 . Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

niet van toepassing in 2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde)

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 33.600

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op VSO ZMOK Sprengen Scholing en Training van toepassing zijnde regelgeving VO.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor VSO ZMOK Sprengen Scholing en Training is € 107.000 (2016 € 106.000). Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband.  Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 

kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

E. Klein

0

33.600

Bestuurder

 Lid Raad van Toezicht

 Voorzitter Raad van Toezicht

 Lid Raad van Toezicht

Functie

 Voorzitter Raad van Toezicht

 Lid Raad van Toezicht

 Lid Raad van Toezicht
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VERBONDEN PARTIJEN (Model E)

Naam Juridische 

vorm 2016

Statutaire 

zetel

Code 

activiteiten

IJssel Vecht Stichting Zwolle 4

Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Naast het treffen van een voorziening betreft het de volgende onderwerpen:

Verlofuren duurzame inzetbaarheid personeel

Huur kantoorruimte, bedrijfsruimte en lokalen:

In de nieuwe cao is een mogelijkheid opgenomen verlofuren in het kader van duurzame inzetbaarheid van personeel of 

werktijdvermindering van senioren op te sparen. Voor opgespaarde rechten moet een voorziening worden gevormd mits de 

rechten op doorbetaalde afwezigheid in de toekomst kunnen worden opgenomen (in uren) of verzilverd (in geld). Bij het 

Sprengen College heeft geen inventarisatie plaatsgevonden van deze verlofuren en is derhalve onbekend om hoeveel geld het 

gaat. Een voorziening is hiervoor niet opgenomen.

De Sprengen is een overeenkomst aangegaan voor de huur van een kantoorruimte en lokalen aan de Van Swietenlaan 1, 9728 

NX te Groningen voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 maart 2017 en lopende tot en met 28 februari 2018. Daarna zal geen 

verlenging plaatsvinden. De huurprijs per jaar bedraagt € 27.300. 

De Sprengen is een overeenkomst aangegaan voor de huur van een bedrijfsruimte aan de Groteweg 3-5. 8191 JS te 

Wapenveld voor de duur van 10 jaar, ingaande op 1 juni 2014 en lopende tot en met 31 mei 2024.

De huurprijs per jaar bedraagt € 55.649,64, deze wordt betaald in 12 termijnen van € 4.637,47.

Het contract moet nog aangepast worden voor het gedeelte Nieuw Marwoud.

Statutaire naam

Stichting Samenwerkingsverband VO 2305

Het niet volgen van onderwijs op de school te Wapenveld, bedrag groot € 873.900. Een totaal aan onrechtmatige bestedingen 

van € 769.600. Een opsomming van deze bestedingen zijn opgenomen in het rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De 

meest van belang zijnde is de investering in huisvesting. 
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GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van belang zijn voor de inhoud van het financieel

jaarverslag.
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OVERIGE GEGEVENS



BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Statutaire regeling inzake bestemming resultaat

Er is statutair niets geregeld inzake de bestemming van het resultaat.

 Bestemming van het resultaat
Resultaat 2017

EUR

Algemene reserve (publiek) -1.006.974

Bestemmingsreserve privaat -28.442

Totaal resultaat -1.035.416
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CONTROLEVERKLARING

Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)
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Pagina voor de controleverklaring

(beslaat twee pagina's)
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BIJLAGEN



Algemene informatie

Rechtspersoon

Bevoegd gezag nummer 98229

Statutaire naam VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training

Juridische vorm Stichting

KvK nummer 41038447

Webadres www.sprengencollege.nl

Statutair adres

Straatnaam Groteweg 13

Postcode 8191 JS

Vestigingsplaats Wapenveld

Correspondentieadres

Postbusnummer Postbus 6

Postcode 8190 AA

Plaats Wapenveld

Contactpersoon voor deze rapportage

Naam E. Klein

Aanhef de heer

Functie Bestuurder (voorzitter)

Telefoonnummer 0578-692280

E-mailadres info@sprengencollege.nl

Contactgegevens administratiekantoor

Naam van het administratiekantoor Stichting Adequatum

Administratienummer van het administratiekantoor AK 954

Adres Burgemeester de Beaufortweg 16

Postcode 3833 AG

Plaats Leusden

Telefoonnummer 033-4613304

Gegevens accountant

Naam van het accountantskantoor Van Ree Accountants

Naam van de accountant M. Rozendaal

GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholing & 

Training
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VASTSTELLING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Wapenveld,  ... september 2018

Ondertekening Raad van Bestuur

Dhr. E. Klein

Voorzitter Raad van Bestuur

Hierbij verklaart de Raad van Bestuur van de Stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training de 

jaarrekening 2017 te hebben vastgesteld.
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