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A. Bestuursverslag 

Inleiding 
 
 
Voor u ligt het bestuursverslag van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard 
over het jaar 2016. Deze Stichting bestuurt het DevelsteinCollege, een brede scholengemeenschap voor 
voortgezet onderwijs (gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-k, vmbo-b en lwoo) met twee 
vestigingen in Zwijndrecht.  
De jaarrekening is, behoudens de goedkeurende accountantsverklaring, vastgesteld in de 
bestuursvergadering van woensdag 5 april 2017.  
 
Het schooljaar 2015-2016 stond enerzijds in het teken van het borgen van de resultaten van tal van 
eerder ingezette processen, anderzijds werd ook een aantal nieuwe initiatieven ontplooid. 
Zowel aan de borging als aan de nieuwe initiatieven wordt in dit jaarverslag ruimschoots aandacht 
besteed. 
 
Een kleine bloemlezing van vermeldenswaardige zaken die niet altijd rechtstreeks gelinkt kunnen worden 
aan het primaire proces: 
 de vestiging Develsingel verwerft als eerste school in de regio het predicaat ‘alcoholvrije school’, 
 deze vestiging sleept voor de tweede keer de tweede plaats binnen in de verkiezing ‘sportiefste 

school van Nederland’; 
 de gouverneur van het gewest Nederland-zuidwest installeert de Interact-groep, een dertigtal 

enthousiaste leerlingen dat zich in gaat zetten voor de medemens in de breedste zin van het woord; 
 Isis van Noort (DV6) wint de prestigieuze Jan Penprijs met haar profielwerkstuk over behavorial 

economics; 
 Liscia Beenhakker (DH5) wint een scholarship ter waarde van vier jaren collegegeld met haar 

profielwerkstuk over een aangepaste fietsrem voor reumapatiënten; 
 op het Loket start de bouw voor de inhuizing van de praktijkschool De Sprong, de oplevering vindt in 

januari 2017 plaats; 
 op deze locatie werd maar liefst € 4.641 ingezameld voor de Daniël den Hoed-stichting; 
 tijdens een wel heel origineel georganiseerde startdag voor het schooljaar 2016-2017 werd het 

personeel van Loket ondergedompeld in de wereld van de ‘puber’; 
 in de derde klassen zijn de leerlingen van Loket voor het eerst in aanraking gebracht met de nieuwe 

uitstroomprofielen. 
 
Zo maar een greep uit een veelheid van activiteiten, maar wat voorop staat is het onderwijs en de 
kwaliteit van dat onderwijs, verzorgd door circa 150 docenten die gepassioneerd werken aan de 
ontwikkeling van ruim 1.800 leerlingen. 
 
Voor de indeling van dit bestuursverslag is voor het eerst gebruik gemaakt door de Van Ree Accountants 
aangereikte hoofdstukindeling, gebaseerd op de ‘Regeling jaarverslaggeving onderwijs (RJO)’. 
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I. Algemeen 
 

1.1  Grondslag, doel, missie en visie van de organisatie  
 
De stichting CVOZW heeft als grondslag de Bijbel, verstaan volgens het belijden van de Christelijke 
Kerken en laat zich in haar arbeid leiden door de verzoenende en vernieuwende kracht van 
het Evangelie, met respect en begrip voor levens- en maatschappijbeschouwing van 
anderen. Onderwijs en opvoeding in de van deze stichting uitgaande scholen worden in deze 
geest en vanuit deze inspiratie gegeven (artikel 3 statuten). 
  
De stichting heeft ten doel het oprichten en in stand houden van een of meer scholen 
voor voortgezet onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het bieden van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs, rekening houdend met de belangen van de verschillende betrokkenen, daarbij 
communicerend met de samenleving en actief inspelend op ontwikkelingen die voor de 
maatschappij van groot belang zijn (artikel 4 statuten). 
 
 

 
 

 
Missie 
Het DevelsteinCollege biedt gedegen en uitdagend onderwijs vanuit een pedagogisch optimistische 
gedachte en erkent en waardeert verschillen. 
 
Visie 
Het DevelsteinCollege haalt zijn inspiratie uit het woord van God en wil een school zijn die zijn leerlingen  
 in een veilige en gezonde omgeving goed onderwijs en passende ondersteuning biedt, 
 helpt hun talenten zo veel mogelijk te ontwikkelen, 
 ondersteunt om op te groeien tot volwassenen die de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 

handelen en hun plaats in de maatschappij, 
 leert in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en 
 stimuleert een open houding t.o.v. andere culturen en denkwerelden te ontwikkelen. 

 
Daarnaast wil het DevelsteinCollege een betrouwbare school zijn met zichtbare en herkenbare waarden 
en normen, die gelooft in het aanleren van een bepaalde discipline, omdat die noodzakelijk is voor een 
verantwoorde en verantwoordelijke studie- en levenshouding. 
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1.2  Aanduiding van beleid en kernactiviteiten met de belangrijkste diensten 
 
Het DevelsteinCollege kent twee vestigingen: 
 Loket met de opleidingen vmbo-b en vmbo-k (incl. lwoo) in de uitstroomprofielen Bouw, Wonen en 

Interieur (BWI), Mobiliteit en Transport (MT) en Produceren, Installeren en Energie (PIE); 
 Develsingel met de opleidingen vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. 
 
Het onderwijs op Loket wordt gegeven vanuit drie kernbegrippen: 
 persoonlijke groei; 
 presteren op niveau; 
 betekenisvolle leeromgeving. 
 
Voor de Develsingel zijn de kernbegrippen van het onderwijs: 
 gedegen en uitdagend; 
 erkennen en waarderen van verschillen; 
 handelen vanuit pedagogisch optimisme. 
 

1.3  Juridische structuur 
 
SCVOZW is een stichting ingericht volgens het one-tiermodel waarbij het bestuur wordt gevormd door 
een algemeen bestuur, belast met de functie intern toezicht in de zin van artikel 24d van de Wet op het 
voortgezet onderwijs en een dagelijks bestuur, belast met de voorbereiding en de uitvoering van de 
besluiten van het bestuur, de algemene leiding en de dagelijkse gang van zaken. 
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1.4  Interne organisatiestructuur 
 
De vestiging Loket wordt geleid door een vestigingsdirecteur en twee teamleiders (onder- en bovenbouw 
vmbo-b/k) ondersteund door een leerlingbegeleider, een remedial teacher en een decaan. 
De vestiging Develsingel kent dezelfde opzet: 
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1.5  Belangrijke elementen van het gevoerde beleid 
 
Het algemeen bestuur heeft zich gedurende het verslagjaar bezig gehouden met de onderstaande zaken: 
Onderwijs: 
 opbrengstenkaarten 2016 en rendementen per rapportperiode; 
 beleidsvoornemens 2016-2017; 
Personeel: 
 aanpassing van de formatie aan de dalende leerlingenaantallen; 
 toename aantal bevoegd gegeven lessen; 
Financieel: 
 jaarrekening 2015 en managementletter accountant; 
 driemaandelijkse financiële rapportages; 
 formatieplan 2016-2017; 
 actualisatie van de risicoanalyse en de meerjarenbegroting; 
Bestuurlijk: 
 strategische keuzes en meerjarenbeleid; 
 inhoudelijke samenwerking tussen SCVOZW en PIT; 
 ontwikkelingen binnen de gemeente Zwijndrecht op het gebied van onderwijshuisvesting (mogelijk 

leidend tot volledige doordecentralisatie); 
 horizontale dialoog; 
 evaluatie van het vergaderjaar 2015-2016 met aandacht voor zaken als competentieprofiel, 

rapportage vanuit DB via dashboards, innovatie en vernieuwing; 
 managementrapportage o.b.v. de prestatie-indicatoren uit het schoolbeleidsplan; 
 opstellen van een programma van eisen voor een nieuwe aanbesteding van de accountantscontrole; 
 benoeming van een nieuw toezichthoudend bestuurslid en leden van de compliance-commissie. 

 

1.6  Zaken met politieke of maatschappelijke impact (overheidsprioriteiten) 
 
Voor het onderwijs speelden in 2016 met name de volgende zaken: 
 de Wet Werk en Zekerheid die dwingt tot zorgvuldig omgaan met opeenvolgende tijdelijke 

arbeidscontracten; 
 de privacywetgeving, waarvoor intern de nodige beleidsstukken zijn uitgewerkt; 
 het m.i.v. 2017 te wijzigen toezichtskader van de onderwijsinspectie, waarop de school zich 

inmiddels heeft voorbereid; 
 de Wet versterking bestuurskracht en in het verlengde daarvan de Wet medezeggenschap op 

school; 
 de toelatingsvrijheid van scholen, met name als het gaat om de ondersteuningsvraag in het kader 

van de Wet passend onderwijs; 
 de aangescherpte richtlijnen ten aanzien van het Europees aanbesteden, onmiddellijk leidend tot de 

voorbereiding van de Europese aanbesteding van het schoonmaakcontract; 
 de nieuwe regeling ‘Belenen en Beleggen’, leidend tot een nieuw treasurystatuut dat in 2017 formeel 

zal worden vastgesteld. 

 

1.7  Informatie over de maatschappelijke aspecten van het ‘ondernemen’ 
Op beide locaties werd en wordt gewerkt aan het terugdringen van het energieverbruik door de installatie 
van zonnepanelen, het verder overschakelen op ledverlichting en het voorbereiden van de optimalisatie 
van de warmwatervoorziening. 
Verder werden op beide locaties Goed-doel-acties gevoerd, respectievelijk voor de Daniël den 
Hoedstichting (Loket) en de Voedselbank Zwijndrecht (Develsingel). Tenslotte is aan de Develsingel een 
team gevormd dat zal deelnemen aan de Roparun 2017. 
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II. Governance 
 

2.1  Ontwikkelingen op het gebied van governance 
 
In 2015 heeft de VO-raad de Code Goed Onderwijsbestuur vernieuwd. Deze code bevat zes eisen voor 
het lidmaatschap van de VO-raad. De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard 
hanteert deze code. 
In dat kader heeft het algemeen bestuur haar eigen functioneren geëvalueerd, is er opnieuw een 
compliancecommissie gevormd, is het bestuursverslag gepubliceerd, is een integriteitscode vastgesteld 
en een klokkenluidersregeling voorbereid en wordt er gewerkt aan een formalisering van de horizontale 
dialoog. 
Ontwikkelpunten zijn  
 het vastleggen van de conclusies en afspraken vanuit de evaluatie van het functioneren van het 

algemeen bestuur en de vermelding daarvan in het jaarverslag; 
 publicatie van de statuten en het bestuursreglement (inmiddels gerealiseerd); 
 publicatie van de klokkenluidersregeling (het wachten is op het benoemen van een 

vertrouwenspersoon en een commissie integriteitsvraagstukken) 
 

2.2  Wijze waarop de horizontale verantwoording wordt ingevuld 
Onder horizontale dialoog wordt het gesprek verstaan tussen het DevelsteinCollege en haar 
belanghebbenden.  
Doel van die dialoog is te komen tot ook maatschappelijk goed onderbouwde beslissingen over onderwijs 
en bedrijfsvoering waardoor zo goed mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de 
samenleving bij een optimale verhouding tussen kosten en opbrengsten. 
Door de inbreng van stakeholders (verder belanghebbenden genoemd) worden bij beleidsbeslissingen 
zaken meegewogen die anders wellicht over het hoofd gezien zouden worden of op zijn minst minder 
zwaar zouden wegen in de besluitvorming.  
Aandacht voor belanghebbenden creëert bij hen medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 
onderwijs en de bedrijfsvoering van de school. 
 
Belanghebbenden zijn zij die belang hebben bij de maatschappelijke functie van de organisatie. 
Belanghebbenden van het DevelsteinCollege zijn: 
 de medewerkers, 
 de leerlingen en hun ouders, 
 het samenwerkingsverband, 
 het primair onderwijs en het vervolgonderwijs (mbo, ho, wo), 
 de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, 
 het bedrijfsleven (de arbeidsmarkt). 
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Hoofddoelen van de horizontale dialoog zijn: 
 het faciliteren van de vraaggerichtheid van het handelen van het DevelsteinCollege, 
 het bieden van transparantie over het beleidsproces van de school en haar onderwijsprestaties. 
 
Met belanghebbenden kan zowel een formele als een informele dialoog worden gevoerd. 
De formele dialoog vindt plaats in het overleg met de medezeggenschapsraad (personeelsgeleding, 
oudergeleding en leerlingengeleding) en met het toezichthoudend bestuur. 
De informele dialoog vindt plaats  
 in de leerlingenparlementen; 
 in de ouderraad en oudercontactgroepen; 
 in rondetafelgesprekken met de medewerkers; 
 via tevredenheidsenquêtes; 
 via docentbeoordelingen;  
 via mentor- en vakdocentgesprekken;  
 via binnenkomende vragen en klachten;  
 via exitgesprekken met vertrekkende medewerkers;  
 via de informatie van Scholen op de Kaart;  
 via de informatie van Zwijndrecht-Educatief; 
 via de website van de school (schoolgids, schoolbeleidsplan, ondersteuningsplan, verslagen, 

kwaliteitsgegevens, jaarverslag etc.); 
 via informatieve bijeenkomsten; 
 via persberichten en andere publicaties (bijvoorbeeld sociale media als Facebook en Instagram). 
 
Aan de besluitvorming binnen het DevelsteinCollege worden in het belang van de dialoog met de 
belanghebbenden eisen gesteld: 
 plannen waarover besloten moet worden, zijn ook wat betreft de gerechtvaardigde wensen van en 

betekenisvolle effecten voor belanghebbenden goed onderbouwd, 
 binnen de school wordt gewerkt met duidelijke afspraken over het verkrijgen en verspreiden van 

informatie over en aan de belanghebbenden. 
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III. Onderwijs 

3.1  Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar 
In het jaarverslag over 2015 is onderstaande tabel met beleidsvoornemens voor het schooljaar 
2015/2016 opgenomen, voor dit bestuursverslag 2016 voorzien van groene, gele of rode markering. Het 
gaat om processen die zijn ingezet op de Develsingel. 
 groen:  activiteit/proces succesvol geïmplementeerd, 
 geel:  implementatie verdient verdere aandacht, 
 rood:  implementatie heeft niet of onvoldoende plaatsgevonden. 
 
Gedegen onderwijs SB OB 

H/V 
OB
T 

MB
H 

MB
V 

BB
T 

BB
H 

BB
V 

 versterking van het onderbouwrendement   X X X X    
 versterken examenresultaten       X X 
 voortdurende aandacht voor het rekenonderwijs &  

rekentoets X        

 ontwikkelen van doeltaal = voertaal X        
 borgen huiswerkbeleid  X X      
 toetsbeleid, incl. ook vier toetsweken   X X X X    
 start begeleidingslessen       X   
 nadenken over lentescholen X        

 
 het slagingspercentage van het vwo is nog verder gedaald (van 89% naar 85%), ook de 

percentielscores van een groot aantal (negen) vakken was lager dan 50%; 
 huiswerkbeleid en toetsbeleid behoeven verdere borging. 
 
Uitdagend onderwijs SB OB 

H/V 
OB
T 

MB
H 

MB
V 

BB
T 

BB
H 

BB
V 

 implementeren en doorontwikkelen van het keuzevak 
Art & Performance 

 X X X X    

 invoeren en uitbouwen van het ß-combinatievak 
engineering 

 X X X X    

 werkgroep aantrekkelijkheid bètaonderwijs       X X 
 implementeren en ontwikkelen verrijkings-programma 

Obelisk (voortzetting uit PO) 
 X       

 verder uitbouwen van de Cambridge Certificate- en 
DELF junior-opleidingen 

   X X X X  

 uitbouwen opleiding voor het Goethe Zertifikat         X 
 invoeren van Goethe       X X  
 onderzoeksproject “Onderwijs in de 21e eeuw” X        
 havo-project “Op weg naar een excellente havo”       X  
 stimuleren van gebruik van de iPadkar; tweede 

iPadkar aanschaffen X        

 projectonderwijs: Robocup, Math-Art, kasteelproject 
en de krant     X    

 dag van de Franse taal en introductielesjes op het 
basisonderwijs X        

 experimenteren met het werken met minicomputers 
(Arduino’s)      X   

 
 er is veel energie verzet voor de introductie van Goethe in de bovenbouw van het vmbo-t, maar de 

belangstelling vanuit de leerlingen is te gering gebleken om daadwerkelijk te starten. 
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Pedagogisch optimisme SB OB 
H/V 

OB
T 

MB
H 

MB
V 

BB
T 

BB
H 

BB
V 

 het volgen van de Rots- en Watertraining   X X      
 juniormentoraat  X X      
 teambijeenkomsten groepsdynamica       X   
 DOC-cursussen zoals pedagogisch tact X        
 belonen en ‘straffen’       X  

 
 
Erkennen en waarderen van verschillen SB OB 

H/V 
OB
T 

MB
H 

MB
V 

BB
T 

BB
H 

BB
V 

 plusdocument X        
 maatwerkdiploma X        
 ontwikkelen pregymnasium  X       
 intern opleiden docenten voor het geven van 

cursussen voor het hanteren van verschillende 
werkvormen en het omgaan met verschillen 

X 
       

 structuurklasjes Passend Onderwijs X        
 Interact X        
 Socrates       X X 

 
 voor het invoeringstraject van het plusdocument is nog geen capaciteit vrijgemaakt; 
 in strikte zin wordt nauwelijks gewerkt met maatwerkdiploma’s, wel hebben twee havoleerlingen hun 

diploma behaald met een vak op vwo-niveau. 
 
Uit het overzicht blijkt dat veel initiatieven zijn genomen om te komen tot verbetering van het onderwijs, 
uitgaande van onze drie kernwaarden. Het is verheugend te constateren dat het niet bij plannen is 
gebleven, maar dat veel is gerealiseerd. 
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Op Loket zijn op onderwijskundig gebied de volgende ontwikkelingen ingezet: 
 verdere digitalisering door gebruik te maken van digitale lesmethodes en het inzetten van laptops als 

leerhulpmiddel voor iedere leerling van het VMBO tot en met leerjaar 4; 
 indaling van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in leerjaar 1 en 2 door meer uren per week te 

oriënteren op loopbaan en beroep binnen onze praktijkafdelingen en het bedrijfsleven en door deel 
te nemen aan de jaarlijkse onderwijsroute; 

 loopbaantrainers op te leiden die met leerlingen reflecteren op ervaringen die leiden tot keuzes voor 
hun loopbaan- en beroepskeuze; 

 er zijn specifieke digitale reken- en taalprogramma’s ingezet die de leerlingen op maat bedienen en 
de individuele vorderingen kunnen volgen; 

 de technische opleidingen zijn meer onder de aandacht van jongeren gebracht als “kansrijke 
toekomstige opleidingen”. 

 
Daarbij zijn de volgende activiteiten ontplooid: 
 Technieklessen in het basisonderwijs. Daarbij gaan leerlingen met leskisten naar basisscholen toe. 

Dit is betrekkelijk nieuw, maar al langer worden leerlingen van het basisonderwijs uitgenodigd om 
op onze school technieklessen te volgen. 

 Voorbereidingen om de “traditionele” afdelingen naar toekomstbestendige bredere opleidingen om 
te vormen. Van zes afdelingsprogramma’s naar drie uitstroomprofielen. Er zijn docenten geschoold 
en zijn bij diverse pilotscholen op bezoek geweest. De eerste verbouwingen zijn achter de rug en we 
zijn in leerjaar 3 gestart met het nieuwe onderwijsprogramma. 

 Verbouwing van een gedeelte van het leshuis waardoor er een modern techniekplein met een 
innovatieve ruimte is ontstaan. Twee onderbouwlesgroepen kunnen hier tegelijkertijd technisch 
onderwijs genieten. Via het vak Natuur en Techniek worden de leerlingen voorbereid op een vervolg 
in één van de technische uitstroomprofielen. 

 Bijgedragen aan regionale bijeenkomsten waarbij ontmoeting en kennisdeling voorop stonden. In 
2016 heeft dit geresulteerd in een tweede “vlootschouw” waarbij middelbare scholen, het ROC Da 
Vinci College en diverse technische bedrijven en brancheorganisaties zich aan elkaar gepresenteerd 
hebben. 

 Jaarlijks worden basisscholen uitgenodigd voor een fietscontrole voorafgaand aan het 
verkeersexamen. 

 
Er was een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van een licentie voor het uitstroomprofiel Media 
Vormgeving en ICT. De reden is dat de schilder- en signafdeling opgaat in het nieuwe uitstroomprofiel 
Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), waardoor er voor leerlingen die meer grafisch georiënteerd zijn geen 
uitstroomprofiel meer voorhanden is. Deze aanvraag is afgewezen, maar we gaan verder met het ROC 
Da Vinci College in een onderling aansluitingstraject. Daarvoor is een leerroute opengesteld vanaf leerjaar 
1 onder de naam Media & Design, waarbij leerlingen direct vanaf leerjaar 1 een groot aantal praktische 
uren aangeboden krijgen. Vooralsnog worden leerlingen toegelaten met capaciteiten voor de 
kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg vanwege de kansen op opleiden en werk. 

 
De samenwerking met het MBO heeft geresulteerd in een werkgroep die onderwijskundige 
aansluitingstrajecten gaat opzetten. Daarnaast wordt samen met de gemeente Zwijndrecht onderzocht of 
er mogelijkheden zijn voor nieuwe uitstroomprofielen gericht op de maritieme sector. 
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3.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
 
Voor het schooljaar 2016-2017 is voor de locatie Develsingel een nieuw schema ontwikkeld: 
 
Gedegen onderwijs SB OB 

HV 
OB 
T 

MB
H 

MB 
V 

BB 
T 

BB 
H 

BB 
V 

 toetsbeleid  X        
 versterken examenresultaten      X X X 
 implementeren van doeltaal = voertaal  = 

leertaal met als doel voor dit schooljaar 
invoering in de leerjaren 1 en 2 

X        

 borgen huiswerkbeleid  X X X X    
 voorbereiding schoolbreed taalbeleid X        
 versterking rendement onderbouw X        

 
Uitdagend onderwijs SB OB 

HV 
OB 
T 

MB
H 

MB 
V 

BB 
T 

BB 
H 

BB 
V 

 bevorderen deskundigheid op het gebied van 
hanteren van verschillende werkvormen en 
differentiatie 

X 
    

   

 eerste evaluatie invoering Engineering  X       
 eerste evaluatie activiteiten werkgroep 

aantrekkelijkheid β-onderwijs 
      X X 

 oriëntatie op excellentie  X   X    
 verdere uitbouw projectonderwijs    X     
 borging Obelisklessen eerste leerjaar  X       
 implementatie Obelisklessen in tweede leerjaar     X    
 implementatie project activeren/motiveren X        
 onderzoeken draagvlak/mogelijkheid invoering 

(delen van) NLT 
       X 

         
Pedagogisch optimisme SB OB 

HV 
OB 
T 

MB
H 

MB 
V 

BB 
T 

BB 
H 

BB 
V 

 borgen Rots & Water  X X      
 borging/verdere uitbouw juniormentoraat  X X X X X   
 invoeren beloningssysteem    X X X   
 verdere uitbouw belonen       X X 
 scholing op het gebied van groepsdynamica      X   
         
Erkennen en waarderen van verschillen SB OB 

HV 
OB 
T 

MB
H 

MB 
V 

BB 
T 

BB 
H 

BB 
V 

 plusdocument X        
 zoeken naar eigen invulling lenteschool X        
 borgen Obeliskprogramma  X       
 scholing dynamisch toetsen   X      
 borgen van Delf Scolaire en Cambridge      X   
 introductie Goethe Duits      X   
 uitbreiding pilotvoorbereiding op keuzevakken 

in het vierde leerjaar 
   X     

 borgen/verbeteren controlemechanismen op 
werkhouding leerlingen 

     X   

 versterking mentoraat       X  
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Algemeen SB OB 
HV 

OB 
T 

MB
H 

MB 
V 

BB 
T 

BB 
H 

BB 
V 

 verankeren van de kernwaarden via de 
onderwijsteams 

X        

 invoeren intervisie volgens methode Kijk-
wijzer 

  X    X  

 opzetten beleidsplan hoogbegaafden  X   X    
 implementatie pregymnasium  X       
 opzetten ict-beleidsplan X        
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Ook voor de vestiging Loket zijn de ontwikkelingen voor het schooljaar 2016-2017 schematisch in beeld 
gebracht: 
 

thema deelonderwerpen hoe meten scholing 

didactisch  
handelen 

didactisch bekwaam leraarprofiel  
vaststellen 

via gesprekscyclus 
lesbezoek 

doc/ontwikkelpunt/swv 

reken- en  
taalbeleid 

rekenprogramma 
taalplan 

start-,  
volg- 
eindtoetsen 

  

inzet digitale  
hulpmiddelen 

ict-vaardigheden  
team  
en leerlingen 

gebruik elo en  
andere  
hulpmiddelen  
zoals laptop 

e-coach/doc/ontwp 

pedagogisch  
handelen 

school- 
ondersteunings- 
profiel 

handelingswijzer 
via som 

opp voor leerlingen 
die het nodig  
hebben 
(lwoo/rugzaklln) 

ondersteuningsteam/swv 

ouderbetrokkenheid ouderpanels 
ouderactiviteiten 

oudertevreden- 
heidsonderzoek 

  

veiligheid veiligheidsplan  
en activiteiten 

veiligheids- 
belevings- 
onderzoek 

gesprekstraining 

differentiatie 

op niveau lesgeven differentiatie  
via werkgroep 

periodieke  
presentaties  
en lesbezoeken 

 

beroepsprofielen 
(beroepsvaardig-
heden) 

leerlijn 
vaardigheden  
leerjaar 1 - 4 

toetsing en  
toepassing 

profielvakken/keuzedelen 

coaching (sociale  
en studievaar- 
digheden) 

competentielijn  
leerjaar 1 - 4 

toetsing en  
toepassing 

coaching/lob 

rendement 

opbrengstgericht  
werken 

periodiek  
resultaatmeting 
en bespreking 

gegevens po 
startmoment 
analyse resultaten 
opbrengsten 

stafmedewerkers 

kwaliteitszorg-
systeem 

resultaatgericht  
werken 

cultuur en  
constant proces 

 stafmedewerkers 

vsv-beleid aannamebeleid  
en verwijzing 

aantal voortijdig 
schoolverlaters 

 stafmedewerkers 

toekomst- 
bestendig 
onderwijs 

sterke,  
verantwoordelijke  
teams 

professionele 
leergemeen-
schappen 
opstarten 

teamleden  
i.s.m. leerlingen 

intern 

loopbaanprofielen  
en ontwikkel-
mogelijkheden 

projectleiders 
kweekvijver 

  

opleiden in school Develstein 
Centrum voor 
Ontwikkeling en  
Coaching (DOC) 

 via DOC 
en extern 

 kwaliteit 
schoolleiders 

coaching  
en scholing 
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3.3 Onderwijsprestaties 
 
De opbrengstenkaarten 2015, 2016 en 2017 volgens de nieuwe systematiek van de onderwijsinspectie 
geven het volgende beeld: 
 

 Opbrengsten 
2015 

(2013-2014) 

Opbrengsten 
2016 

(2014-2015) 

Opbrengsten 
2017 

(2015-2016) 

Driejaars-
gemiddelde 

Norm 
driejaars- 

gemiddelde
Rendement 
onderbouw 
Develsingel 

-5,49% -6,62% 7,91% -2,11% -0,55% 

Rendement 
onderbouw 
Loket 

22,37% -17,65% 6,85% 4,61% -12,10% 

Rendement 
bovenbouw 
vmbo b 

84,03% 90,43% 91,23% 88,51% 84,61% 

Rendement 
bovenbouw 
vmbo k 

88,57% 95,00% 94,19% 92,44% 85,22% 

Rendement 
bovenbouw 
vmbo t 

94,14% 93,62% 91,70% 93,15% 85,84% 

Rendement 
bovenbouw 
havo 

87,02% 83,70% 85,13% 85,27% 78,90% 

Rendement 
bovenbouw 
vwo 

89,19% 89,73% 89,67% 89,53% 81,26% 

 
De opbrengsten 2017 zijn gebaseerd op de voorlopige opbrengstenkaart 2017. De praktijk wijst uit de 
dat definitieve gegevens nauwelijks afwijken van deze voorlopige gegevens. Vrijwel overal wordt de norm 
behaald en waar dit nog niet het geval is (rendement onderbouw Develsingel) is een grote stap in de 
goede richting gezet en is de verwachting dat ook dit rendement op de opbrengstenkaart 2018 voldoende 
zal zijn. 
 
De inspectie heeft op basis van de resultaten aan alle afdelingen het basistoezicht toegekend: 
 

 
 



 
 

 
 

Bestuursverslag en jaarrekening Stichting CVOZW 2016 
 

 

18

3.4 Informatie over de toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 
 
Alle leerlingen die zich aanmelden bij het DevelsteinCollege worden overeenkomstig het bindende advies 
van de basisschool toegelaten tot een van de brugklassen vmbo-b/k, vmbo-t, vmbo-t/havo, 
havo/atheneum, atheneum of gymnasium tenzij de ondersteuningsbehoefte van een leerling het 
ondersteuningsaanbod van de school overtreft. In dat geval wordt in overleg met de ouders besproken 
welke school binnen het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden de meest optimale 
ondersteuning aan hun zoon/dochter kan bieden. 
Een LWOO-toekenning wordt afgegeven door de Advies- en Toewijzingscommissie Voortgezet Onderwijs 
(AT-VO) van dit samenwerkingsverband. 
 
De overstap van havo 5 naar vwo 5 is onder een aantal voorwaarden mogelijk. De belangrijkste zijn dat 
wiskunde onderdeel uitmaakte van het havo-vakkenpakket, dat op de havo een extra vak is gevolgd, dan 
wel aan een instroomeis voor dat vak wordt voldaan, dat de kernvakken zowel op het schoolexamen als 
op het centraal examen zijn afgesloten met minimaal het cijfer 6,5 en dat het gemiddelde van alle 
centraal examencijfers eveneens minimaal 6,5 moet zijn. 
 
De overstap van vmbo-t 4 naar havo 4 is toegestaan onder de volgende voorwaarden: 
het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers van de gekozen vmbo-examenvakken moet na het centraal 
examen  een 6,8 zijn (totaal dus minimaal 41 punten, excl. maatschappijleer). Voor toelating tot het 
profiel natuur & techniek geldt bovendien dat de som van de cijfers van wiskunde, natuur-/scheikunde-1 
en natuur-/scheikunde-2 minimaal 21,0 punten moet zijn. 
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IV. Kwaliteitszorg 
 

4.1 Belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. de interne en externe kwaliteitszorg 
 
Op het DevelsteinCollege wordt de kwaliteit van het onderwijs regelmatig en op verschillende manieren 
gemeten.  
De resultaten en vorderingen van de leerlingen worden elke rapportperiode door middel van een interne 
rapportage gevolgd en jaarlijks worden de bevorderings- en examengegevens geanalyseerd en 
geëvalueerd. De sectie(leider)s worden nauw bij dit proces betrokken. 
Jaarlijks worden tevredenheidonderzoeken uitgevoerd onder de ouders van brugklasleerlingen, ouders 
van leerlingen van de derde klassen en onder examenkandidaten.  
Daarnaast kent elk onderwijsteam een oudercontactgroep en een leerlingenparlement waarin de kwaliteit 
van het onderwijs een belangrijk onderwerp van gesprek is.  
Verder is er intensief contact met de ons toeleverende basisscholen en het vervolgonderwijs. 
 
Voor de aansturing van de kwaliteitszorg is gekozen voor het eenvoudige maar doeltreffende proces van 
de pdca-cirkel. Deze is vertaald naar een jaarlijkse beleidscyclus.  
De gebieden van de kwaliteitszorg die worden onderscheiden zijn: identiteit, onderwijs, personeel, 
middelen, ict en communicatie. 
 
Het schoolbeleidsplan wordt vertaald naar concrete beleidsvoornemens en doelstellingen van 
schoolleiding en onderwijsteams. Het beleid is direct terug te voeren op de visie van de school. De 
doelstellingen worden SMART geformuleerd en vastgelegd in formats met als belangrijkste items de drie 
centrale doelstellingen van het DevelsteinCollege: 
 gedegen en uitdagend onderwijs; 
 rekening houden met verschillen; 
 pedagogisch optimisme. 
 
Het schoolbeleidsplan en de doelstellingen per schooljaar worden jaarlijks geëvalueerd en vertaald naar 
nieuwe of vervolgdoelstellingen voor het komend schooljaar.  
De personeelsleden leveren hun bijdrage aan de totstandkoming en realisatie van de teamdoelstellingen, 
waardoor deze een sturend onderdeel zijn van het totale kwaliteitssysteem van het DevelsteinCollege.  
 
Door de resultaten van die cyclus vast te leggen en de documenten toe te voegen aan het totale systeem 
van kwaliteitszorg van de school, worden de resultaten en processen geborgd.  
 
Tenslotte zijn kritieke prestatie-indicatoren geformuleerd die betrekking hebben op de deelgebieden 
onderwijs, financiën, personeel, veiligheid en tevredenheid. Na afloop van ieder kalender- of schooljaar 
worden de gerealiseerde waarden van deze indicatoren vergeleken met de streefwaarden. Waar nodig 
worden acties ingezet. Deze gegevens worden jaarlijks besproken met de leden van het algemeen 
bestuur van de stichting. 
 
Voor de vestiging Develsingel zijn deze kritieke prestatie-indicatoren samengevat in het onderstaande 
schema: 
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  2015 2016 2017 2018

  14/15 15/16 16/17 17/18 

Onderwijs       

rendement onderbouw   onderwijspositie (norm > - 0,55) -5,5% -6,6% +7,9%  
rendement onderbouw   onderbouwsnelheid (norm > 95%) 99% 98% 99%  
rendement vwo bovenbouw  (norm ≥ 81%) 90% 90%   
rendement havo bovenbouw  (norm > 79%) 84% 85%   
rendement vmbo t bovenbouw  (norm > 86%) 94% 92%   
slagingspercentage vwo op of boven landelijk gemiddelde 89% vs 92% 85,5 - 91,3%   
slagingspercentage havo op of boven landelijk gemiddelde 86% vs 87%  88,4 - 88,7%   
slagingspercentage vmbo-t op of boven landelijk gemiddelde 96% vs 94% 93,2 - 94%   
verschil vwo se-ce ≤ 0,5 0,08 0,07   
verschil havo se-ce ≤ 0,5 -0,01 -0,10   
verschil vmbo-t se-ce ≤ 0,5 -0,32 -0,14   

percentielscore alle alfa-vakken vwo ce ≥ 50 
 en 22, du 24,   
 gr 2, la 24 

en & la 17,  
du 36 

  

percentielscore alle bèta-vakken vwo ce ≥ 50 sk 32, wb 32 
wb & na 11, 
bi 42 

  

percentielscore alle gamma-vakken vwo ce ≥ 50 gs 33, mo 29 
gs 14, ec 43, 
m&o 13 

  

percentielscore alle alfa-vakken havo ce ≥ 50 en 20 en 22   

percentielscore alle bèta- vakken havo ce ≥ 50 
wb 24, na 49, 
sk 44 

-   

percentielscore alle gamma-vakken havo ce ≥ 50 
gs 10, ec 18, 
mo 32 

-   

percentielscore alle alfa-vakken vmbo-t ce ≥ 50 - -   
percentielscore alle bèta-vakken vmbo-t ce ≥ 50 - wi 33   
percentielscore alle gamma-vakken vmbo-t ce ≥ 50 - ak & ec 32   
aandeel β-profielen in vwo ≥ 50% 49% 47% 55%  
aandeel β-profielen in havo ≥ 35% 31% 35% 44%  
aandeel nask in vakkenpakket vmbo ≥ 35% 36% 31% 17%  
Financiën       
rendement tussen -0,5 en + 0,5 (res/baten) -1,8% -0,69%  
kapitalisatiefactor ≤ 0,35 0,30 0,29  
weerstandsvermogen 20% 17% 16%  
verhouding lessen/leerlingen DS ≤ 1,26 1,28 1,25 1,26  
current ratio per 31-12 ≥ 0,5 2,00 2,42  
reserve personele kosten ≥ 15% personele bekostiging 15% 15%  
Personeel     
functiemix 23% LB/46% LC/31% LD  26/42/32 26/40/34  
aandeel on- en onderbevoegd gegeven lessen ≤ 15%  20% 12% 14%  
aandeel eerstegraads gegeven lessen in tweede fase ≥80% 75% 80% 85%  
aandeel schoolleiding in pers. kosten o.b.v. form. pers.≤ 10% 9% 9% 8% 
aandeel oop in personele kosten o.b.v. form. pers. ≤ 15% 13% 12% 12% 
aandeel op in personele kosten o.b.v. form. pers. ≥ 75% 78% 79% 80% 
ziekteverzuimpercentage ≤ 5,5% 3,74% 3,71%  
ziekmeldingsfrequentie ≤ 1,5 1,44 1,14  
100% formele gesprekken      
Bekwaamheidsdossiers voor alle collega’s compleet     
≥10 stageplaatsen/ in ≥ 6 secties 20/12 23/11+3 15/10  
80% beginnende docenten tevreden over begeleiding nvt nvt   
50% van de leraren geregistreerd in het lerarenregister 15% tov 8% 

land  
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Onderwijstijd     
onderwijstijd vwo ≥ 5.700 klokuren 5.843 5.742   
onderwijstijd havo ≥ 4.700 klokuren 4.751 4.719   
onderwijstijd vmbo-t ≥ 3.700 klokuren 3.838 3.829   
geen enkele klas lesuitval ≥ 7% T2, T3, H3 en 

H5 
V3, T3 en T4   

Tevredenheidsonderzoeken       
oudertevredenheid ≥ landelijk gemiddelde 7,1 7,3   
leerlingtevredenheid ≥ landelijk gemiddelde niet bekend 6,2 (L: 6,5)   
Medewerkerstevredenheid op/oop ≥ landelijk gemiddelde  niet bekend niet bekend   
Marktaandeel   
marktaandeel DS in Zwijndrecht ≥ 35% 37,2% 36,1% 34,2%  
marktaandeel DS in Hendrik-Ido-Ambacht ≥ 35% 28,9% 27,6% 27%  
marktaandeel LV in Zwijndrecht ≥ 10% 09,2% 10,1% 9,4%  
marktaandeel LV in Hendrik-Ido-Ambacht ≥ 7% 05,8% 04,8% 04,8%  
Veiligheid   
aantal BHV-ers ≥ 40 (Develsingel 5 + sporthal) 43+6 40+6 40+6  
aantal EHBO-ers ≥ 7 10 11 11  
aantal incidenten in praktijklokalen en β-lab ≤ 1 0 0   

 

4.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
 
Er is geen aanleiding de systematiek van het kwaliteitsbeleid voor de komende jaren te wijzigen. 
Het lijkt er op dat de Opbrengstenkaart 2018 de eerste opbrengstenkaart sinds een lange reeks van jaren 
zal zijn waarin alle kwaliteitsindicatoren van de inspectie op ‘groen’ staan. 
Nu de basis op orde is zoeken we naar wegen om, met behoud van kwaliteit, de leerling nog meer 
centraal te stellen in het onderwijsproces, anders gezegd: de leerling meer aan het roer te krijgen. 
 

4.3 Afhandeling van klachten 
Het DevelsteinCollege kent een klachtenregeling. De klachtenregeling stelt leerlingen, ouders en 
personeel in staat om klachten over de gang van zaken en gebeurtenissen in een school aan de orde te 
stellen. Klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag van 
het DevelsteinCollege en personeel of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel 
uitmaken van de schoolgemeenschap. Om een paar terreinen te noemen: het begeleiden van leerlingen, 
het toepassen van strafmaatregelen, het beoordelen van leerlingen, de inrichting van de 
schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. 
Vanzelfsprekend doet het DevelsteinCollege er alles aan om klachten te voorkomen of, indien er toch een 
klacht is, deze zo adequaat en snel mogelijk op te lossen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, 
personeel en schoolleiding.  
Wordt een klacht door de school niet naar tevredenheid opgelost of bestaat er geen andere mogelijkheid 
om de klacht te behandelen, dan kan iedereen die bij het DevelsteinCollege betrokken is, gebruik maken 
van deze regeling. 
Klachten waarvoor een aparte regeling bestaat en/of een proceduremogelijkheid bij een commissie, 
worden volgens die procedure afgehandeld. Voorbeelden hiervan: de beroepsmogelijkheid inzake de 
examenregeling of een klacht over medezeggenschap die bij een geschillencommissie kan worden 
ingediend. 
In 2016 zijn alle door ouders aangedragen zaken door de school naar tevredenheid afgehandeld en 
hoefde geen beroep gedaan te worden op de klachtenregeling. 
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V. Onderzoek 
 

5.1 Werkzaamheden op het gebied van onderzoek  
 
In het kader van Teach and Learn (een programma van School aan Zet) heeft een tweetal docenten zich 
verdiept in het onderwerp “Op weg naar een excellente havo” en de opbrengsten van dit onderzoek 
gedeeld binnen het havo-bovenbouwteam. Dit onderzoek heeft geleid tot een bewustwordingsproces 
binnen dat team en heeft zeker bijgedragen tot een pedagogisch-didactische benadering die nog beter 
aansluit op de havoleerling. 
 
In het kader van hetzelfde programma heeft een docent zich verdiept in de voor- en nadelen van het 
hanteren van het doeltaal-voertaalprincipe bij de lessen in de moderne vreemde talen. Deze docent 
participeert tevens in een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam rond dit onderwerp. 
Vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt in de mvt-lessen in de leerjaren 1 en 2 zoveel als mogelijk gebruik 
gemaakt van doeltaal-voertaal en de bedoeling is dat dit principe in de loop van de komende jaren 
successievelijk wordt uitgebouwd naar de hogere leerjaren. 
 
Twee docenten hebben een subsidie vanuit het lerarenontwikkelfonds (LOF) aangevraagd en gekregen. 
Het LOF wil de positie van leraren versterken en stimuleert het denken onder leraren over hun eigen 
professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs. Leraren worden in staat gesteld op eigen 
initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het 
verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep. Het LOF ondersteunt leraren met 
het uitwerken van hun initiatief om het onderwijs verder te ontwikkelen. 
Een van de projecten beoogt meer intervisie in school mogelijk te maken met als leidend principe dat de 
docent die op bezoek gaat bij de ontvangende docent iets van deze laatste leert. 
Het tweede project beoogt een verdieping aan te brengen in de twee interne nascholingstrajecten op de 
gebieden omgaan met verschillen en differentiëren. 
 
In 2016 is door twee docenten verder gewerkt aan een onderzoek en de implementatie daarvan naar het 
vergroten van de motivatie van leerlingen. Lag in de eerste fase de nadruk vooral op onderzoek is nu 
vooral sprake van kennisoverdracht binnen de school. 
 
Tenslotte is naast al deze activiteiten in het kader van de zoektocht naar flexibilisering van de 
onderwijstijd en het toekennen van een meer centrale rol van de leerling in het onderwijsproces een 
aantal bezoeken afgelegd bij scholen die betekenisvolle stappen op deze terreinen hebben gezet. 
 

5.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van onderzoek  
 
Ale bovenstaande ontwikkelingen brengen de vorming van een onderwijswerkgroep steeds dichterbij. Het 
is de bedoeling dat in deze breed samengestelde onderwijswerkgroep alle ontwikkelingen op 
onderwijskundig gebied bij elkaar gebracht worden. Centrale begrippen in de verdere ontwikkelingen van 
het onderwijs zullen zijn: 
 recht doen aan verschillen; 
 de leerling meer centraal stellen. 
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VI. Internationalisering 
 
Door het organiseren van buitenlandse reizen naar Brussel, Trier, Parijs, Berlijn, Londen en Griekenland 
brengen we leerlingen in contact met andere (klassieke) culturen. De reizen zijn niet alleen “uitjes” maar 
kennen ook een grote onderwijsinhoudelijke component. 
Voor dit moment zijn geen verdere ontwikkelingen op het gebied van internationalisering voorzien, 
hoewel wel contacten lijken te gaan ontstaan met Gymnasium Waldkraiburg in het gelijknamige stadje 
ten oosten van München in Duitsland. 
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VII. Personeel 
 

7.1 Belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar m.b.t. personeel 
Het aantal leerlingen per 1 oktober is in 2016 gedaald t.o.v. 2015: 1.835 t.o.v. 1.890. 
Op de Develsingel is sprake van een daling van 1.504 naar 1.445. Op de Laurensvliet van een stijging 
van 386 naar 390. De daling is geringer dan oorspronkelijk voorspeld door een grotere instroom van 
brugklasleerlingen dan verwacht (+30).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Door de daling van het leerlingenaantal moest de personele formatie daaraan worden aangepast.  
De omvang van de personele formatie ontwikkelde zich in 2016 als volgt: 
 

 personen f.t.e.’s 
personeel per 01-01-2016 205 167,23 
personeel per 31-12-2016 203 161,98 
reductie in fte  5,25 

 
De reductie in het personeelsbestand is voornamelijk gerealiseerd via natuurlijk verloop. 
Van drie medewerkers is afscheid genomen door middel van een vaststellingsovereenkomst. Tweemaal 
betrof het een afscheid na een beperkt aantal maanden dienstverband van nieuwbenoemde collega’s. 
 
Ten behoeve van dit jaarverslag is antwoord gezocht en gevonden op de regelmatig terugkerende vragen 
naar de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand en naar de verdeling van het personeel over de 
functiecategorieën directie, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. 
Vanwege het feit dat benchmarkgegevens wel bekend zijn over 2015, maar nog niet over 2016 worden 
steeds gegevens per 31 december 2015 vergeleken met de landelijke gegevens. 
 
Onderstaand is de leeftijdsopbouw van het personeel per 31 december 2015 weergegeven in 
medewerkers en in fte’s. Het blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen beide verdelingen. 
 
 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 en ouder  
mw 3 12 29 26 15 22 37 29 28 5 206 
% 1% 6% 14% 13% 7% 11% 18% 14% 14% 2% 100%
fte 1,8 9,6 22,9 21,6 13,0 17,3 29,3 25,7 23,7 2,9 167,8 
% 1% 6% 14% 13% 8% 10% 17% 15% 14% 2% 100%

 

jaar aantal lln aantal lwoo aantal vavo
2008 1.932 115 5
2009 1.980 125 5
2010 1.937 128 13
2011 1.960 122 8
2012 2.051 124 10
2013 2.029 138 11
2014 1.918 129 6
2015 1.890 120 14
2016 1.835 106 14

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Aa
nt
al 
le
er
lin
ge
n

Leerlingenaantallen 

aantal lln

aantal lwoo



 
 

 
 

Bestuursverslag en jaarrekening Stichting CVOZW 2016 
 

 

25

Vanuit de benchmark 2015 van Van Ree Accountants zijn gegevens bekend over de landelijke verdeling 
over de diverse leeftijdscategorieën. Gezet naast de fte-verdeling van het DevelsteinCollege ontstaat een 
nauwelijks afwijkend beeld landelijk versus DevelsteinCollege: 
 
 20-34 35-44 45-54 55 en ouder
DevelsteinCollege 21% 21% 28% 29% 
Landelijk 20% 20% 29% 31% 

 
 
Verder is per 31 december 2015 de verdeling vastgesteld over de functiecategorieën directie, 
onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel. Ook hier is op basis van het 
Benchmarkrapport 2015 van Van Ree de vergelijking gemaakt, ditmaal via de percentielvergelijking met 
de 27 qua grootte vergelijkbare scholen waar Van Ree de accountantscontrole verricht. 
 
   minimum 1e kwartiel 2e kwartiel 3e kwartiel maximum
DevelsteinCollege directie 2,5%  
G27   0,9% 1,8% 2,6% 3,7% 9,6%
DevelsteinCollege op 77.0%  
G27   43,5% 68,4% 71,7% 75,5% 80,9%
DevelsteinCollege oop 20,5%  
G27   14,0% 20,6% 23,3% 26,9% 34,5%

 
Op basis van dit overzicht kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat het DevelsteinCollege een 
gemiddelde omvang kent van de directieformatie, een relatief grote formatie onderwijzend personeel en 
een relatief kleine formatie onderwijsondersteunend personeel. 
Deze uitkomst strookt met het streven het primaire proces zo veel als mogelijk centraal te stellen. 
 

7.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen 
 
Twee factoren spelen een belangrijke rol bij het inschatten van het aantal instromende 
brugklasleerlingen: 
 de aantallen leerlingen in de groepen acht van de basisscholen in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-

Ambacht; 
 de belangstelling van deze leerlingen voor het DevelsteinCollege. 
 
Tot nu toe werd de instroom voorspeld op twee gegevensbronnen: 
 de gegevens van de gemeenten Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht inzake de grootte van de 

zogenaamde basisgeneratie; 
 de aantallen leerlingen in de groepen acht van de ons toeleverende basisscholen. 
Beide gegevens laten in toenemende mate contraire bewegingen zien: de basisgeneratiegegevens 
suggereren groeiende instroom, de basisschoolgegevens dalende instroom. 
Tegelijkertijd zijn er signalen voor groeiende belangstelling voor het DevelsteinCollege: 
 belangstelling voor de opleiding Media & Design aan het Loket; 
 mogelijk groeiende belangstelling voor het gymnasium vanuit de groep leerlingen die het pregym 

heeft gevolgd; 
 aantrekkingskracht van de school voor leerlingen vanuit Dordrecht en Alblasserdam. 
Voorspellen van leerlingenaantallen is dan geen eenvoudige zaak.. 
Op basis van de gemeentelijke gegevens is sprake van een nog eenmalige lichte daling van het 
leerlingenaantal (circa – 20), gevolgd door een gestage stijging naar circa 1.900 leerlingen. 
Op basis van de aantallen leerlingen in groep 8 wordt voor 2017-2108 een veel forsere daling voorzien (-
60).  
 
Wellicht biedt het scenariomodel van VOION de informatie die nodig is: 
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In dit model is sprake van een daling van 47 leerlingen, gevolgd door een aantal kleinere dalingen van 
overzienbare omvang. 
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Een derde informatiebron is het Managementvenster van Vensters voor Verantwoording. 
Voor de Develsingel en Loket geeft dit achtereenvolgens het volgende beeld: 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Vooralsnog lijkt het er op dat deze voorspelling de meest realistische is. In 2017 zal een besloten worden 
op welke gegevens de prognose van de toekomstige leerlingenaantallen voortaan gebaseerd zal zijn (de 
gemeentelijke gegevens, het scenariomodel van VOION of de informatie uit het Managementvenster. 
Het uiteindelijk gekozen scenario zal worden doorgerekend op de personele consequenties. 
 
De beschikbaarheid van het personeel voor de komende vier jaren is in beeld gebracht en het tegen elkaar 
afzetten van die beide gegevens (vraag naar personeel op basis van aantallen leerlingen en aanbod van 
personeel op basis van beschikbaarheid) zullen uitsluitsel moeten geven over te nemen maatregelen.  
 
Vooralsnog lijkt ook een grotere leerlingendaling binnen veel, maar niet alle, geen al te grote problemen 
op te leveren. 

7.3 Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag 
 
Van alle uitkeringen na ontslag is een helder overzicht binnen de organisatie aanwezig. 
Per 31 december 2016 kregen vijf oud-medewerkers een WW-uitkering.  
Over heel 2016 bedroeg het eigen aandeel in die uitkeringen ca. € 25.000  (en was dus sprake van een 
totale uitkeringslast van bijna € 100.000). Over 2015 ging het om € 35.000 resp. € 140.000. 
Voor de nog resterende ww-uitkeringen van deze medewerkers is een voorziening getroffen ter grootte 
van 25% van de toekomstige verplichtingen en rekening houdend met een verkorting van de 
uitkeringsduur i.v.m. het vinden van nieuw werk. De grootte van de voorziening wordt jaarlijks per 31 
december bepaald. 
Met de oud-medewerkers is iedere acht weken contact vanuit HRM en wordt ondersteuning geboden in 
het vinden van een nieuwe betrekking. 
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7.4 Ziekteverzuim en ziekmeldingsfrequentie 
 
Uit het overzicht blijkt dat de ziekmeldingsfrequentie in 2016 is gestabiliseerd maar dat het ziekteverzuim 
opnieuw een stijging te zien geeft. 
De landelijke cijfers van 2016 zijn nog niet bekend, die van 2011 en 2012 zijn herzien op basis van de 
door VOION gehanteerde nieuwe berekeningssystematiek. 

 

Kalenderjaar
o.p.+ dir. o.o.p.

2010 4,3 4,9 5,4
2011 4,3 5,0 5,2
2012 2,9 5,2 5,5
2013 2,7 5,0 5,4
2014 2,6 4,9 5,1
2015 3,4 4,9 5,2
2016 3,7
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kalenderjaar
o.p.+dir. o.o.p.

2010 1,52 1,5 1,3
2011 1,75 1,7 1,3
2012 1,59 1,7 1,3
2013 1,36 1,7 1,4
2014 1,28 1,6 1,3
2015 1,23 1,6 1,3
2016 1,23
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VIII. Huisvesting 
 

8.1 Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar betreffende huisvesting 
 
In de zomervakantie 2016 heeft aan de Develsingel een aantal verbouwingen plaatsgevonden: 
 De kantine, geëxploiteerd door Markies Catering, is verbouwd en daardoor veel aantrekkelijker en 

klantvriendelijker geworden voor de leerlingen. De kantineomzet is in de loop van de eerste 
maanden van het schooljaar 2016-2017 sterk gestegen en bovendien is de kantine, mede op grond 
van het oordeel over de uitstraling, gecertificeerd met de Gouden Kantineschaal. 

 Een van de lokalen is geschikt gemaakt voor onderwijs in kleinschalige vorm in het kader van het 
passend onderwijs. Door deze verbouwing kon de school, gefinancierd vanuit het 
samenwerkingsverband, ondersteuning bieden aan thuiszittende leerlingen waarvoor, mede door de 
wachtlijsten in de regio voor specialistische zorg en ondersteuning, geen oplossing voor handen was. 

 
Loket is ingrijpend verbouwd en uitgebreid om ruimte te bieden aan de nevenvestiging van de 
praktijkschool De Sprong binnen Loket. 
Eerst is intern verbouwd (techniekplein en uitbreiding van het vloeroppervlak in de zogenaamde neus van 
het gebouw). Vervolgens is op het dak een aantal lokalen en een kas gebouwd. 
De verbouwing is gefinancierd door de gemeente Zwijndrecht met de Stichting Beheer LOC-gebouw 
Zwijndrechtse Waard als bouwheer en SPON (de stichting waaronder De Sprong ressorteert) als 
toekomstige medegebruiker van het gebouw. 
De oplevering heeft plaatsgevonden in januari 2017. 
De gehele verbouwing/uitbreiding en de inrichting zijn gerealiseerd binnen de beschikbaar gestelde 
bedragen. 
Tenslotte is door een herschikking van ruimten binnen Loket een prachtig lokaal gerealiseerd voor de 
afdeling Media & Design. 

8.2 Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van huisvesting 
De Zwijndrechtse schoolbesturen hebben een gezamenlijk meerjarenhuisvestingsprogramma 2017-2024 
ontwikkeld dat eind 2015 is aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Zwijndrecht. De besturen hebben de intentie uitgesproken niet alleen een 
meerjarenhuisvestingsprogramma aan te willen bieden, maar ook met de gemeente Zwijndrecht het 
gesprek aan te willen gaan over volledige doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting door 
gezamenlijk een coöperatie op te richten naar het in Breda gehanteerde voorbeeld BreedSaam/Building 
Breda voor respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs in deze gemeente. 
Sinds de aanbieding van het programma aan het College van Burgemeester en Wethouders van 
Zwijndrecht stokte de politieke besluitvorming. Begin 2017 zal het college de raad informeren over de 
mogelijkheden van volledige doordecentralisatie en zal het college polsen of de raad hier in essentie 
positief tegenover staat. Na verdere besluitvorming aan de zijde van de gemeente zullen de partijen weer 
om tafel gaan zitten om verder te spreken over dit onderwerp. 
Als overeenstemming wordt bereikt over doordecentralisatie en als het meerjarenhuisvestingsprogramma 
ongewijzigd wordt vastgesteld, zijn de volgende renovaties voorzien: 
 2024 renovatie van de oudbouw van de Develsingel (€ 5.400.000); 
 2029 renovatie van de nieuwbouw aan de Develsingel (€ 1.990.000); 
 2033 renovatie van Loket (€ 8.400.000). 
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IX. Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 

9.1 Vermelding van samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 
Ten aanzien van het passend onderwijs is het DevelsteinCollege aangesloten bij het 
Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden (28-13), waarvan tevens deel uitmaken: 
 Walburg College (Zwijndrecht); 
 CSG De Lage Waard (Papendrecht); 
 Willem de Zwijger College (Papendrecht); 
 Griendencollege (Sliedrecht); 
 SPON (met De Sprong en Bleyburg in Papendrecht/Sliedrecht/Zwijndrecht); 
 Yulius Onderwijs (Dordrecht). 
 
Binnen de Stichting Beheer LOCgebouw Zwijndrechtse Waard werken het DevelsteinCollege, het Walburg 
College en het ROC Da Vinci samen aan de vormgeving van beroepsonderwijs (vmbo-b/k en mbo). Het 
DevelsteinCollege verzorgt in deze samenwerking het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de 
uitstroomprofielen Bouw, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren & Energie en Mobiliteit & Transport.  
 
Met het Rijnmond College (Rotterdam), het Da Vinci College (Dordrecht) en het Albeda College 
(Rotterdam) zijn samenwerkingsovereenkomsten VO-VAVO gesloten. Via deze overeenkomsten worden 
VO-leerlingen ‘uitbesteed’ aan een instelling voor volwassenenonderwijs met het doel te voorkomen dat 
deze leerlingen (meestal gezakte eindexamenkandidaten) als voortijdig schoolverlater het 
DevelsteinCollege verlaten. 
In het schooljaar 2015-2016 waren er veertien VAVO-leerlingen ingeschreven bij de diverse ROC’s, in 
2016-2017 zijn dit er eveneens veertien. 
De VAVO-scholen innen de rijksbekostiging (personeel, materieel en boekengeld) voor 50% (deeltijd) of 
100% (voltijd) bij het DevelsteinCollege. 
 
 

9.2 Ontwikkelingen binnen samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 
De belangrijkste ontwikkeling binnen het Samenwerkingsverband 28-13 is het benoemen van een nieuwe 
directeur en het vormen van een nieuw managementteam. De nieuwe directeur is benoemd per 1 juni 
2016 en is per diezelfde datum eveneens benoemd tot directeur van het Samenwerkingsverband 
Drechtsteden (28-09) dat in hetzelfde gebied werkzaam is maar dan ten behoeve van het passend 
onderwijs binnen het primair onderwijs. 
Samen met drie teamleiders/beleidsfunctionarissen vormt deze directeur de managementteams van beide 
samenwerkingsverbanden. 
In 2017 start, onder begeleiding van BMC, een traject om de governancestructuur van beide 
samenwerkingsverbanden zodanig te wijzigen dat de directeur tevens bestuurder van beide 
samenwerkingsverbanden wordt. 
 
De belangrijkste wijziging binnen de Stichting Beheer LOCgebouw Zwijndrechtse Waard betreft de 
uitbreiding en verbouwing van het gebouw teneinde huisvesting van een nevenvestiging van de 
Sliedrechtse praktijkschool De Sprong mogelijk te maken. De Stichting trad in dit proces als bouwheer op. 
De verbouwing is in december 2016 afgerond en oplevering heeft nog in januari 2017 plaatsgevonden. 
De door de gemeente Zwijndrecht beschikbaar gestelde budgetten zijn niet overschreden. Met het 
bestuur van De Sprong is een medegebruikersovereenkomst gesloten. 
 
Met het oog op gewijzigde wetgeving wordt in 2017 gekeken of de vele overeenkomsten tussen de 
participanten van de Stichting Beheer LOCgebouw Zwijndrechtse Waard kunnen worden teruggebracht 
tot een raam-samenwerkingsovereenkomst. 
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X. Financiën 
 

10.1 Financiële positie op balansdatum 
 
Over het boekjaar 2016 is een negatief resultaat behaald van € 107.010. Een negatief resultaat was 
voorzien, maar wel aanmerkelijk lager begroot: € 15.216,-. Een verschil van ruim € 90.000 
De gerealiseerde baten waren circa € 20.000 lager dan begroot, bij de lasten is sprake van een 
overschrijding van ongeveer € 67.500, het saldo financiele baten en lasten is € 7.700 positief. 
Ondanks het negatieve resultaat zijn de solvabiliteit en de liquiditeit verbeterd. 
Door het negatieve exploitatieresultaat raakt het in de risicoanalyse gestelde doel (een 
weerstandsvermogen van 20% met een daarbij behorend eigen vermogen van € 2.800.000) uit zicht. 
Ten opzichte van 31 december 2015 is het weerstandsvermogen per 31 december 2016 gedaald van 
16,5% naar 15,6%.  
Dit noopt tot verdergaande bezuinigingen. Een lastige opgave bij dalende leerlingenaantallen en een 
aangekondigde herziening van het bekostigingsstelsel met nog onbekende gevolgen en een evenmin 
bekende ingangsdatum. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat: 
 de kapitalisatiefactor zich ruimschoots binnen de door de commissie Don gestelde grenzen bevindt; 
 de solvabiliteit zich op een geruststellend hoog niveau bevindt; 
 de rentabiliteit negatief is; 
 de current ratio hoog is; 
 het weerstandsvermogen zich in negatieve zin ontwikkeld 
 
Overigens hanteert de Inspectie van het Onderwijs in het kader van haar toezicht op de financiële 
continuïteit van onderwijsinstellingen ook een vijftal signaleringswaarden: 
 solvabiliteit 2 ((EV+voorz)/totale passiva)     > 0,30 (SCVOZW 0,73) 
 current ratio       > 0,75 (SCVOZW 2,42) 
 huisvestingsratio ((huisvestingslasten + afschr. geb)/totale lasten < 0,10 (SCVOZW 0,05) 
 weerstandsvermogen      > 0,05 (SCVOZW 0,16) 
 rentabiliteit      3-jarig > 0,00 (SCVOZW -0,003) 

        2-jarig > - 0,05 (SCVOZW -0,01) 
        1-jarig > - 0,10 (SCVOZW -0,07) 

 
Alleen bij de driejarige rentabiliteit is sprake van een lichte overschrijding van de  signaleringswaarde (zie 
de tussen haken geplaatste waarden voor SCVOZW). 
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In onderstaande tabel zijn instellingsgegevens en instellingskengetallen weergegeven over  
een periode van vijf kalenderjaren. 
 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016

leerlingenaantal op 1 okt. t-1 1960(+8 VAVO) 2051(+11 VAVO) 1918 (+6 vavo) 1890(+14 vavo) 1835(+14 vavo)

Rijksbijdrage OC&W € 14.261.396 € 15.409.101 € 14.985.776 € 14.495.969 € 14.565.072
Overige overheidsbijdragen € 173.091 € 140.297 € 153.375 € 87.320 € 62.856
Overige baten € 293.707 € 532.884 € 584.582 € 560.863 € 548.015
Totaal baten € 14.728.195 € 16.082.282 € 15.723.733 € 15.144.152 € 15.175.943
Personele lasten € 12.234.659 € 12.229.563 € 12.289.506 € 12.160.167 € 12.335.516
Afschrijvingen € 514.418 € 514.677 € 550.569 € 579.126 € 484.770
Huisvestingslasten € 673.178 € 812.162 € 826.827 € 843.773 € 769.944
Overige instellingslasten € 1.201.280 € 1.819.521 € 1.863.242 € 1.854.883 € 1.700.461
Totaal lasten € 14.623.535 € 15.375.923 € 15.530.144 € 15.437.949 € 15.290.691
Saldo baten en lasten € 104.660 € 706.359 € 193.589 -€ 293.797 -€ 114.748
Saldo fin. baten en lasten € 54.807 € 30.562 € 48.010 € 23.784 € 7.738
Buitengewoon resultaat € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Exploitatieresultaat € 159.467 € 736.921 € 241.599 -€ 270.013 -€ 107.010

Rentabiliteit (res/totale baten) 1,08% 4,58% 1,54% -1,78% -0,69%
Solvabiliteit (ev/tv per 31-12) 0,70 0,72 0,71 0,73
Current ratio (vl act/vl pass) 0,81 1,65 1,89 2 2,4

Gem EV/totale baten 14,97% 13,44% 16,86% 14,97% 15,88%
Voorzieningen (gem)/baten 3,81% 6,01% 6,40% 3,81% 7,12%
Personele lasten/totale lasten 83,66% 79,54% 79,13% 78,77% 79,39%
Investering huisvesting/totale bat 0,00% 0,00% 1,70% 0,00% 0,41%
Investering inv+app/totale baten 1,89% 1,11% 1,54% 1,89% 2,15%
Beleggingen/EV (per 31/12) 11,93% 10,77% 10,24% 0% 0%
Kapitalisatiefactor excl geb 0,24 0,29 0,30 0,30 0,29
Personele lasten/rijksbijdragen 85,79% 81,62% 82,01% 83,89% 84,69%

Afschrijvingslasten/totale lasten 3,52% 3,35% 3,55% 3,75% 4,71%
Huisvestingslasten/totale lasten 4,60% 5,28% 5,32% 5,47% 4,96%
Overige instellingslasten/totale las 8,21% 9,58% 12,00% 12,02% 10,94%

Totale lasten per leerling € 7.461 € 7.497 € 8.097 € 8.168 € 8.333
Personele lasten per leerling € 6.242 € 5.963 € 6.407 € 6.434 € 6.722
Huisvestingslasten per leerling € 343 € 396 € 431 € 446 € 420

Investeringen
    Gebouwen en terreinen € 0 € 65.619 € 266.572 € 106.785 € 63.140
    Inventaris en apparatuur € 278.154 € 178.836 € 241.732 € 215.479 € 331.671
    Overige materiele vaste activa € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
    Boeken € 222.901 € 136.934 € 127.967 € 198.244 € 0
    Totaal € 501.055 € 381.389 € 636.271 € 520.507 € 394.811
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10.2 Ontwikkeling van de balansposten 
De materiële vaste activa zijn afgenomen met bijna € 340.000. 
Op het gebouw is afgeschreven, maar er is ook geïnvesteerd in een nieuwe leerlingenkantine (per saldo 
is sprake van een desinvestering van circa € 70.000) 
Op inventaris en apparatuur is iets meer geïnvesteerd dan afgeschreven (per saldo is sprake van een 
toename van circa € 90.000) 
Door de verkoop van de boekenvoorraad aan Van Dijk Educatief in verband met de overstap van het 
interne naar een extern boekenfonds is deze voorraad afgewaardeerd met € 360.000. 
 
De financiële vaste activa zijn afgenomen met circa € 90.000 door aflossingen vanuit de Stichting Beheer 
LOCgebouw Zwijndrechtse Waard. 
 
De kortlopende vorderingen zijn verdrievoudigd van € 250.000 naar € 800.000. 
Enerzijds moet op balansdatum de overnamesom van de voorraad van het interne boekenfonds nog door 
Van Dijk worden betaald (€ 225.000; te ontvangen in drie termijnen in januari 2017, januari 2018 en 
januari 2019). 
Anderzijds is bij de subsidie gratis schoolboeken en bij een aantal andere posten stringenter de 5/12-
7/12-systematiek toegepast. Alleen al voor de subsidie gratis schoolboeken heeft dit een effect op de 
kortlopende vorderingen van € 250.000. 
 
Bij de liquide middelen is sprake van een afname van € 214.000. De oorzaak van deze afname is te 
vinden in het kasstroomoverzicht dat aan de balans en de verlies- & winstrekening is toegevoegd. 
 
Aan de passivazijde neemt het eigen vermogen af met € 107.010, het negatieve exploitatieresultaat over 
het verslagjaar. 
 
Bij de voorzieningen is sprake van een toename van € 97.426. Twee derde deel daarvan heeft te maken 
met de toename van de personeelsvoorzieningen, voornamelijk uit hoofde van gespaard persoonlijk 
budget. Eén derde deel heeft betrekking op de toename van de voorziening onderhoud omdat de dotatie 
van deze voorziening de onttrekkingen overtreft. 
 
Bij de kortlopende schulden is sprake van een afname van € 116.000, vrijwel geheel veroorzaakt door 
een afname van de post crediteuren. 
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10.3 Toelichting op het resultaat 
 
Veel baten en lasten zijn gerealiseerd overeenkomstig de begroting. 
De  voornaamste verschillen, leidend tot een groter exploitatietekort van iets meer dan € 90.000, zijn: 
 een min van € 110.000 bij de overige overige personele lasten door  

- de kosten van de lenteschool (€ 20.000 waar een subsidie van € 60.000 tegenover stond),; 
- een overschrijding van de nascholingskosten met € 20.000 (waar een ongeveer even grote 

vergoeding vanuit het samenwerkingsverband tegenover stond); 
- een overschrijding van de afgedragen bekostiging voor vavo-leerlingen met € 32.500 door een 

groter aantal vavo-leerlingen dan begroot; 
- een overschrijding van € 37.500 in de afrekening met de andere moederinstellingen van Loket in 

verband met de inzet van gemeenschappelijk ondersteunend personeel, waarbij met name 
OZHW meer personeel heeft ingezet en er dus door de andere partijen per saldo meer moest 
worden afgedragen; 

 een min van € 50.000 door hoger dan begrote personeelslasten; 
 een min van bijna € 20.000 door lager uitgaven aan inventaris, apparatuur en leermiddelen.  
 een min van € 20.000 bij de ontvangen uitkeringen omdat nu bij deze post uitsluitend ontvangen 

uitkeringen van UWV en Loyalis zijn opgenomen; 
 een plus op energie en water van ruim € 35.000 vooral door een positieve afrekening over de jaren 

2013 tot en met 2016; 
 een min van € 10.000 door het bewust interen op de in het verleden opgebouwde reservepositie van 

het ouderfonds door het doen van eenmalige, niet structurele uitgaven (bijvoorbeeld door de 
financiering van een tweede i-padkar en een bijdrage in de modernisering van de geluidsinstallatie in 
de podiumaula); 

 een plus van ruim € 40.000 in de exploitatiekosten van Loket, veroorzaakt door de verdeling van het 
positieve exploitatieresultaat van de Stichting Beheer LOC gebouw Zwijndrechtse Waard over 2016. 

 

10.4 Toelichting op het investeringsbeleid 
 
De belangrijkste investeringen in 2016 betroffen de eerste tranche van de aanschaf van zonnepanelen en 
de modernisering van de leerlingenkantine. 
De investering van zonnepanelen betrof een bedrag van € 70.000, waar een subsidie van € 35.000 en 
een vermindering van toekomstige energierekeningen tegenover staan.  
De terugverdienperiode van deze investering(en) is geschat op circa elf jaar. 
Voor de komende jaren staan de tweede en de derde tranche van de aanschaf van zonnepanelen 
gepland (2017 respectievelijk 2020). 
 
In de leerlingenkantine is € 70.000 geïnvesteerd. Door deze verbouwing is de aantrekkelijkheid van de 
kantine voor de leerlingen vergroot en kan het gezonde-school-beleid beter worden uitgedragen. De 
verbouwing heeft geleid tot een verdubbeling van de omzet en heeft bijgedragen aan het verwerven van 
de Gouden Kantineschaal 2017. 
 
Verdere toekomstige investeringen zullen voornamelijk vervangingsinvesteringen zijn. 
 
Over de voortgang van het overleg tussen de gemeente Zwijndrecht en de gezamenlijke Zwijndrechtse 
schoolbesturen inzake de volledige doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting zijn op dit moment 
geen duidelijke uitspraken te doen. Hangende besluitvorming ter zake wordt vooralsnog ook niet 
geïnvesteerd in noodzakelijke voorzieningen ter verbetering van het binnenklimaat. 
 
 

10.5 Toelichting op de kasstromen en de financiering 
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Per saldo zijn de liquide middelen afgenomen met circa € 214.000. 
De oorzaken daarvan zijn gelegen in een toename van de liquide middelen door: 
 afschrijvingen    € 488.000 
 mutaties in de voorzieningen  €  97.000 
 afname deelname LOC@  €  92.000 
 positieve kasstroom     €    677.000 
 
 negatief exploitatieresultaat  € 107.000 
 (des)investeringen in materiële activa € 151.000 
 toename van de vorderingen  € 517.000 
 afname kortlopende schulden  € 116.000  
 negatieve kasstroom     €    891.000 
 afname liquide middelen    €    214.000 
 
 

10.6 Informatie over financiële instrumenten 
 
In het verslagjaar is geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten. 
 
 

10.7 Treasurybeleid 
 
Eind 2015 zijn de resterende beleggingen geliquideerd.  
De opbrengst is toegevoegd aan de doelspaarrekening van de stichting. De reden van de verkoop is 
gelegen in: 
 een negatief rendement op de beleggingen over 2015 (hogere kosten dan couponopbrengsten); 
 het naderen van de expiratiedatum van de beleggingen (2018, respectievelijk 2019), onherroepelijk 

leidend tot koersverlies; 
 kans op rentestijgingen in de Verenigde Staten en nauwelijks kansen op rentedaling in Europa. 
Een en andere betekent dat er ook per 31 december 2016 geen sprake is van beleggingen en dat alle 
“overtollige” liquiditeit is geconcentreerd op de doelspaarrekening van de stichting (€ 2.200.000). 
Van de kredietfaciliteit bij de Rabobank (jaarlijks gedurende de maanden december en januari voor  
€ 250.000) is ook in 2016 geen gebruik gemaakt. 
 
Intussen is een nieuw treasurystatuut voorbereid. De aanpassing is ingegeven door de nieuwe Regeling 
van de Minister van OC&W van 6 juni 2016, houdende regels voor onderwijsinstellingen omtrent het 
uitzetten van gelden, het aangaan van leningen en het aangaan van verbintenissen voor financiële 
derivaten, waarbij SCVOZW er uitdrukkelijk voor gekozen heeft geen verbintenissen voor financiële 
derivaten aan te willen gaan. 
Besluitvorming hierover zal in 2017 binnen het bestuur plaatsvinden. 
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Bij het uitzetten van gelden dan wel het aangaan en/of uitzetten van leningen voorziet het vernieuwde statuut in de 
volgende regels: 
 beleggen in derivaten is  niet toegestaan; 
 leningen of beleggingen worden alleen aangetrokken dan wel uitgezet bij financiële ondernemingen 

als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, die gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese 
Unie en die minstens een single A-rating hebben, afgegeven door tenminste twee van de drie 
ratingsbureaus Moody’s, Standard and Poor’s en Fitch; 

 de periode van het beleggen is eindig en de belegging wordt op een vooraf vastgestelde einddatum 
terugontvangen; 

 de hoofdsom van de belegging wordt door de financiële onderneming te allen tijde gegarandeerd; 
 er mag worden belegd in staatsobligaties van lidstaten van de Europese Unie, mits deze lidstaten 

aan de bovengenoemde rating-eisen voldoen; 
 er mag niet worden belegd in achtergestelde spaarrekeningen, achtergestelde deposito’s, aandelen 

of vergelijkbare producten; 
 beleggingen worden conform het treasurystatuut afgesloten en vooraf ter kennisname aan de 

interne toezichthouder gestuurd; 
 middels leningen kunnen additionele financiële middelen worden aangetrokken; 
 er worden geen leningen uitgegeven aan derden, noch aan personeel, noch aan andere  
 instellingen of organisaties, tenzij de lening van toepassing is voor de uitvoering van de wettelijke 

taak van SCVOZW en binnen het doel van de organisatie past; 
 bij het aangaan van leningen gaat SCVOZW geen extra risico’s aan die het voortbestaan van de 

stichting of het geven van onderwijs kunnen bedreigen. 
 er wordt uitsluitend geleend bij financiële ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel 

toezicht; 
 leningen worden conform het treasurystatuut afgesloten en vooraf ter kennisname aan de interne 

toezichthouder gestuurd. 
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XI. Verslag toezichthoudend bestuur 
 

11.1 Goedkeuring begroting, jaarrekening, bestuursverslag en strategisch 
meerjarenplan 

De begroting 2016 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van december 2015. 
De begroting 2017 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van december 2016 (besluit 098.01). 
De meerjarenbegroting 2016-2017 is goedgekeurd in de bestuursvergadering van december 2016 (besluit 
098.2) 
Het bestuursverslag is, behoudens goedkeuring van de accountant, goedgekeurd in de 
bestuursvergadering van april 2017 (besluit 099.1). 
Het strategisch meerjarenplan (i.c. het Schoolbeleidsplan 2016-2020) is goedgekeurd op de 
bestuursvergadering van december 2015. 
 

11.2 Naleving van de wettelijke voorschriften 
Het toezichthoudend deel van het algemeen bestuur heeft toegezien op de naleving van de wettelijke 
voorschriften en heeft vastgesteld dat deze voorschriften worden nageleefd. 
 

11.3 Naleving van de Code Goed Bestuur 
De Code Goed Bestuur van de VO-raad is besproken in de bestuursvergadering van december 2015 en 
heeft onmiddellijk geleid tot het instellen van een compliance commissie en het opzetten en 
implementeren van een notitie horizontale dialoog. 
Kijkend naar de lidmaatschapseisen van de VO-raad in relatie tot deze code kan worden opgemerkt dat 
de klokkenluidersregeling wel is vastgesteld, maar nog moet worden gepubliceerd (kan plaatsvinden als 
de vertrouwenspersoon en de leden van de Commissie Integriteitsvraagstukken zijn benoemd). 
 

11.4  Rechtmatige verwerving en besteding van middelen 
 
Het toezichthoudend deel van het algemeen bestuur heeft toegezien op de rechtmatigheid van de 
verwerving en de besteding van de middelen en heeft vastgesteld dat die er sprake is van 
rechtmatigheid. 
 

11.5 Benoeming van de externe accountant 
In de bestuursvergadering van 22 juni 2011 is een contract aangegaan met Van Ree Accountants (besluit 
075.04). In de bestuursvergadering van juni 2016 is besloten de accountantscontrole opnieuw 
onderhands uit te besteden. Het programma van eisen voor deze uitbesteding zal in de vergadering van 
het bestuur van april 2017 worden vastgesteld. 
 

11.6 Werkgeverschap van het algemeen bestuur 
In het kader van het werkgeverschap van het algemeen bestuur is in april 2016 een 
functioneringsgesprek gevoerd met de rector. 
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11.7 Evaluatie van het uitvoerend bestuur 
In de vergadering van de leden van het toezichthoudend bestuur (februari 2016) is ten aanzien van het 
functioneren van het dagelijks bestuur vastgesteld dat het gezamenlijke beeld is dat het functioneren van 
het DB goed is. Tegelijkertijd wordt ook ingeschat dat innovatie en vernieuwing in het DB meer aandacht 
vragen. 
 
Het algemeen bestuur heeft zijn toezichthoudende rol vormgegeven door: 
 het bevragen van de dagelijks bestuurders op de volgende onderwerpen: 

 belangrijke interne en externe ontwikkelingen; 
  belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving; 

 ernstige problemen of conflicten binnen de stichting en de door haar in stand gehouden 
 school; 

 calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten; 
 onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve) publiciteit in de media te  
 verwachten is; 

 het bevragen van het dagelijks bestuur op de realisatie van de doelstellingen over het schooljaar 
2015-2016 en de monitoring van de tussenevaluaties van de voortgang in het bereiken van de 
doelstellingen gedurende de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017; het algemeen bestuur heeft deze 
evaluaties goedgekeurd; 

 het bevragen van het dagelijks bestuur op de financiële managementrapportages en de 
jaarprognoses per 1 april, 1 juni, 1 oktober en 31 december; ook hieraan heeft het algemeen 
bestuur goedkeuring verleend, onder de aantekening dat er meer ‘permanence de l’inventaire et des 
perts et profits’ in de boekhouding moet worden toegepast teneinde een groot verschil tussen de 
resultaten per kwartaal ten opzichte van de begroting en ten opzichte van de prognose voor het 
jaarresultaat te voorkomen; 

 het bevragen van de dagelijks bestuurders op de realisatie van de kaders van het schoolbeleidsplan 
2016-2020 op de gebieden opbrengsten van het onderwijs, financiën, personeel, onderwijstijd, 
tevredenheid ouders/leerlingen, marktaandelen, β-deelname en veiligheid; ook op dit onderdeel is 
sprake geweest van goedkeuring. 
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11.8 Inrichting van het toezichthoudend orgaan 
 

SCVOZW is (zoals eerder vermeld) een stichting ingericht volgens het one-tiermodel waarbij het bestuur 
wordt gevormd door een algemeen bestuur, belast met de functie intern toezicht in de zin van artikel 24d 
van de Wet op het voortgezet onderwijs en een dagelijks bestuur, belast met de voorbereiding en de 
uitvoering van de besluiten van het bestuur, de algemene leiding en de dagelijkse gang van zaken. 
 
De samenstelling van toezichthoudend deel van het algemeen bestuur per 31 december 2016 is als volgt: 

dhr. E.J.L.M. Biemans, lid toezichthoudend bestuur 
mw. drs. M.A. de Bruin, lid toezichthoudend bestuur 
dhr. H.A. van Drimmelen, lid toezichthoudend bestuur, voorzitter 
dhr. A. Grandia, lid toezichthoudend bestuur, vice-voorzitter 
dhr. P.J.M. Meijer, lid toezichthoudend bestuur 

 
Het gehele bestuur vergadert viermaal per jaar. 
De agenda voor de bestuursvergaderingen wordt vastgesteld in een overleg tussen de voorzitter van het 
algemeen bestuur en de drie db-leden. 
Agendapunten worden voorzien van opleggers en waar nodig van bijlagen. 
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt, voorzien van een besluitenlijst en een 
actielijst. 
Het toezichthoudend deel van het bestuur vergadert eenmaal per jaar. 
 
Eenmaal per jaar voert een delegatie van het toezichthoudend deel van het bestuur een 
functioneringsgesprek met de rector/dagelijks bestuurder. 
 
Er is geen sprake van een vergoedingsregeling. 
 

11.9 Voorkomen van tegenstrijdige belangen 
 
Teneinde tegenstrijdige belangen te voorkomen tekent iedere bestuurder van SCVOZW een 
onafhankelijkheidsverklaring op basis van artikel 8 van het bestuursreglement en artikel 15 lid 3 van de 
statuten. De bestuurders verklaren dat: 
 noch direct noch indirect noch via een naaste familielid enig financieel belang wordt gehouden in 

een of meer leveranciers van DevelsteinCollege of Loket; 
 geen bestuurlijke, toezichthoudende of nevenfunctie wordt vervuld bij leveranciers of instellingen in 

de regio gerelateerd aan onderwijs;  
 noch zelf noch bloed- en aanverwanten rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit 

overeenkomsten met DevelsteinCollege of Loket;  
 er geen privé-opdrachten worden verricht voor DevelsteinCollege of Loket; 
 geen sprake is van omstandigheden die strijdig zouden kunnen zijn met de verwachte 

onafhankelijkheid bij de uitoefening van de bestuurlijke werkzaamheden ten behoeve van 
DevelsteinCollege of Loket. 
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11.10 (Neven)functies van de bestuurders 
 
De betaalde functies van de toezichthoudende bestuurders zijn: 
dhr. E.J.L.M. Biemans  zelfstandig financieel ondernemer 
mw. drs. M.A. de Bruin  huisarts te Zwijndrecht 
dhr. H.A. van Drimmelen algemeen directeur Van Drimmelen Houtgroep Zwijndrecht 
dhr. A. Grandia   directeur/bestuurder OnderwijsAdvies Zoetermeer 
dhr. P.J.M. Meijer  projectmanager Jacobs Nederland B.V. 
 
De nevenfuncties zijn: 
dhr. E.J.L.M. Biemans  bestuurslid christelijke korfbalvereniging Albatros  
 
mw. drs. M.A. de Bruin  secretaris Chrivon 
    lid zorggroep ZGWA (Zorggroep West-Alblasserwaard) 
    lid werkgroep CVRM Cardiovasculair risicomanagement) 
 
dhr. H.A. van Drimmelen bestuurslid Chrivon 

   lid SKH BV (Stichting Keuringsbureau Hout) 
   lid SHR BV (Stichting Hout Research) Onbezoldigd 
   lid HIC B.V. (Hout Import Combinatie) 
   lid Koninklijke WNH  (Koninklijke  Vereniging van Nederlandse   
   Houtondernemingen) 

  
dhr. A. Grandia   - 
 
dhr. P.J.M. Meijer  -   
 
De nevenfuncties van de leden van het dagelijks bestuur zijn: 
 
P.H. den Otter   penningmeester Stichting Beheer LOCgebouw Zwijndrechtse Waard 
    voorzitter dagelijks bestuur swv 28-13 
    lid stuurgroep Masterplan Beroepskolom 
    lid stuurgroep Toptechniek in Bedrijf 
    voorzitter stuurgroep Focus op Beta 
    lid adviescommissie HBO Drechtsteden inzake leergang “Leiding geven in 
    het beroepsonderwijs” 
    voorzitter College van Diakenen Hervormde Gemeente Zwijndrecht 
    lid Comité van Aanbeveling Drechtsteden Bachkoor 
 
M.L. van Riet   - 
   
R.L. Vlak   bestuurslid Stichting Beheer LOCgebouw Zwijndrechtse Waard 
    voorzitter voetbalvereniging ZBC ‘97 
    ouderling-kerkrentmeester Hervormde wijkgemeente Groote Lindt 
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11.11 Jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur 
 
Tijdens de juni-vergadering van het bestuur is het functioneren van het bestuur besproken aan de hand 
van de volgende vragen: 
 stonden in 2015-2016 de juiste zaken op de agenda’s van de bestuursvergaderingen? 
 hadden bepaalde zaken niet op die agenda’s moeten staan? 
 misten bepaalde onderwerpen op die agenda’s? 
 waren de agendapunten door het dagelijks bestuur zodanig voorbereid (opleggers, bijlagen) dat de 

toezichthoudende bestuursleden over voldoende informatie beschikten? 
 heeft het dagelijks bestuur voldaan aan de verwachtingen van het toezichthoudend bestuur? 
 heeft het toezichthoudend bestuur voldaan aan de verwachtingen van het dagelijks bestuur? 
 welke lering trekken we uit de beantwoording van de bovenstaande vragen voor het vergaderjaar 

2016-2017? 
 
 
 
 

11.12 Samenstelling commissies 
 
Het bestuur kent een tweetal commissies: de compliancecommissie en de treasurycommissie. 
De compliancecommissie is opnieuw in het leven geroepen en bestaat uit dhr. J. Zeilmaker en dhr. J. 
Boer. Zij hebben een gesprek gevoerd met dhr. Biemans, toegetreden tot het toezichthoudend deel van 
het bestuur per 1 september 2016. 
De treasurycommissie heeft, na het liquideren van de beleggingsportefeuille in 2015 gedurende het 
verslagjaar niet vergaderd. Wel is aan het einde van het verslag jaar in concept een nieuw 
treasurystatuut opgesteld in verband met de wijzigingen in de regeling beleggen, lenen en derivaten. 
De treasurycommissie bestaat uit dhr. A. Grandia, dhr. E.J.L.M. Biemans en dhr. P.H. den Otter. 
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XII. Continuïteitsparagraaf 
 

12.1 Kengetallen 
 
In de meerjarenbegroting is vooralsnog uitgegaan van de prognose van de leerlingenaantallen op basis 
van de basisgeneratiecijfers van de gemeente Zwijndrecht. 
Die leiden tot leerlingenaantallen van respectievelijk: 
 1.849 per 1 oktober 2016 als basis voor de bekostiging voor 2017; 
 1.820 per 1 oktober 2017 als basis voor de bekostiging voor 2018; 
 1.843 per 1 oktober 2018 als basis voor de bekostiging voor 2019; 
 1.858 per 1 oktober 2019 als basis voor de bekostiging voor 2020. 
 
De personele bezetting voor de komende jaren is als volgt: 
 
 2017 2018 2019 2020
onderwijzend personeel 113 111 113 113
onderwijsondersteunend personeel 27 26 26 26
directie inclusief teamleiders 10 10 10 10

 
De onzekerheid rond deze prognose is in paragraaf 7.2 verwoord.  
 

12.2 Meerjarenbegroting 
 
De balansposten ontwikkelen zich op basis van de meerjarenbegroting voor de komende jaren als volgt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten aanzien van de financieringsstructuur zijn geen wijzigingen voorzien. 
Ten aanzien van het huisvestingsbeleid is in paragraaf 8.2 uitgebreid aandacht besteed aan de mogelijke 
volledige doordecentralisatie van de gemeente Zwijndrecht naar het collectief van de Zwijndrechtse 
schoolbesturen. 
Het eigen vermogen ontwikkelt zich conform de verwachte exploitatieresultaten. 
De voorzieningen nemen voornamelijk af vanwege onttrekkingen aan de voorziening groot onderhoud op 
basis van het meerjarenonderhoudsplan. 
 
  

ACTIVA 2016 Prognose 
2017 

Prognose  
2018 

Prognose 
2019 

Prognose 
2020 

Materiële vaste activa € 1.280.000 € 1.202.000 € 1.200.000 € 1.194.000 € 1.175.000
Financiële vaste activa €   417.000 € 325.000 € 233.000 € 187.000 €140.000
Totaal vaste activa € 1.697.000 € 1.527.000 € 1.433.000 € 1.381.000 € 1.315.000
Vlottende activa €    923.000 € 753.000 € 753.000 € 708.000 € 708.000
Liquide middelen € 2.238.000 € 2.795.000 € 2.740.000 € 2.969.000 € 3.206.000
Totaal activa € 4.858.000 € 5.075.000 € 4.926.000 € 5.058.000 € 5.229.000
   
PASSIVA   
Eigen Vermogen € 2.395.000 € 2.399.000 € 2.498.000 € 2.634.000 € 2.735.000
Voorzieningen € 1.147.000 € 1.137.000 € 894.000 € 877.000 € 926.000
Kortlopende schulden € 1.316.000 € 1.539.000 € 1.534.000 € 1.547.000 € 1.568.000
Totaal passiva € 4.858.000 € 5.075.000 € 4.926.000 € 5.058.000 € 5.229.000
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De meerjarenexploitatiebegroting vertoont het volgende beeld: 
 

 
De rijksbijdragen en de personeelslasten fluctueren op basis van de leerlingenaantallen. 
Bij de overige baten valt de incidentele baat uit 2016 in verband met de overdracht van de 
boekenvoorraad weg. 
De afschrijvingen dalen t.o.v. 2016 door het wegvallen van de eenmalige afschrijving met dezelfde 
oorzaak. 
De overige lasten stijgen na 2016 met name door het vanaf het boekjaar 2016 consequenter toepassen 
van de 5/12-7/12 systematiek, waardoor deze lasten (eenmalig) minder op het boekjaar 2016 drukten. 
 

12.3 Rapportage over aanwezigheid/werking interne risicobeheersings- en 
controlesysteem 

 
Jaarlijks wordt een update gemaakt van de risicoanalyse. 
De risico’s en de uit die risico’s voortvloeiende beheersingsmaatregelen worden in beeld gebracht en 
gekwantificeerd. Op basis daarvan wordt bepaald welk extra eigen vermogen aanwezig dient te zijn en 
welk weerstandsvermogen bij dat benodigde eigen vermogen in relatie tot de totale baten behoort. 
De analyse wordt jaarlijks ter beoordeling voorgelegd aan en besproken met de instellingsaccountant en 
vervolgens besproken binnen en vastgesteld door het algemeen bestuur. 
 

12.4 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
 
Naast de generieke risico’s van het voortgezet onderwijs (fluctuatie in leerlingenaantallen, gevolgen van 
arbeidsconflicten, instabiliteit van de bekostiging en onvolledige indexatie daarvan) kent het 
DevelsteinCollege een aantal specifieke risico’s: 
 de onzekerheid rond het nieuwe bekostigingsstelsel, zeker met het oog op het feit dat een kwart van 

de leerlingen les volgt in de techniekafdelingen van het vmbo-b en -k; 
 een eventuele stijging van het op dit moment relatief lage ziekteverzuim; 
 de benodigde scholingsuitgaven om de aanwezige onderwijskwaliteit te borgen; 
 de relatief beperkte omvang van de directie. 
  

BATEN 2016 Begroting 
2017 

Prognose 
2018 

Prognose 
2019 

Prognose 
2020 

Rijksbijdrage € 14.565.000 € 14.293.000 € 14.274.000 € 14.346.000 € 14.350.000
Ov.overh.bijdr. € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000 € 63.000
Overige baten € 548.000 € 598.000 € 597.000 € 598.000 € 599.000
Totaal baten  € 15.176.000  € 14.954.000 € 14.934.000 € 15.007.000 € 15.012.000
   
LASTEN   
Personeelslasten € 12.336.000 € 12.028.000 € 11.983.000 € 12.003.000 € 12.023.000
Afschrijvingen € 485.000 € 319.000 € 278.000 € 281.000 € 295.000
Huisvestingslasten € 770.000 € 717.000 € 717.000 € 718.000 € 719.000
Overige lasten € 1.700.000 € 1.889.000 € 1.860.000 € 1.872.000 € 1.877.000
Totaal lasten € 15.291.000 € 14.953.000 € 14.838.000 € 14.874.000 € 14.914.000
   
Saldo baten en 
lasten 

- € 115.000 € 1.000 € 96.000 € 133.000 € 98.000

Saldo financiële 
baten en lasten 

€ 8.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000

Exploitatiesaldo -€ 107.000 € 4.000 € 99.000 € 136.000 € 101.000
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B. Jaarrekening 2016 
 

XIII. Grondslagen 
 

13.1 Waardering van de activa en de passiva 
 

Tenzij anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. In de balans is 
een onderscheid gemaakt tussen reserves, opgebouwd uit de primaire taakvervulling 
(overheidsmiddelen), deze betreffen vooral de met rijkssubsidie aangeschafte inventaris en apparatuur. 
En reserves opgebouwd uit eigen activiteiten, deze zijn zowel juridisch als economisch eigendom van de 
stichting. 
 

13.2 Stelselwijziging 
 
Geen. 
 

13.3 Materiële vaste activa 
 
Gebouw 
 
De gemeente Zwijndrecht is verantwoordelijk voor het huisvestingsbeleid van de scholen. De 
geldbeweging en de waardering van onroerende zaken blijft hierdoor buiten de financiële administratie 
van de stichting. In 2006 is voor de 1e en 2e klassen het zogenaamde juniorcollege aangebouwd en in 
augustus 2006 in gebruik genomen. In 2010 is door het stijgende aantal leerlingen 496 m2 (totaal 909 
m2) van het schoolbestuurlijk bouwdeel van het juniorcollege door de gemeente Zwijndrecht 
teruggekocht. In 2013 zijn de resterende 413 m2 aangekocht door de gemeente Zwijndrecht.  
 
Inventarissen, apparatuur e.d. 
 
Uitgangspunt hier is dat deze roerende goederen, welke oorspronkelijk à fonds perdu zijn gesubsidieerd 
door de rijksoverheid, uit de lumpsum rijksbijdrage dienen te worden vervangen. De à fonds perdu 
rijksbijdrage wordt op het moment van verkrijgen dan ook beschouwd als eigen vermogen van de 
instelling. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde verminderd met de 
bedrijfseconomische lineaire afschrijvingen op basis van de economische levensduur onder toepassing 
van de tijdsevenredigheid. 
 
In schema: 
Activum     Methode Termijn  Percentage Grens 
Zonnestroom installatie     lineair   25 jaar       4  % n.v.t. 
Centrale Verwarming Installatie    lineair   15 jaar       6,66  % n.v.t. 
Interne verbouwingen     lineair   10 jaar     10  % n.v.t. 
Netwerk/Smartboards     lineair   10 jaar     10  % altijd 
Meubilair en inventaris     lineair   10 jaar     10   % > € 1.000 
Server       lineair     5 jaar     20   % altijd 
PC/Laptop/projector     lineair     4 jaar     25  % > € 1.000 
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13.4 Financiële vaste activa  
 
Vordering 
 
Dit betreft de vordering op de Stichting Beheer Loket Gebouw. In 15 jaar wordt deze vordering lineair 
afgelost.  
 
Effecten 
 
De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per 31 december volgens de individuele methode. 
In 2013 werden de effecten nog gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere beurswaarde volgens de 
individuele methode. Gezien het geringe effect (€ 7.840,- in 2013) van deze stelselwijziging is er afgezien 
van het aanpassen van de jaarcijfers van 2013. 
 

13.5 Vorderingen 
 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend 
met mogelijke oninbaarheid. 
 

13.6 Eigen vermogen 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve betreft een vermogensbuffer ter waarborging van de continuïteit van de school. 
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves kunnen worden gevormd doordat toekomstige uitgaven c.q. kosten uit de huidige 
beschikbare middelen gedekt moeten worden, gelet op het feit dat toekomstige middelen daartoe tekort 
(kunnen) schieten. De vorming van bestemmingsreserves dient te geschieden op basis van concrete 
beleidsplannen en concrete financieringsplannen. 
 
Resultaatbestemming 
Reserves worden slechts gemuteerd door middel van een (voorstel) resultaatbestemming. In de "overige 
gegevens" bij de jaarrekening wordt een (voorstel) resultaatbestemming aangaande het betreffende 
boekjaar opgenomen. Dit voorstel is  reeds in de balans verwerkt. In de resultaatbestemming kunnen ook 
bestaande reserves worden betrokken, die in het kader van een herbestemming voor een ander doel of 
ter dekking van lasten, welke in de exploitatierekening van het betreffende jaar zijn opgenomen in 
verband met de realisatie van een bepaald doel waarvoor in eerdere jaren een bestemmingsreserve is 
gevormd. 
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13.7 Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico's en verplichtingen, die op de 
balansdatum bestaan. De voorzieningen dienen te worden gesplitst naar de aard der verplichtingen, 
verliezen en kosten, waartegen zij worden getroffen.  
De voorzieningen betreffen: 
 de voorziening voor spaarverlof 
 de voorziening voor ambtsjubilea 
 de voorziening voor gespaarde uren persoonlijk budget 
 de voorziening voor individueel doorberekende uitgaven aan WW 
 de voorziening voor nog op te nemen verlof van het OOP 
 de onderhoudsvoorziening.     
De voorzieningen betreffen: 

- De voorziening spaarverlof waaraan wordt gedoteerd door personeelsleden die voor een periode 
van maximaal twaalf jaar sparen om daarna verlof op te nemen. In 2016 is de voorziening 
gestegen met een kleine € 4.000. 

- De voorziening voor gespaard persoonlijk budget die is opgebouwd vanaf augustus 2014 en 
bedroeg per 31 december 2014 € 23.614. In 2015 is de voorziening met € 58.856 gegroeid tot € 
82.470. In 2016 is er sprake van een gesaldeerde dotatie van € 51.615.  

- De voorziening nog op te nemen verlof door het O.O.P. die gedurende 2015 met € 5.669 is 
afgenomen van € 66.530 naar € 60.861. In 2016 zal deze voorziening naar verwachting verder 
afnemen. 

- De voorziening ambtsjubilea die op 31 december 2015 168 * € 550 = € 92.400 bedraagt. De 
waardering van deze voorziening voor een fte in het Voortgezet Onderwijs zou echter 750 euro 
moeten zijn. In de komende jaren zal het bedrag met 50 euro per jaar opgehoogd worden. Op 
31 december 2016 bedraagt de voorziening derhalve 163 fte * € 600 = € 97.800. 

- De voorziening inzake de verplichting uit hoofde van individuele ww-rechten van oud-
medewerkers. Op 31 december 2016 bedroeg deze voorziening € 19.285. 

- De voorziening voor groot onderhoud, gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan 2014-2023. 
De voorziening groeide in 2016 van € 616.984 naar € 651.926 door een dotatie van € 180.000 en 
een lagere onttrekking van € 145.059. 

 

13.8 Kortlopende schulden 
 
Naast de schulden aan crediteuren en uit hoofde van de personele verplichtingen (loonheffing, sociale 
lasten en premies) zijn hieronder ook begrepen de verschuldigde bedragen inzake subsidieafrekeningen, 
alsmede nog niet gerealiseerde maar wel ontvangen bestemmingsvergoedingen.  
 

13.9 Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Baten 
 
De baten bestaan uit de aan het boekjaar toe te rekenen subsidies en bijdragen 
 
Lasten 
 
De lasten worden bepaald op basis van historische kosten en worden toegerekend aan het jaar waarin de 
met deze kosten verband houdende prestaties zijn geleverd. 
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BALANS per 31 december 2016
(na verwerking voorstel bestemming resultaat)

31-12-2016 31-12-2015

Vaste activa
1.2.1 Gebouw 408.544      476.156      
1.2.2 Inventaris en apparatuur 871.479      783.196      
1.2.3 Overige materiële vaste activa -                357.648      
1.2 Materiële vaste activa 1.280.023          1.617.000          

1.3.4 Vorderingen 417.287      509.312      
1.3.6 Effecten -                -                
1.3 Financiële vaste activa 417.287             509.312             

Totaal vaste activa 1.697.310        2.126.313        

Vlottende activa
1.5.1 Debiteuren 28.739        63.623        
1.5.4 Andere deelnemingen 92.025        92.025        
1.5.8 Overlopende activa 802.008      250.167      
1.5 Vorderingen 922.772             405.815             

1.7 Liquide middelen 2.237.939          2.451.685          

Totaal vlottende activa 3.160.711        2.857.500        

Totaal activa 4.858.021 4.983.813   

Eigen vermogen
2.1.1 Algemene reserve 2.234.453   2.314.286   
2.1.2 Bestemmingsreserve publiek 36.545        44.910        
2.1.3 Bestemmingsreserve privaat 123.995      142.806      
2.1 Eigen vermogen 2.394.993        2.502.002        

2.2.1 Personeelsvoorzieningen 495.086      432.602      
2.2.3 Voorziening onderhoud 651.926      616.984      
2.2 Voorzieningen 1.147.012        1.049.586        

2.4.3 Crediteuren 92.400        218.073      
2.4.7 Belastingen en soc. verzekeringen 671.643      676.309      
2.4.10 Overlopende passiva 551.974      537.843      
2.4 Kortlopende schulden 1.316.017        1.432.225        

Totaal passiva 4.858.021 4.983.813   

 
 



 
 

 
 

Bestuursverslag en jaarrekening Stichting CVOZW 2016 
 

 

49

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploitatierekening 2016

Werkelijk Begroting Werkelijk
2016 2016 2015

3 Baten
3.1 Rijksbijdragen 14.565.072       14.588.072       14.495.969       
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 62.856             62.000             87.320             
3.5 Overige baten 548.015           545.925           560.863           

Totaal baten 15.175.943       15.195.997       15.144.152       

4 Lasten
4.1 Personeelslasten 12.335.516       12.139.200       12.160.167       
4.2 Afschrijvingen 484.770           553.400           579.126           
4.3 Huisvestingslasten 769.944           815.063           843.773           
4.4. Overige lasten 1.700.461        1.715.550        1.854.883        

Totaal lasten 15.290.691       15.223.213       15.437.950       

Saldo baten en lasten 114.748-           27.216-             293.797-           

5 Financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten 7.738               12.000             23.784             

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 107.010-           15.216-             270.013-           

Exploitatiesaldo 107.010-         15.216-           270.013-         
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Kasstroomoverzicht 2016

2016 2016 2015 2015
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo baten en lasten 107.010-    270.013-    
-  Afschrijvingen 488.482    579.126    
-  Mutaties voorzieningen 97.426      5.869-        

478.898    303.244    
Veranderingen in vlottende middelen:  
-  Vorderingen 516.957-    112.940    
-  Kortlopende schulden 116.208-    42.304-      

633.165-    70.636      
154.267-    373.880    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen in materiële vaste activa 151.505-    520.507-    
Deelnemingen (LOC@) 92.025      45.379      
Overige (des)investeringen in financiële vaste activa -              283.905    

59.480-      191.223-    

Overige balansmutatie -              -              

Mutatie kasstromen 213.746-    182.657    

Beginsaldo liquide middelen 2.451.685 2.269.028 
Eindsaldo liquide middelen 2.237.939 2.451.685 

Mutatie liquide middelen 213.746    182.657-    
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Toelichting op de balans per 31 december 2016

1 Activa
Vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

Aanschaf Afschrijving Boekwaarde Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Aanschaf Afschrijving Boekwaarde
prijs cumulatief per in 2016 (en) in 2016 in 2016 prijs cumulatief per

1-1-2016 1-1-2016 1-1-2016 31-12-2016 31-12-2016 31-12-2016

1.2.1 Gebouw 1.497.805   1.021.649   476.156       63.140        130.752      1.560.945    1.152.401   408.544      
1.2.2 Inventaris en

apparatuur 2.738.074   1.954.881   783.193       331.671      243.388      3.069.745    2.198.266   871.479      
1.2.3 Boeken 971.530      613.882      357.648       243.306      114.342      728.224       728.224      -                

Totaal 5.207.409   3.590.412   1.616.997     394.811        243.306        488.482 5.358.914     4.078.891   1.280.023     

Bedrag Peildatum
1.2.a1 OZB-waarde gebouwen en terreinen 8.830.000     01-01-2016

1.3 Financiële vaste activa

1-1-2016 Ontvangen 31-12-2016 Rente % < 1 jaar > 1jaar

1.3.4 Vordering op Stichting Beheer Loket gebouw 419.825      46.647,27   373.178      0,00% 46.647        326.531      
Vooruitbetaalde huur Stichting Beheer Loket gebouw 181.512      45.378,00   136.134      0,00% 45.378        90.756        

601.337      92.025       509.312      92.025        417.287      

1.5 Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015
1.5.4 Andere deelnemingen

Vordering Loket 46.647          46.647         
Vooruitbetaalde huur Loket 45.378          45.378         

92.025          92.025         

1.5.8 Overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015
Nog te ontvangen bedragen 357.882        55.029         
Nog te ontvangen interest 9.397           21.284         
Vooruitbetaalde bedragen 409.634        149.486        
Verstrekte leningen 15.740          23.260         
Overige 9.354           1.107           
Totaal overlopende activa 802.008        250.167        

1.7 Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015

1.7.1 Kasmiddelen
Kas Develsingel Zwijndrecht 515              1.008           

515              1.008           
1.7.2 Banken

Rabobank rekening courant 32.396          145.570        
Rabobank beleggersrekening -               1.000.000     
Rabobank rekening courant Interact 223              -              
Rabobank rekening courant TOP 4.805           5.108           
Rabobank doelreserveren 2.200.000     1.300.000     

2.237.425     2.450.677     

Totaal liquide middelen 2.237.939     2.451.685     
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2 Passiva

2.1 Eigen vermogen
Saldo Bestemming Overige Saldo 

per exploitatiesaldo mutaties per
1-1-2016 2016 2016 31-12-2016

2.1.1 Algemene reserve  
 Reserve St.C.V.O.Zwijndrechtse Waard 35.000         -                  -                  35.000         

Exploitatie 675.286        89.348-          -                  585.938        
Personeel 1.604.000     10.000          -                  1.614.000     

2.234.938     
2.1.2 Bestemmingsreserves publiek

Reserve vakbudgetten AVO-secties 35.293         7.476-           -                  27.817         
Reserve vakbudgetten VBO-secties 9.617           -                  -                  9.617           

37.434         
2.1.3 Bestemmingsreserves privaat

Ouderfonds 60.914         17.407-          -                  43.507         
Materiaalfonds 81.892         2.779-           -                  79.113         

122.620        

Totaal eigen vermogen 2.502.002     107.010-        -                  2.394.992     

2.2 Voorzieningen    
Saldo per Dotaties Onttrekkingen Saldo per
1-1-2016 2016 2016 31-12-2016

2.2.1 Personeelsvoorzieningen:
Voorziening ambtsjubilea 92.400         20.416         15.016         97.800         
Voorziening persoonlijk budget 82.470         55.798         4.183           134.085        
Voorziening WW 10.831         8.794           340              19.285         
Voorziening nog op te nemen verlof O.O.P. 60.861         -                  6.922           53.939         
Voorziening spaarverlof 186.040        12.597         8.660           189.977        

subtotaal 432.602        97.605         35.121         495.086        
2.2.3 Voorziening onderhoud 616.984        180.000        145.059        651.926        

1.049.586     277.605        180.180        1.147.012     

2.4 Kortlopende schulden

2.4.7 Belastingen en premies sociale verzekeringen 31-12-2016 31-12-2015
2.4.7.1 Loonheffing 541.127        540.376        
2.4.7.3 Premies sociale verzekeringen 130.516        135.933        

671.643        676.309        

2.4.10 Overlopende passiva 31-12-2016 31-12-2015
2.4.10.2 Vooruitontvangen subsidies OCW 15.889         19.951          
2.4.10.5 Nog te betalen vakantiegelduitkering 386.552        386.773        
2.4.10.8 Nog te betalen bindingstoelage 36.942         36.468          

Nog te betalen bedragen 28.850         45.892          
Vooruitontvangen 76.721         40.043          
Overige posten 7.021           8.716           

551.974        537.843        
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor onderwijsinstellingen vallende onder de WVO is het op basis van artikel 5 van de regeling "Onvoorziene gevallen bij invoering
vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs" (kenmerk WJZ-2005/54063802) toegestaan een vordering op te nemen op het
ministerie van OCW. Het voorwaardelijke karakter van deze vordering (uitkering zal alleen bij liquidatie plaatsvinden) leidt tot een
nihil waardering. 

Huurovereenkomsten
De stichting maakt voor het praktijkonderwijs gebruik van de vestiging Loket, eigendom van Stichting Beheer LOC@ Gebouw. 

Het pand is in 2009 in gebruik genomen, in principe zal dit pand 40 jaar gebruikt worden. De huurprijs voor dit pand bedraagt
voor 2016 circa € 255.000. Naast het DevelsteinCollege maken ook het Walburg College en het Da Vinci College gebruik van
deze vestiging. De exploitatiekosten worden door middel van een gemene rekening verdeeld over de deelnemende scholen. 

De stichting heeft een contract met de Gemeente Zwijndrecht voor de huur van de sporthal Develhal.
Deze overeenkomst is op 29-10-2007 ingegaan en duurt 15 jaar. De huur bedraagt € 23.570 per jaar.

Met Ricoh Nederland BV is een overeenkomst gesloten voor de huur van kopieermachines met ingangsdatum 13-2-2014. 
De looptijd bedraagt 48 maanden. De huurprijs bedraagt € 14.000 per kwartaal.

Met Pincash International heeft de stichting een overeenkomst voor de huur van pin apparatuur. Op 2 maart 2016 is deze
overeenkomst gesloten voor de duur van  5 jaar. De jaarlijkse huurkosten bedragen € 17.800. (exclusief BTW)

Schoonmaakcontract
De stichting heeft een contract met Van Leeuwen Schoonmaak voor het schoonmaken van het schoolgebouw. Dit betreft

een jaarcontract, dat jaarlijks verlengd kan worden. Het contractbedrag bedraagt € 10.731,02 exclusief BTW per maand.

Leermiddelen
  De stichting heeft een contract met Van Dijk Educatie voor de levering van leermiddelen. Dit betreft een jaarcontract, 
dat tweemaal met een jaar verlengd kan worden. Het begrote bedrag voor 2017 is 352.268 euro exclusief BTW.

Model E: Verbonden Partijen

Naam en juridische vorm Statutaire Code Eigen Resultaat Verklaring Deelname en
zetel Activiteiten Vermogen 2016 art. 2:403 BW consolidatie

31-12-2016 €
Stichting beheer Loket gebouw Zwijndrecht 4 -                 95.923     nee 41,53%, Nee

Model G: Verantwoording subsidies
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving Bedrag van de Ontvangen Lasten Prestatie

Kenmerk Datum toewijzing 2016   2016 afgerond?
Lente- en Zomerschool 2016 LENZO16031/918529 8-4-2016 58.500            58.500        58.500 Ja
Leraren Ontwikkel Fonds LOF15-0347-1009935 30-6-2016 13.387            13.387        13.387 Ja
Leraren Ontwikkel Fonds LOF15-0529-1009935 30-6-2016 9.800              9.800          9.800 Ja
Studieverlof 2016 2016/2/246726 20-9-2016 25.808            25.808        25.808 Ja

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
Omschrijving Bedrag van de Ontvangen Totale kosten Te verrekenen

Kenmerk Datum toewijzing t/m 2015

Toewijzing

Toewijzing
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WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen

Het Toezichthoudend Bestuur heeft op grond van de criteria 1a, 1b en 1c vastgesteld dat SCVOZW/DevelsteinCollege ingedeeld 
moet worden in de klasse D met een bezoldigingsmaximum van € 140.000.

Klassenindeling Punten Criterium
Gemiddelde totale baten (3 jaar) 4 1a 3-jaarsgemiddelde tussen 5 tot 25 miljoen euro
Gemiddeld aantal studenten 2 1b 3-jaarsgemiddelde tussen 1.500 en 2,500 leerlingen
Gewogen aantal onderwijssoorten 3 1c Gewogen aantal onderwijssoorten

9

Dienstverband P.H. den Otter R.L. Vlak M.L. van Riet
Functie rector conrector conrector

Duur dienstverband in 2016 1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12
Omvang in fte 1,0 1,0 1,0
Gewezen topfunctionaris nee nee nee
Echte of fictieve dienstbetrekking ja ja ja
Individueel WNT-maximum 140.000 140.000 140.000
Beloning in 2016 96.170 87.772 98.535
Belastbare onkostenvergoedingen - - -
Beloningen betaalbaar op termijn 13.140 11.821 13.144
Totaal bezoldiging 109.310 99.593 111.679

Duur dienstverband in 2015 1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12
Omvang in fte 1,0 1,0 1,2
Beloning in 2015 93.129 85.051 93.261
Belastbare onkostenvergoedingen - - -
Beloningen betaalbaar op termijn 13.455 12.103 13.475
Totaal bezoldiging 2015 106.584 97.154 106.736
Individueel WNT-maximum 178.000 178.000 178.000

Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen
Dienstverband H.A. van Drimmelen E. Biemans P. Meijer A. Grandia Mw. M.A. de Bruin Mw. A.M. v.d. Berg
Functie voorzitter lid ab lid ab lid ab lid ab lid ab
Duur dienstverband in 2016 1-1/31-12 1-11/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/1-9
Individueel WNT-maximum 21.000 2.340 14.000 14.000 14.000 9.398
Beloning - - - - - -
Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -
Totaal bezoldiging 0 0 0 0 0 0

G. Florusse
Functie lid ab
Duur dienstverband in 2015 1-1/31-12 1-1/1-12 1-9/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12

Beloning 2015 - - - - - -
Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - -
Beloningen betaalbaar op termijn - - - - - -
Totaal bezoldiging 0 0 0 0 0 0
Individueel WNT-maximum 2015 26.700 16.317 5.933 17.800 17.800 17.800
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Toelichting op de exploitatierekening 2016

 OB Overheidsbijdragen 2016 Begroting 2016 2015

3.1. Rijksbijdragen
3.1.1 Rijksbijdragen OCW 13.380.540       13.405.000       13.006.547       
3.1.2 Overige subsidies OCW 1.078.331        1.033.072        1.372.841        
3.1.4 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV 106.201           150.000           116.582           

Totaal Rijksbijdragen 14.565.072    14.588.072    14.495.969    

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies
3.2.2 Gemeentelijke bijdragen 62.856             62.000             87.320             

Totaal overige overheidsbijdragen 62.856           62.000           87.320           

AB Andere baten

3.5 Overige baten
3.5.1 Verhuur 21.050             21.000             21.672             
3.5.5 Ouderbijdragen 41.860             43.650             44.313             
3.5.6 Overige 485.105           481.275           494.879           

Totaal overige baten 548.015         545.925         560.863         

 LA Lasten

4.1 Personeelslasten
4.1.1 Lonen en salarissen
4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 9.492.598        11.750.000       9.429.124        
4.1.1.2 Sociale lasten 1.150.633        -                     1.113.804        
4.1.1.3 Pensioenpremies 1.155.044        -                     1.210.156        

11.798.275       11.750.000       11.753.084       
4.1.2 Overige personele lasten
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 62.484             50.000             19.444-             
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 61.269             60.000             84.777             
4.1.2.3 Overig 512.111           399.200           444.707           

635.865           509.200           510.039           
4.1.3 Uitkeringen (-/-) 98.624             120.000           102.956           

Totaal personele lasten 12.335.516    12.139.200    12.160.167    

4.2 Afschrijvingen
Gebouw 130.752           132.900           137.136           
Inventaris en apparatuur 243.388           265.700           290.295           
Boeken 114.342           154.800           151.695           
Resultaat op verkoop boeken 3.712-               

4.2.2 Totaal afschrijvingen 484.770         553.400         579.126         

4.3 Huisvestingslasten
4.3.1 Huur sporthallen en Loket 267.483           272.263           295.152           
4.3.3 Onderhoud 22.175             24.000             23.751             
4.3.4 Energie en water 63.422             100.000           101.049           
4.3.5 Schoonmaakkosten 223.239           227.000           227.770           
4.3.6 Heffingen 11.289             10.000             13.930             
4.3.7 Dotatie onderhoudsvoorziening 180.000           180.000           180.000           
4.3.8 Overige 2.336               1.800               2.121               

Totaal huisvestingslasten 769.944         815.063         843.773         
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2016 Begroting 2016 2015
4.4 Overige lasten
4.4.1 Administratie- en beheerslasten 168.736           176.700           175.223           
4.4.1.1 Specificatie honorarium accountant:

Onderzoek jaarrekening 14.520             14.500             14.284             
Andere controleopdrachten -                     -                     -                     
Fiscale adviezen -                     -                     -                     
Andere niet-controle-diensten -                     -                     -                     
Totaal accountantslasten 14.520             14.500             14.284             

183.256           191.200           189.507           

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Inventaris en apparatuur 100.379           102.000           107.998           
Leermiddelen 737.475           754.898           831.242           

837.854           856.898           939.240           

4.4.4 Overige
Huisstijl 32.814             35.000             33.898             
Representatiekosten 24.962             18.000             21.540             
Ouderfonds 59.267             44.852             67.521             
Coordinatie boekenfonds 1.094               3.600               3.220               
Studie- en beroepskeuzebegeleiding 19.392             21.000             22.254             
Studiereizen buitenland 178.530           150.000           174.406           
KVGR Loket 354.152           394.000           380.147           
Overige 9.140               1.000               23.150             

679.351           667.452           726.136           

Totaal overige instellingslasten 1.700.461      1.715.550      1.854.883      

FB Financieel en buitengewoon

5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten 10.306             15.000             34.859             

5.5 Rentelasten (-/-) 2.568               3.000               11.075             

Saldo financiële lasten en baten 7.738             12.000           23.784           
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C. Overige gegevens 

14.1 Accountantsverklaring  
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14.2 (Voorstel) bestemming exploitatiesaldo 2016     
  

  
 
Over 2016 is een nadelig resultaat van € 107.010,= behaald. 
 
De verdeling van dit saldo over de reserves is als volgt: 
 
Exploitatiereserve              89.348- 
Reserve personele verplichtingen              10.000  
 
Reserve vakbudgetten AVO                7.476- 
Reserve vakbudgetten VBO                       -  
 
Reserve ouderfonds              17.407- 
Reserve materiaalfonds                2.779- 
 

            107.010- 
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D. Bijlagen 
 

15.1 Gegevens over de rechtspersoon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard 
Develsingel 5 
Postbus 377 
3330 AJ  Zwijndrecht 
 
e-mail   info@develsteincollege.nl  Bestuur nummer 31028 
website   http://www.develsteincollege.nl  Brinnummer  14RR 
 
Contactpersoon  H.M. Mos 
Functie    Hoofd Financiën 
e-mail   hmos@develsteincollege.nl 
telefoon  078-6194566 
fax   078-6123652 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het DevelsteinCollege, christelijke scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo: 
 
Nevenvestiging Loket      Hoofdvestiging 
Laurensvliet 2r       Develsingel 5 
Postbus 3       Postbus 377 
3330 AA  Zwijndrecht      3330 AJ  Zwijndrecht 
telefoon 078-6256100     telefoon 078-6194566 
fax  078-6192255     fax  078-6123652 
e-mail  info@loketzwijndrecht.nl   e-mail  info@develsteincollege.nl 
 

 


