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VOORWOORD 
 

Goed onderwijs voor kwetsbare leerlingen, studenten en jongeren is het bestaansrecht van het 

Sprengen College te Wapenveld. Leerlingen, studenten en jongeren met een complexere 

problematiek waarvoor vaak ook jeugdhulp nodig is, ervaren een passende plek en krijgen de 

noodzakelijke  ondersteuningsbehoefte. Leerlingen, jongeren en studenten, die uitgevallen zijn uit het 

reguliere onderwijs, soms thuis zitten, vinden een passende plek in gecombineerde onderwijs-

zorgtrajecten binnen de campus van het Sprengen College. Voor hen maken wij met al onze 

medewerkers het verschil tussen onderwijs en uitval. 

Vanuit deze context en zeer bijzondere werkomgeving, is het Jaarverslag 2018 van de Stichting VSO 

ZMOK de Sprengen Scholing & Training geschreven. Het jaarverslag is volgens de Richtlijn 

Jaarverslag Onderwijs vormgegeven. In dit voorwoord eerst een algemene typering over het Sprengen 

College, 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 2018 zijn ondernomen om de kwaliteit van het 

onderwijs te borgen, de gestelde doelen 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 

(Raad van Toezicht) 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 Raad van Toezicht en de Inspectie van het 

Onderwijs (IvhO). Daarnaast is het jaarverslag een informatiedrager voor de medewerkers, de 

Medezeggenschapsraad, de ouders en/of de verzorgers van de leerlingen, de gemeente Heerde, 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 concept-begroting 2019 is in een aantal gecombineerde vergaderingen van Raad van Toezicht en 

bestuurder  besproken. De vastgestelde begroting 2019 is door de Raad van Toezicht op 13 mei 2019 

goedgekeurd. Vanwege de expliciete aandacht bij de financiële verantwoording door de 

Onderwijsinspectie (IvhO) in het bijzonder de afdeling Rekenschap van het IvhO is de scheiding van 

bestedingen en verkrijgingen van de publieke en private middelen is in het verslagjaar 2018 

verantwoord. 

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 tevredenheid onderzoek, het ouder 

tevredenheid onderzoek en de regelmatige enquête waarin de sociale veiligheid van de leerlingen in 
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kaart wordt gebracht. Als vervolg daarop investeert de bestuurder samen met de beide directeuren in 

de correcte attitude en professionaliteit van de vertrouwenspersonen.  

In relatie tot de Inspectie van het Onderwijs 

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) controleert elk jaar of een school het overheidsgeld correct 

besteedt.  

Eveneens beoordeelt de Inspectie van het Onderwijs de werkzaamheden van de accountant die het 

jaarverslag van de school fiatteert. 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 2018 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 Raad van Toezicht hebben in het verslagjaar 2018, 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 samenstelling van de Raad van Toezicht en het bestuur is in het verslagjaar 2018 als volgt: 

 

Raad van Toezicht   

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

Drs. J.G. Brandsma   (lid, portefeuille onderwijs) – aftredend per 18 juni 2018 

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

Drs. W. Kreike    (lid, portefeuille onderwijs) – benoemd per 10 december 2018 

Dhr. T. Westebring   (lid, portefeuille financiën) 

 

Bestuur der 

  Ing. E. Klein  
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De Raad van Toezicht bestaat uit onbezoldigde leden met een vrijwilligersvergoeding voor hun 

werkzaamheden.  

De Raad van Toezicht heeft in een mandaatregeling en een managementstatuut de bevoegdheden 

voor de bestuurder en de schoolleiding vastgelegd. 

 

Leeswijzer 

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

bestuur geeft in hoofdlijnen aan welke activiteiten in 2018 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. Met dit jaarverslag wordt de noodzaak voor Een nieuw begin voor 

leerlingen aan de rand van de samenleving onderstreept. Het geeft een eerste aanzet tot vertrouwen 

in bestendiging.  

Wapenveld, 28 mei 2019 Mede namens de Raad van Toezicht Sprengen College 

    Ing. Eppie Klein, bestuurder  
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Ondertekening 

 

Akkoord en goedkeuring Jaarrekening  2018 en Jaarverslag 2018 namens de Raad van Toezicht: 

 

Naam:  L. van den Pol - MBA 

 

Functie: voorzitter Raad van Toezicht 

 

Datum:   

  

Handtekening:  

 

____________________ 

 

 

Akkoord en vaststelling Jaarrekening 2018 en Jaarverslag 2018 namens Bestuur en schoolleiding : 

 

Naam:  Ing. E. Klein 

 

Functie: bestuurder  

 

Datum:    

 

Handtekening:  

 

____________________ 
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Bestuurlijke verantwoordelijkheid  

De bestuurlijke verantwoordelijkheid betreft vooral de aandachtsgebieden missie, visie, bestuurlijke 

voornemens, organisatiestructuur en de kernactiviteiten van het Sprengen College. In deze paragraaf 

wordt een aantal aspecten over de bestuurlijke verantwoordelijkheid, vanuit en binnen het kader van 

de code Goed bestuur, beschreven. 

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid en visie 

De missie van het VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training is het bieden van kwalitatief 

onderwijs dat op maatwerk is gericht. Onderwijs waarop elke leerling recht heeft. Daarom wil de 

Stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training haar leerlingen een passende scholing en 

begeleiding bieden, gericht op het realiseren van een optimaal toekomstperspectief. Daarin is 

bestendiging van het uitstroomprofiel een bijzonder aandachtspunt.  

Wij streven ernaar om iedere leerling welkom te heten; binnen het Sprengen College geldt dat er voor 

elke leerling Een nieuw begin wordt gerealiseerd. 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 Sprengen College een belangrijk uitgangspunt. Dat wordt zichtbaar 

in de opleiding van de leerkrachten, de personeelswerving, de voortdurende 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 de eventuele persoonlijke 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 vanuit het betreffende 

samenwerkingsverband met een geldige Toelaatbaarheidsverklaring Speciaal Onderwijs (TLV). Het 

Sprengen College is lid van het Samenwerkingsverband IJsselVecht. Aan de toelating van elke 

leerling voor het onderwijs en of jongere wat betreft de gewenste dagbesteding, gaat een intake 

vooraf.  
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Belangrijk voor de financiële exploitatie is de ontwikkeling van het leerlingenaantal. In de tabel 

hieronder wordt de ontwikkeling van het leerlingenaantal met de bijbehorende prognose gegeven. 

  

Prognose leerlingaantallen Sprengen College 

  (Per 1 mei  2019) 

      

    

Prognose Prognose Prognose 

Datum 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019-2020 2020/2021 2021/2022 

1-oktober 42 58 78 84 90 90 

1-februari 65 63 85 89 92 92 

1-juli 59 71 93 95 95 95 

verschil 1-10/1-7 17 13 15 11 5 5 
 

De ontwikkeling van de leerlingenaantallen is voor het bestuur een bevestiging dat het bestaansrecht 

wordt onderstreept. 

 

In 2018 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.  

De specifieke doelgroep  leerlingen die bij de jeugdkliniek van Tactus (verslavingszorg) heeft per 1 juli 

2018 afscheid genomen van het Sprengen College. De mbo-leerlingen niveau 1 (Entree onderwijs) die 

op het ROC dreigen uit te vallen (onderaannemer schap voor Deltion) volgen de specifieke lessen.  

 

In de uitdagende ecologische schoolomgeving van het Sprengen College, is tevens de zorginstelling 

PerspektieV op het terrein gesitueerd. De jongeren en leerlingen volgen het speciaal onderwijs of een 

specifiek arrangement gericht op vervolgonderwijs c.q. toeleiding op de arbeidsmarkt in het Sprengen 

College. 

 

Het bestuur is van mening, dat het Sprengen College de maatschappelijke verantwoordelijkheid moet 

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

begeleidingsconcept (TTVO), het Traject Educatieve Ondersteuning (TEO) en Scholing Training en 

Arbeidstoeleiding (STA) ontwikkeld. Het onderwijs wordt door gemeenten, ouders en direct 

betrokkenen zeer gewaardeerd. De thuiszittersproblematiek wordt onderkend door de landelijke 

politiek. Het Sprengen College begeleidt in het schooljaar 2018 – 2019 de professionals van het SWV 

Renn4 en zorginstellingen om daarin een handreiking voor de ‘íngroei’ van de thuiszitters te doen.  

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid en Juridische structuur 

De rechtspersoonlijkheid van het bestuur is een stichtingsvorm. 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 blijft 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.  
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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 Raad van Toezicht.  

Vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid, heeft het bestuur in het afgelopen kalenderjaar opnieuw 

een extra impuls in de teamontwikkeling gegeven. Die impuls heeft geresulteerd in detachering van 

een aantal medewerkers bij een andere onderwijsinstelling; evenzo hebben we afscheid genomen van 

een aantal medewerkers. 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 en specifieke persoonlijke begeleiding waarop elke leerling recht heeft. Daarom 

wil de Stichting VSO ZMOK de Sprengen Scholing & Training haar leerlingen gepaste scholing en 

vorming 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 hét 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 in de ecologisch 

pedagogisch omgeving tot stand door aandacht, rust, duidelijkheid en structuur. Het team hecht eraan 

om goede en regelmatige contacten met ouders, pleegouders en verzorgers te onderhouden.  

Aansluitend op de missie, heeft het team gedurende het verslagjaar 2018 verder gewerkt aan het 

uitwerken van de onderwijsvisie 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.  
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Onderwijsprestaties in relatie tot onderzoek en ontwikkeling 

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. 

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 prestatieboxmiddelen zijn gebruikt 

voor de ontwikkeling van het ecologisch onderwijsconcept. Hiervoor heeft Em. Prof. Dr. Hans Jansen 

onder andere gesprekken gevoerd met de leerlingenraad en de schoolleiding. De actielijnen vanuit het 

Bestuursakkoord 2012, het Regeerakkoord en het Nationaal Onderwijsakkoord zijn daarvoor als 

richtinggevend kader gebruikt. De vier actielijnen uit het bestuursakkoord zijn Talentontwikkeling door 

uitdagend onderwijs, een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering, de professionalisering 

van het team en de doorgaande ontwikkellijnen. Deze aspecten vormen tevens de rode draad in de 

beschrijving van de kernthema’s. 

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 begeleider. 

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  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, de tweewekelijkse uitgebreide leerlingenbespreking in het team, 

het wekelijks mentoruur, de wekelijkse vergadering van Commissie van Begeleiding 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 ecologisch concept van het Sprengen 

College worden de deelnemende leerlingen en jongeren serieus genomen.  

In dat verband benadrukt Prof. Jansen in zijn begeleiding, dat het ecologisch onderwijs 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 College 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 

passende begeleiding c.q. theoretische / praktische lessen 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 kan 

zelf plannen en het hoe, wat en waar vormgeven. Het geformuleerde ontwikkelingsperspectief (OPP) 

van de leerling heeft de mentor, samen met de leerling als kader. 

Onderwijsprestaties 

Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen met het Staatsexamen,  de deelcertificaten of een geheel 

diploma, kunnen behalen. In dat alles is het ontwikkelingsperspectief van de leerling opnieuw het 

uitgangspunt.  

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. 

 

De onderwijsprestaties worden met de Inspectie voor het Onderwijs (IvhO) doorgenomen. De 

bijzondere positie van het Sprengen College geeft aan dat er veel aandacht wordt besteed aan de 

bestendiging van de leerlingen. Diverse leerlingen behalen deelcertificaten en diploma’s voor het 

gebruik van machines en werktuigen.  
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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 2018 vaardigheden om de 

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

georganiseerd waarin het werken aan de actuele 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 2018 is binnen het Sprengen College een verdere uitwerking gegeven aan de inhoud van de 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 bijzondere karakter van de school, het onderwijs en de 

begeleiding.  

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

reboundsetting van het VO, geplaatst. De bijzondere en specifieke manier van omgaan met de deze 

expliciete doelgroep internaliserende en externaliserende jongeren,  die niet in het reguliere onderwijs 

of in het regulier VSO zich kunnen ontwikkelen, krijgen een nieuwe volwaardige kans binnen het 

Sprengen College.  

Het aantal leerlingen 

Prognose leerlingaantallen Sprengen College 

  

       

    

Prognose Prognose Prognose 

Datum 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1-
oktober 42 58 78 84 90 90 

1-
februari 65 63 85 89 92 92 

1-juli 59 71 93 95 95 95 

verschil 
1-10/1-7 17 13 15 11 5 5 
Leerlingen  
3

e
 geldstr. 19 22 12 - - - 

 

 

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

volgende schooljaar. Ontwikkelingen in leerlingenaantal hebben een directe invloed op het financiële 

resultaat.Omdat in het cursusjaar 2017 – 2018 het leerlingenaantal verdubbelde heeft het Sprengen 

College in het schooljaar 2018 – 2019 een zwaar financieel jaar. 
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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 geldig TLV. 

 

Personeel 

 

Binnen de school zijn de medewerkers cruciaal in het creëren van een veilige en waardevolle 

leeromgeving. Binnen het team en de teamontwikkeling is een forse investering gepleegd op de 

inhoud. Daarvoor zijn de extra middelen werkdrukverlaging gebruikt. Om adequate interventies op 

ongewenste gedragsuitingen te kunnen inzetten is een gedragscoach aan gesteld. De gedragscoach 

heeft een positief resultaat in de werkdrukverlaging gegeven. Dankzij de forse positieve ontwikkeling 

in leerlingenaantal, werd het noodzakelijk en gewenst, enkele nieuwe medewerkers te benoemen. 

Deze nieuwe medewerkers zorgen voor een frisse blik en nieuwe inbreng. Naast het benoemen van 

nieuwe medewerkers, is er tevens afscheid genomen van een aantal medewerkers. Een aantal van 

hen gaat binnen de educatieve dagbesteding, het project STA (Scholing – Training – 

Arbeidstoeleiding) aan het werk. Deze nieuwe taken zorgen voor hernieuwde inspiratie en wij zien dat 

het de betrokken medewerkers goed doet. Daarnaast is in 2018 een tweetal medewerkers 

gedetacheerd bij een collega-school. In het detacheringstraject heeft het bestuur zijn 

verantwoordelijkheid genomen, om deze medewerkers weer ‘in hun kracht te zetten’ en de motivatie 

voor het mooie vak van leraar terug te krijgen. Van een van deze gedetacheerde medewerkers 

hebben wij ondertussen afscheid genomen. De detachering van de andere medewerker loopt tot 1 

augustus 2019.  

Professionalisering 

 

In het afgelopen jaar zijn wij verder gegaan met het vormgeven van het ecologisch pedagogisch 

concept binnen onze school. In bijvoorbeeld de ‘Voldaan-sessies’ is hier steeds aandacht aan 

besteed. Daarnaast zijn er door verschillende medewerkers studiedagen, conferenties en opfrisdagen 

bijgewoond.  Jaarlijks terugkerend is de training van onze BHV gecertificeerde medewerkers, maar 

daarnaast zijn er ook coaching trajecten gevolgd en bijeenkomsten bijgewoond rondom verschillende 

thema’s.  Vanaf januari 2019 zijn wij gestart met het LeerlingVolgSysteem Parnassys en SOMtoday. 

Bijna alle medewerkers hebben in de aanloop naar deze implementatie training gehad in het gebruik 

van deze systemen. Een medewerker is nog bezig met het afronden van de pabo-opleiding.  

 

Duurzame inzetbaarheid 

 

In het afgelopen jaar zijn er kleine stappen gezet in het benutten van de mogelijkheden van de 

duurzame inzetbaarheid. Wij zien, net als vorig jaar, dat hier kansen onbenut blijven. Toch zijn er 

enkele medewerkers die dit jaar gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheden.  

De medewerkers die de leeftijd hebben bereikt waarop deze uren ingezet kunnen worden voor verlof 

doen dit over het algemeen ook.  In de reguliere voortgangsgesprekken besteden we hieraan de 

noodzakelijke aandacht en stimuleren we het gebruik.  

 

Gesprekken cyclus 

 

In het schooljaar 2018 – 2019 hebben alle medewerkers individuele gesprekken gehad, zijn er  

teamgesprekken gehouden en werden de clustergesprekken met de intentie van de doorgaande 

schoolontwikkeling gevoerd. De transitie van de school en de veranderende doelgroep leerlingen 

stond centraal.  Beoordelingsgesprekken zijn met medewerkers gehouden wanneer de betrokkenheid 

en de kwaliteit van het werk daartoe aanleiding gaf. In 2019 worden ook de rechtspositionele 
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georiënteerde functioneringsgesprekken gehouden. Het werkverdelingsplan staat in 2019 zeer 

centraal; met de doorontwikkeling van het onderwijs, de toename van het leerlingenaantal en de 

gewijzigde doelgroep leerlingen wordt een nieuw les- en begeleidingsrooster geïntroduceerd. Het 

werkverdelingsplan is daarin leidend.  

 

 

 

 

Ziekteverzuim 

 

Het verzuimpercentage is gedaald ten opzichte van 2017. Het verzuim is nog net iets hoger dan in 

2016. Wel zien wij een grote daling in de meldingsfrequentie. Er is dus minder vaak ziekgemeld en er 

is minder verzuim. Het verzuim wat er is valt over het algemeen onder het langdurig verzuim.  

 

VP naar verzuimduur 

 
  

 
Daarnaast is het belangrijk om te constateren dat er een duidelijke daling in het verzuimpercentage 

(VP) te zien is in de loop van 2018. In september is er zelfs een periode zonder verzuim te zien in 

onderstaande tabel. Binnen het team was één collega langdurig ziek.  

 

Verzuimpercentage per maand 
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Om iets te kunnen zeggen over de verzuimcijfers in 2018 is het natuurlijk belangrijk om ook een beeld 

te hebben van eerdere cijfers, onderstaand een overzicht van de afgelopen jaren.  

 

2018:  VP – 6.78% MF – 0,4 

 

2017:  VP – 8,15% MF – 0,8 

 

2016:  VP – 6,09% MF – 1,13 

 

2015: VP – 6,06% MF – 0,85 

 

2014:  VP – 4,82% MF – 1,4 

 

In 2018 is met vereende krachten gewerkt is aan de ontwikkeling van de school,. De ontwikkeling van 

de medewerkers, het welbevinden van de medewerkers en de groei van de school hebben veel 

energie gevraagd. Deze groei zorgt voor een grotere werkdruk bij een aantal medewerkers.  

Dit is dan een punt van aandacht voor het komende jaar. We denken na over vragen, zoals: ‘Hoe 

efficiënt zijn de processen? Hoe is de verdeling van de taken? Hoe zorgen wij ervoor dat iedere 

medewerker en leerling van het Sprengen College met plezier de dag begint, met een goede gevoel 

de dag afsluit en zich steeds weer blijft ontwikkelen?’  

Binnen de begroting 2019 is ten behoeve van het meerjaren - formatiebeleid een aantal beleids-

opmerkingen 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. 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 
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Functiecategorie 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Bestuur  2,2 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 

Onderwijzend personeel 7,3 6,7 5,3 5,3 6,0 7,0 

Onderwijsondersteunend personeel 10,5 9,8 10,7 12,3 12,0 11,0 

Totaal 20 17,6 16,6 18,2 18,6 18,6 

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 2018 de kosten voor de scholing van het team minder hoog dan voorheen.  De prognose 

personeelsontwikkeling volgt de ontwikkeling van de leerlingenaantallen. 

 Scholingsplan 

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

paragraaf Professionalisering hierboven is ook een aantal opmerkingen geplaatst over de ontwikkeling 

van de medewerkers. Een aantal medewerkers heeft de opleiding tot instructeur afgerond. In de 

persoonlijke ontwikkelingsgesprekken wordt over de professionele 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 specifieke 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).  

 Stageplaats 

Het stagebeleid is in het verslagjaar nadrukkelijk vorm gegeven. Hiermee wil het Sprengen College 

een rol spelen in de ontwikkeling van MBO en PABO studenten. In het verslagjaar 2018 heeft een 

aantal stagiaires hiervan gebruik gemaakt. Er zijn stagiaires in het onderwijs, de leerlingbegeleiding en 

de administratie aan het werk geweest. 

Internationalisering 

Binnen de school is vanuit de 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 2018, 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 2018 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 2019 

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. 

 Toekomstige ontwikkeling op het gebied van onderzoek 

In het jaarverslag wordt een aantal keren gerefereerd aan de ontwikkelingen in het passend onderwijs 

en de consequenties daarvan voor de doelgroep leerlingen van het Sprengen College. Het ecologisch 

didactisch en pedagogisch concept, de professionalisering van de medewerkers, de inzet van de 

beide orthopedagogen, de expliciete leerlingbegeleiding in relatie tot de inzet van interventiecoach en 

de externe leslocatie (paardenmanege te IJsselmuiden) voor leerlingen met een extra behoefte aan 

individuele aandacht vergt een onderzoek naar de organisatie en de setting van lessen en practica. 

De integrale afstemming is daarin belangrijk. Inmiddels (juni 2019) wordt gewerkt aan een 

heroriëntatie op de dagelijkse organisatie van lessen, (ambulante) leerlingbegeleiding, thuisbezoek, 

activiteiten in de maatschappelijke context en de ontwikkeling van beroepsvaardigheden. 

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 2018 heeft de Medezeggenschapsraad (MR) een aantal keren overleg gehad. De 

schooltransitie stond daarin centraal; er is steeds gepoogd het totale team in de ontwikkeling te 

betrekken. Een aantal actuele agendapunten kwamen vanuit het bestuur ten behoeve van de 

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

besluitvorming in het bestuur. Medio 2018 heeft de MR vertegenwoordiging aangegeven dat vanwege 

de vacatures in de MR, een regelmatig bijpraatmoment vooralsnog voldoende is om de 

schoolontwikkeling te volgen. De MR adviseert positief in de voorgestane schoolontwikkeling.  

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

IJsselVecht. 

 

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. De gemeente Heerde is bij dit 

proces van revitalisering, verduurzaming en het wegwerken van achterstallig onderhoud betrokken. 

Ondanks dit gegeven, zijn ook in het verslagjaar 2018 geen bijzondere bouwkundige aanpassingen 

gedaan. In de komende jaren wordt een aantal bouwkundige aanpassingen verwacht. In het 

verslagjaar 2018 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 vindt met ingang van najaar 2019 plaats. 

Met de gemeente Heerde wordt overlegd in het kader van het Integraal huisvestingsplan (IHP). 

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 heeft in 2018 plaatsgevonden.  
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Financieel 

De in dit verslag opgenomen jaarrekening 2018 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 2018 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 2019 zal de school alert moeten zijn. Er is door het Sprengen 

College een liquiditeitsbegroting opgesteld; dit is vooral vanwege de groei van het aantal leerlingen in 

relatie tot de t-1 bekostigingssystematiek.  

Bij het selecteren van een spaarbank 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. 

  



Een nieuw begin!  

 
Jaarverslag 2018     Stichting vso zmok de Sprengen Scholing & Training - Wapenveld 

 

23 

 

Continuïteitsparagraaf 
 

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

de tabellen op pagina 8 en 15 is de positieve ontwikkeling van de leerlingenaantallen te zien. Met 

name vanaf de eerste periode 2017, is dat zichtbaar. Voor het vso is er veel veranderd. In de regio 

Zwolle is er vanuit de streefcijfers Passend Onderwijs, sprake van een negatieve verevening. Dit 

houdt in dat er tot 2021 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 binnen het vso steeds sterker gevoeld gaan worden.  

 

Het Sprengen College heeft al in een vroeg stadium gekozen voor leerlingen met een forse 

externaliserende 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, vanuit de nieuwe 

Participatiewetgeving en verdere samenwerking met vo scholen en zorginstellingen in de vorm van het 

aanbieden van arrangementen, het project STA, 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 Raad van Toezicht. 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 Raad van Toezicht 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.  

Strategie 

Het Sprengen College werkt als een dynamische school met een relatief korte verblijfsduur van 

leerlingen. Dat brengt ook exploitatierisico 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. 

De strategische keuzes richten zich op het onderhouden van duurzame relaties met de toeleverende 

scholen, de ambulante begeleiding van leerlingen met een dreigende of reeds gesignaleerde 

thuiszittersstatus. Daarbij is het beleid gericht op een langere verblijfsduur van de leerlingen. 

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 

kunnen we gezien de gewijzigde bekostiging voor het Sprengen College (besluit DUO d.d. 18 januari 

2019) geen concrete uitspraken doen over het 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.  
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Financiële positie  

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 in de liquiditeit 

te verkleinen. De meerjarenbegroting en de maandelijkse doorberekening van de te verwachten 

loonkosten  zijn hiervoor belangrijke instrumenten.  

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, heeft bij brief van 18 januari 2019 (zie ook 

hiervoor) een betalingsregeling getroffen voor de terugvordering van € 1.149.624,72. De minister 

accepteert het voorstel van het Sprengen College: terugbetaling in 60 maandelijkse gelijke termijnen. 

De terugbetaling start in  1 januari 2019 en eindigt derhalve in december 2023. Deze termijnbedragen 

worden verrekend met de ‘lopende geldstroom’.  

De financiële positie vergt voor nu en in de toekomst een zeer zorgvuldig handelen. Met het team 

wordt in elke strategische bijeenkomst de financiële positie op de korte en middellange termijn 

besproken. Deze bijeenkomsten en / of studiedagen zijn in 2018 zes keer georganiseerd. 

Bewustwording en de focus op kostenbeheersing is daarin belangrijk.   

Financiële verslaggeving 

De financiële verslaggeving gebeurt door het administratiekantoor Adequatum. Met regelmaat wordt 

de financiële positie besproken en is er aandacht voor de liquiditeit op de korte en de lange termijn. 

Rapportage van de financiële positie en de verslaggeving is aan de Raad van Toezicht.    

Wet en regelgeving 

  

Het bestuursverslag is aan de hand van de richtlijnen in de RJ660.514 opgesteld. Deze onderwerpen, 

zijn aangevuld met het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van de Rjo. Eveneens is een aantal relevante 

politieke of maatschappelijke thema’s genoemd.  

Op basis van de huidige regelgeving is het volgende beschreven: 

- Het beleid en de uitvoering ten aanzien van beleggen en belenen.  

- De soorten en omvang van de beleggingen en beleningen.  

- De looptijden van de beleggingen en beleningen. 

Verder is aandacht besteed aan de thema’s: 

- Prestatieboxgelden 

- Huisvesting 

- Wachtgelden  

 

Operationele activiteiten 

Wat betreft het operationeel handelen in het dagelijks schoolleven zijn de budgetten voor de 

praktische vakken en leermiddelen opnieuw herberekend. De inzet van externe deskundigen in de 

begeleiding van onderwijskundig medewerkers is teruggebracht. De schoonmaak en 

interieurverzorging gebeurd sinds 2018 door de eigen medewerker. Daarmee zijn de kosten van de 

schoonmaak beheersbaar geworden. Het gebouwenbeheer is zodanig dat er onderwijsactiviteiten 

samengevoegd worden; de kosten voor de huur van schoolgebouwen werden verlaagd. De 

operationele activiteiten zijn gericht op kostenbeheersing.  
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Zaken met een politieke of maatschappelijke impact 

 

In 2012 is het Sprengen College in samenwerking met Horizon Begeleiding 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 

herstelopdrachten van de Inspectie van het Onderwijs gekregen. Dit traject, ondanks het aangetoonde 

positieve ontwikkelingsresultaat voor de jongeren, valt niet binnen de bestaande wet- en regelgeving 

en daarom moeten er zaken hersteld worden. Leerlingen die dit traject volgden zijn nu ingeschreven 

bij de organisatie O2G2 te Groningen. Het Sprengen College voerde ook in 2018 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 geeft 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 Raad van Toezicht verantwoording af over zijn handelen en van de 

resultaten die dat handelen heeft opgeleverd. 

Omdat het toezicht vanuit de Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht. De efficiëntie, de effectiviteit, de gedachte-uitwisseling en de 

besluitvorming vindt integraal in de Raad van Toezicht plaats. De Raad van Toezicht heeft vooral en 

expliciet aandacht gehad voor: 

- de begroting en financiële verantwoording; 

- de rechtmatigheid, en 

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

De Raad van Toezicht 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 besturing van het Sprengen College (niet alleen 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 Raad van Toezicht 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 Raad 

van Toezicht 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 een aantal medewerkers drukken het financieel resultaat van 2018. 

De Raad van Toezicht 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 Raad van Toezicht. 

In het voorliggende jaarverslag 2018 verantwoordt de Raad van Toezicht, in samenhang met het 

verslag van de bestuurder en expliciet in deze paragraaf, de uitvoering van de taken en de uitoefening 
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van bevoegdheden zoals hiervoor bedoeld onder het kopje ‘De Raad van Toezicht is verder belast 

met.’ 

Onderwerpen die in 2018  aan de orde zijn geweest 

In 2018 heeft de Raad van Toezicht in iedere reguliere vergadering aandacht besteed aan de kwaliteit 

van het onderwijs op de school. De Raad van Toezicht 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 2018 getoetst in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De verslagen van de 

vergaderingen zijn t.b.v. de controle van de Jaarrekening 2018 overlegd.  

Opgave van functies van Raad van Toezicht, bestuurder en schoolleiding per 31-12-2018  

Naam  Functie  
Sprengen College 

Nevenfunctie 
Bezoldigd  

Nevenfunctie 
onbezoldigd 

L. van den Pol – MBA Voorzitter RvT interim bestuurder geen 

Drs. J.G. Brandsma Lid RvT geen geen 

Drs. G.M.F. Frank Lid RvT verzekeringsarts bestuurder Stichting 
CAI-fonds 

Drs. W. Kreike   Lid RvT lid gemeenteraad  geen 

T. Westebring Lid RvT beleidsmedewerker bestuurslid 
duurzaamheidsinstituut 

B. van den Berg Schoolleider 
(fulltime) 

landbouwer bestuurslid 
begrafenisvereniging 

Ing. E. Klein Bestuurder  
(parttime) 

directeur organisatie 
adviesbureau 
schoolleider primair 
onderwijs 

geen 
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Interne organisatie

 

 

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 pedagogisch onderwijsconcept wordt 

verder ontwikkeld. Het beleid van het bestuur richt zich ook op het benoemen van medewerkers met 

een bevoegdheid als vakleerkracht in het Voortgezet Onderwijs.  In 2018 zijn drie medewerkers met 

een eerste of tweede graadsbevoegdheid benoemd. In het voorjaar 2019 zijn reeds opnieuw twee 

leerkrachten met ervaring en een bevoegdheid voor een vakgebied benoemd.   
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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 2018 zijn  geen klachten ingediend. Leerlingen en medewerkers kunnen zich ook wenden tot de 

externe vertrouwenspersoon.  
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Toekomstparagraaf 

De staande 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 (LVS) werkt probleemloos 

- Borgen van de kwaliteit 

- Implementatie van een externe onderwijsplaats voor leerlingen die een aantal dagen een 

time-out nodig hebben.  

 

Passend Onderwijs is een uitdaging 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 van Nederland 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 2019 circa 84 leerlingen in te kunnen 

schrijven. Vooralsnog werken we, ook in het kader van de begroting 2019/2020, met 72 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.  

 

 


