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Voorwoord 
 

 

Voor u ligt het bestuursverslag 2021 van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs “Willem 

de Zwijger College”. In dit bestuursverslag willen we graag laten zien hoe het met het onderwijs 

op onze school, de leerlingen en het personeel is gegaan. We leggen hiermee verantwoording 

af aan alle geïnteresseerden en betrokkenen bij onze school.  

 

Het kalenderjaar 2021 is voor het hele onderwijs opnieuw een bijzonder jaar geweest. De 

pandemie veroorzaakt door het Covid-19 virus had voor het tweede jaar op rij een enorme 

impact. Het vorige schooljaar eindigden we met een aangepast rooster.  Het nieuwe schooljaar 

gingen we met de toen geldende beperkingen weer ‘gewoon’ van start. Maar in december ging 

de school toch weer opnieuw dicht. Opnieuw werd veel gevraagd van het 

aanpassingsvermogen van de leerlingen, ouders, medewerkers en organisatie. Terugkijkend, 

terwijl we nu nog steeds te maken hebben met de gevolgen van de crisis, kunnen we stellen 

dat de impact op het onderwijs groot is geweest. We zullen nog langere tijd met de gevolgen 

te maken houden, achterstand in onderwijs, mindere resultaten en vooral ook de sociaal 

emotionele impact zijn hier voorbeelden van.  

Maar we kunnen ook trots zijn: online onderwijs, digitale werkvormen, ventilatie- en 

hygiënemaatregelen, mondkapjesplicht, intensieve coaching en begeleiding: alles wat nodig 

was regelden we ook in 2021. 

 

Eind 2021 besloten we om een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van een 

bestuursoverdracht. Samen met OZHW onderzoeken we of er gezamenlijk een sterke 

organisatie ontstaat die de uitdagingen van het (openbaar) onderwijs op de lange termijn aan 

kan. In 2022 volgt hierover de besluitvorming. 

 

In september 2021 nam de gemeenteraad van Papendrecht het besluit tot nieuwbouw op twee 

locaties voor het Willem de Zwijger College en De Lage Waard. In 2022 wordt verder 

gesproken over de stedenbouwkundige realisatie en financiering van de nieuwbouw 

ondertussen werken de scholen dan aan een programma van eisen. In 2022 zijn er 

verkiezingen voor de gemeenteraad. We hopen dat het nieuwe coalitieakkoord uitzicht biedt 

op een voortvarend vervolg van de plannen. 

 

Financieel is de positie van de school opnieuw versterkt. Het reguliere resultaat was hoger dan 

begroot. Door de ontwikkeling van de vermogenspositie zijn we in staat de voorzieningen op 

goed niveau te houden en reserveringen te doen voor de inzet op NPO en het gebouw zonder 

dat dit ten koste gaat van de reguliere exploitatie van het onderwijs. 

 

Het jaar 2021 was zo in velerlei opzicht een jaar waarin fundamenten om op verder te bouwen 

werden gelegd. 

 

Aat van Genderen 

 

College van Bestuur Willem de Zwijger College 

Papendrecht, 10 mei 2022 
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1.  Profiel van het Willem de Zwijger College 
 

Oprichting  

De Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs “Willem de Zwijger College” is opgericht bij 

notariële akte d.d. 1 januari 2008. Op 19 juli 2018 zijn de statuten gewijzigd om te voldoen aan 

wetgeving waarin is bepaald dat dat de functies van bestuur en intern toezicht op het bestuur 

in functionele zin zijn gescheiden. Hierbij is gekozen voor het instellen van een Raad van 

Toezicht en College van Bestuur. 

 

Algemeen 

Het Willem de Zwijger College is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, 

atheneum, havo, mavo en vmbo-bk met vestigingen in Papendrecht en Hardinxveld-

Giessendam. Leerlingen uit de West-Alblasserwaard kunnen op één van beide vestigingen 

instromen en in principe (minimaal) drie jaar op die vestiging blijven. Een uitzondering geldt 

voor de gymnasiumleerlingen. Een volledig gymnasium traject wordt alleen in Papendrecht 

vanaf de brugklas aangeboden. 

 

Identiteit 

Het Willem de Zwijger College is een openbare school die een verscheidenheid aan 

levensbeschouwelijke stromingen en maatschappelijke waarden onder één dak samenbrengt. 

Hieraan wordt in onderwijs en begeleiding ook aandacht besteed; openheid, toegankelijkheid, 

gelijkwaardigheid en respect voor elkaar zijn hierin sleutelwoorden. 

 

Het Willem de Zwijger College wil als school het openbare karakter op drie manieren 

benadrukken.  

● De school is toegankelijk voor alle leerlingen ongeacht godsdienst of 

levensbeschouwing en weerspiegelt zo de samenleving.  

● Daarbij geeft de school onderwijs in een open én veilige omgeving. 

● Tenslotte benadrukt de school de gelijkwaardigheid van mensen, die op allerlei 

gebieden verschillend kunnen zijn, en draagt zij dit principe over aan de leerlingen. 

 

Missie en visie 

In het kader van het schrijven van een nieuw schoolplan zijn de visie en missie van de school 

geherformuleerd. Onderstaand staan deze vermeld. 

Visie 

Op het Willem de Zwijger College stimuleren en ondersteunen leerlingen en medewerkers 

elkaar om te blijven leren en groeien. Medewerkers hebben vanwege hun kennis, kunde en 

levenservaring de verantwoordelijkheid leerlingen houvast te bieden, te coachen en te 

begeleiden. Leerlingen leren zo actief mee te doen en een positieve bijdrage te leveren aan de 

samenleving. 
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Missie 

Het Willem de Zwijger College biedt een veilige en uitdagende leeromgeving, zodat leerlingen 

zelfvertrouwen krijgen om keuzes te kunnen maken en kritisch te kunnen denken. Iedereen 

vindt bij ons onderwijs dat past. Iedere leerling en iedere medewerker is uniek. We werken 

samen vanuit eigenaarschap: een ieder is eigenaar van zijn eigen leren. We realiseren ons dat 

medewerkers leerlingen hierbij moeten begeleiden. 

 

Waarden 

We willen ons onderwijs vormgeven vanuit de volgende waarden. 

✔ Veiligheid en respect: iedereen mag fouten maken; leerlingen én medewerkers. We 

spreken hier openlijk over met het doel ervan te leren. 

✔ Verantwoordelijkheid in vrijheid: leerlingen en medewerkers zijn vrij in de te bewandelen 

wegen om de (leer- en school)doelen te bereiken; een ieder is zelf eigenaar van zijn 

leren en zijn ontwikkeling. 

✔ Gelijkwaardigheid: iedere keuze gericht op het halen van de doelen is goed. 

Medewerkers hebben echter wel de extra verantwoordelijkheid leerlingen te helpen en 

coachen. 

 

Onderwijskundig beleid 

Het Willem de Zwijger College wil haar onderwijskundige identiteit realiseren door het 

verzorgen van eigentijds kwaliteitsonderwijs in een veilig, ordelijk en prettig schoolklimaat. Voor 

iedere leerling worden kansen en condities gecreëerd om de individuele talenten tot 

ontwikkeling te brengen. De school stimuleert de leerling bij dit alles om zelf initiatief te nemen 

en zich verantwoordelijk te voelen voor het eigen ontwikkelingsproces. 

 

Doelen  

Met ons onderwijs willen we de volgende doelen bereiken. Ons onderwijs: 

● stelt leerlingen in staat een diploma op het meest passende niveau te halen; 

● stimuleert leerlingen actief en kritisch te denken en te handelen; 

● draagt bij aan de ontwikkeling van eigen talent, identiteit en 

verantwoordelijkheidsgevoel; 

● completeert dit met het aanbrengen van sociale vaardigheden en het vermogen 

verantwoordelijkheid te nemen voor en bij te dragen aan de samenleving; 

● en is daarmee onderdeel van een goede voorbereiding op hun rol in de maatschappij. 
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2.  Organisatie 
 

Structuur 

Het Willem de Zwijger College kent een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, directie 

en afdelingsmanagement. 

 

Raad van Toezicht en College van Bestuur  

Het Willem de Zwijger College kende in 2021 een Raad van Toezicht en een bezoldigd 

voorzitter College van Bestuur. In de statuten en het reglement van bestuur en toezicht zijn de 

onderscheiden rollen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. Meer specifiek zijn de 

belangrijkste taken van de bestuurder: het voeren van periodiek overleg met (de voorzitter 

van) de Raad van Toezicht. Het voeren van overleg met externe instellingen. De 

onderwijskundige kwaliteit binnen de stichting. De instandhouding en continuïteit van het 

Willem de Zwijger College. De bedrijfsmatige aansturing van de onderwijsorganisatie. De 

positionering en belangenbehartiging van het openbaar onderwijs in het algemeen, in het 

woongebied van de gemeenten. Directe aansturing van en verantwoording vragen aan de 

sectordirecteuren. Het werkgeverschap voor alle personeelsleden die in dienst zijn van de 

organisatie. Het voeren van overleg met de medezeggenschap. Onderdelen van dit alles zijn 

(deels) gemandateerd aan de sectordirecteuren en vastgelegd in het managementstatuut. 

 

Directie , management en ondersteuning 

 

De dagelijkse leiding van de school, waaronder de aansturing van de afdelingsmanagers/het 

middenmanagement , is in handen van de twee sectordirecteuren.  

Het bestuur en de directie worden ondersteund door een managementassistente en diverse 

staffunctionarissen (administratie, personeel, ICT, facilitair) en een (externe) controller. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de diensten van Groenendijk administratie. 

 

Bestuur 

● de heer P. Gilden (interim tot 1 augustus 2021) 

Met ingang van 1 augustus zijn de bestuurlijke taken ondergebracht bij de leden van de 

directie, die beiden als directeur-bestuurder optreden. 

 

Directie 

● de heer drs A. van Genderen, tevens voorzitter College van bestuur (vanaf 1 augustus 

2021) 

● de heer drs. F.P.M. Bleumer, tevens lid van het College van bestuur (vanaf 1 augustus 

2021) 

 

Middenmanagement  

● de heer N.J. van Dongen, afdelingsmanager klas 1 

● de heer J.J. van Bergen en Henegouwen, afdelingsmanager klas 2 en 3 havo/vwo 

● de heer R.A. Bandell, afdelingsmanager klas 2/3/4 vmbo/mavo 

● mevrouw S. Akbay, afdelingsmanager bovenbouw havo/vwo vanaf 1 september 2020 

● de heer W. Versteeg, locatiemanager ad interim tot 1 juni 2021 

● de heer F. van Bockel, locatiemanager vanaf 1 juni 2021 
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Afhandeling van klachten 

Het Willem de Zwijger College streeft er naar dat klachten zoveel mogelijk worden behandeld 

en opgelost door de partij waartegen de klacht gericht is. Wanneer er geen oplossing bereikt 

wordt, wordt een lid van het management of de bestuurder ingeschakeld. In vrijwel alle 

gevallen worden klachten en problemen op deze wijze opgelost.  

 

Er zijn in 2021 geen klachten over de school of haar medewerkers bij de Landelijke 

Klachtencommissie ingediend.  

 

Ook de Bezwarencommissie heeft in 2021 niet bij elkaar hoeven komen. De stichting valt onder 

de werking van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en er is een externe 

Bezwarencommissie voorgeschreven. In de nieuwe klachtenregeling wordt hier nu meteen 

naar doorverwezen wanneer de klacht binnen de school is uitbehandeld. Deze commissie 

behandelt bezwaren die door een belanghebbende (personeel, ouder/leerling) tegen een 

besluit van een bestuursorgaan worden ingediend.  

 

Samenwerkingsverbanden en verbonden partijen 

Het Willem de Zwijger College maakt deel uit van twee samenwerkingsverbanden. Het 

samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden (28-13). Vanwege de gewijzigde indeling 

van de samenwerkingsverbanden valt de vestiging in Hardinxveld-Giessendam echter onder 

het samenwerkingsverband Pasvorm te Gorinchem(28-14). Dat betekent dat het Willem de 

Zwijger College in beide verbanden een bestuurszetel heeft. Tussen de besturen zijn afspraken 

gemaakt over de overheveling van geld van Pasvorm naar Noordelijke Drechtsteden ten 

behoeve van de zorg voor de leerlingen in Hardinxveld-Giessendam, die georganiseerd wordt 

vanuit de hoofdvestiging. Beide verbanden hebben de structuur zodanig aangepast dat er meer 

objectiviteit is ontstaan ten aanzien van de verdeling van de gelden voor Passend Onderwijs 

en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het aanbod hiervan.  

In beide samenwerkingsverbanden was het gehele jaar nog veel aandacht voor de verdere 

implementatie van het passend onderwijs en de verbinding tussen Jeugdzorg en onderwijs. 

Ook zijn diverse projecten gehonoreerd op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid en op 

het gebied van de aansluiting tussen Primair en Voortgezet onderwijs.  

De school heeft in 2021 een aantal arrangementen aangevraagd bij het 

Samenwerkingsverband op het gebied van  binnenschoolse intensieve ondersteuning, NT2, 

meer- en hoogbegaafdheid en aansluiting PO/VO.  Arrangementen worden per schooljaar 

toegekend en verantwoord, voor de jaarrekening worden de middelen aan het kalenderjaar 

toegerekend. 

De school maakt deel uit van ROOZZ, een samenwerking van scholen in het openbaar 

voortgezet onderwijs. Activiteiten zijn het coördineren van interne en externe mobiliteit tussen 

ROOZZ-scholen, het gezamenlijk verwerven van projectsubsidies en het uitvoeren van de 

vierjaarlijkse RI&E. Als ROOZZ maken we deel uit van de ‘Opleidingsschool Rijnmond’ RPO, 

wat staat voor Regionaal Opleiden en Professionaliseren. Deze opleidingsschool bestaat naast 

ROOZZ ook uit de regio’s Nieuwe Waterweg en Voorne-Putten/Rozenburg. RPO Rijnmond is 

in 2019 geaccrediteerd als officiële opleidingsschool.  
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Het Willem de Zwijger College is ook opleidingsschool voor studenten die de lerarenopleiding 

volgen. Jaarlijks krijgen studenten, 1e tot en met 4e jaars, de kans het vak van docent in de 

praktijk te brengen. Ook in 2021 werd dit bemoeilijkt door de coronamaatregelen, toch konden 

de studenten aan hun stageverplichtingen voldoen. Ook werden enkele 3e en 4e jaars in een 

vacature aangesteld. Dit betreft dan tijdelijke aanstellingen van een met RPO afgesproken 

omvang in uren. 

Het Willem de Zwijger College onderhoudt nauwe contacten met het basisonderwijs. Samen 

met de besturen voor openbaar basisonderwijs in Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht 

werken aan de zgn “Expeditie PO/VO’ . Dit programma is erop gericht leerlingen uit groep 8 

van het basisonderwijs te laten wennen aan de middelbare school. Hiermee wordt beoogd de 

kansengelijkheid voor deze kinderen te bevorderen om zo een zo goed mogelijke instroom in 

de brugklassen te bereiken. Helaas kon dit programma niet worden uitgevoerd door de 

coronamaatregelen. In 2022 wordt dit opnieuw opgepakt. 

Ouderraden 

De ouderraden van beide vestigingen functioneren zelfstandig en zijn zelf verantwoordelijk voor 

het financieel beheer en het samenstellen van een jaarverantwoording. Op beide vestigingen 

is op de algemene ledenvergadering verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd. 

Medezeggenschapsraad 

 Het Willem de Zwijger College heeft een medezeggenschapsraad, bestaande uit 

personeelsleden, leerlingen en ouders. De raad legt met een eigen jaarverslag verantwoording 

af aan de achterban. De medezeggenschap werkt met een dagelijks bestuur, dat regelmatig 

met de directeuren en waar nodig met de bestuurder overleg voert over de gang van zaken in 

de school, nieuwe beleidsvoornemens en ontwikkelingen in en rond de school. 

Onderwerpen van gevraagde instemming of advies zijn onder andere geweest: 

bestuursformatieplan en meerjarenbegroting 2022-2026, het jaarplan 2021-2022, de besteding 

van de NPO-middelen, de lessentabel, de aanpassingen in het rooster als gevolg van de 

coronamaatregelen, de aanpassing van het besturingsmodel en onderdelen van het HR-beleid. 

 Interne verantwoording en de horizontale dialoog  

Onderwijs is teamsport en daarom draagt betrokkenheid van alle geledingen bij de school bij 

aan het onderwijs. Goede medezeggenschap is als vorm van georganiseerde tegenspraak 

dan ook zeer nuttig voor een onderwijsorganisatie en belangrijk bij het creëren van draagvlak. 

Goed besturen, kan niet zonder goede medezeggenschap In de Wet medezeggenschap op 

scholen, die sinds 1 januari 2007 bestaat, is onder meer vastgelegd dat alle scholen een 

Medezeggenschapsraad (MR) moeten hebben. Het bestuur en de directie zijn verplicht de 

medezeggenschapsraad in bepaalde gevallen om instemming of advies te vragen. Personeel, 

leerlingen en ouders krijgen zo de gelegenheid mee te praten over belangrijke onderwerpen 

en het beleid te beïnvloeden. 

 

Via de ouderraden van beide vestigingen overleggen met het management en de directie over 

zaken die van belang zijn voor de kwaliteit en organisatie van het onderwijs. Bij enkele 

afdelingen zijn er leerlingpanels die hierover klankborden. De leerlingenraad is door de 

coronamaatregelen niet meer bij elkaar geweest en zal in 2022 nieuw leven worden 

ingeblazen. 
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Ook een goed gebruik is dat  het  gesprek plaatsvindt tussen de Medezeggenschapsraad, het 

College van Bestuur en de Raad van Toezicht. In 2021 waren de NPO-middelen, de gevolgen 

van corona en de nieuwe opzet van het College van bestuur onderwerp van gesprek. 

In het kader van Vensters voor Verantwoording worden ouders en leerlingen van de brugklas, 

derdeklassers en leerlingen van de eindexamenklassen jaarlijks geënquêteerd.  

 

De uitkomsten hiervan geven aanleiding meer aandacht aan bepaalde zaken te geven. Het 

advies van de VO-Raad was om in verband met de coronamaatregelen geen enquête uit te 

voeren. Ook in 2021 is toch, een aangepaste, enquête uitgevoerd. Deze was bedoeld om een 

beeld te krijgen van de gevolgen van de coronamaatregelen op de waardering van het 

onderwijs. De uitkomsten waren positief. We zagen een toegenomen tevredenheid en 

waardering voor de aanpassingen in het onderwijs. Het betreft dan de zorg een aandacht voor 

leerlingen, de snelheid waarmee het online lesgeven werd opgestart en uitgevoerd en de wijze 

waarop (school)examens werden georganiseerd. 
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3.  Ontwikkelingen op het beleidsterrein onderwijs 
 

Toegankelijkheid en het toelatingsbeleid 

 

Het Willem de Zwijger College is een openbare school waarin een verscheidenheid aan 

levensbeschouwelijke stromingen en maatschappelijke waarden zijn vertegenwoordigd en 

waaraan in het onderwijs aandacht wordt besteed; openheid, toegankelijkheid en respect voor 

elkaar zijn hierin sleutelwoorden. Gelijkwaardigheid is het centrale gegeven. 

 De school is toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid van godsdienst of 

levensbeschouwing. Uiteraard moeten de leerlingen een schooladvies hebben dat aansluit bij 

het onderwijs dat op het Willem de Zwijger College wordt gegeven. In toenemende mate 

worden voor leerlingen zogenaamde ´arrangementen´ aangevraagd bij het 

Samenwerkingsverband, waarmee invulling wordt gegeven aan Passend Onderwijs.  

  

 Ontwikkeling van het aantal leerlingen 

 De telling van het aantal leerlingen wordt jaarlijks op peildatum 1 oktober vastgesteld. Op 

peildatum 1 oktober 2020 en 2021 (ter vergelijking de telling per 1 oktober 2018 en 2019) was 

de telling voor de locaties in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam als volgt: 

 

Ontwikkeling aantal leerlingen, stand per 1 oktober 

Vestiging 2018 2019 2020 2021 

Papendrecht 1.283 1.284 1.238 1.226 

stijging (+33) (+1) (-46) (-12) 

      
Hardinxveld 241 262 285 287 

stijging (+17) (+21) (+23)  (+2) 

     
Totaal aantal leerlingen (excl. VAVO) 1.524  1.546  1.523  1.513  
(VAVO) (+29) (+25) (+7) (+21) 

 
 

De prognose van de ontwikkeling van het aantal leerlingen wordt jaarlijks in het kader van de 

meerjarenbegroting geactualiseerd. De daarbij gehanteerde systematiek is verfijnd door de 

opbouw van het leerlingaantal per aanleverende basisschool en het belangstellingspercentage 

voor onze school te gebruiken. Dit in plaats van regionale en nationale bronnen (VO-Raad en 

PVG) te hanteren.  

De school is in de jaren 2017 tot en met 2019 gegroeid, terwijl het totaal aantal leerlingen in de 

regio afnam. In 2021 daalde het aantal leerlingen in Papendrecht, terwijl in Hardinxveld-

Giessendam het aantal licht steeg. Per saldo liep het aantal leerlingen terug van 1523 naar 

1513. Voor de komende 4 jaren verwachten we een daling van het aantal leerlingen. Ook 

regionaal wordt voor de komende jaren en op langere termijn krimp verwacht. 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Aantal leerlingen excl. VAVO 1.523 1.513 1.509 1.495 1.486 1.486 

VAVO-leerlingen 7 21 15 15 15 15 

Totaal aantal leerlingen 1.530 1.534 1.524 1.510 1.501 1.501 

 

Het Willem de Zwijger College is een school met een regionale functie. Van de leerlingen die 

de vestiging Papendrecht bezoeken, woont bijna de helft niet in Papendrecht, maar komt uit 

Alblasserdam, Sliedrecht, Molenwaard of Dordrecht. De leerlingen van de vestiging 

Hardinxveld-Giessendam zijn met name afkomstig uit de gemeenten Sliedrecht, Hardinxveld-

Giessendam en Molenwaard. 

Gratis leermiddelen/chromebooks en de gebruikmaking van de portal en classroom 

De school beschikt over meerdere chromebook karren waar de docent op aanvraag gebruik 

van kan maken. Onze leerlingen kunnen ook plaats- en tijdonafhankelijk werken met digitale 

ondersteuning. Alle brugklassen wordt verzocht een chromebook aan te schaffen (via koop of 

huurkoop). Dit past in ons beleid om meer gepersonaliseerd onderwijs aan te bieden. De school 

betaalt mee aan de devices. Daar staat tegenover dat zodoende langzamerhand minder in 

eigen devices geïnvesteerd hoeft te worden. Dit programma loopt nu drie jaar. Alle leerlingen 

beschikken inmiddels over een goed eigen device. Alle leerlingen konden en kunnen zo waar 

nodig ook online het onderwijs volgen. 

Op de locatie Hardinxveld was deze ontwikkeling nodig vanwege het werken met een 

persoonlijke Leeromgeving (‘Learning Portal’). In de komende jaren zullen gestaag meer 

leerjaren de beschikking hebben over een eigen device. Naast de chromebooks blijven de 

gratis leermiddelen eveneens beschikbaar. Wel wordt beleidsmatig gekeken naar een goede 

verhouding tussen digitale en fysieke leermiddelen om overschrijdingen enerzijds en 

dubbelingen anderzijds te voorkomen. Alle docenten maken inmiddels gebruik van de 

mogelijkheden van de online leeromgeving. Vanaf schooljaar 2019-2020 werken alle leerlingen 

met lesplanners, via classroom en worden zo mogelijk ook digitale toetsen afgenomen. In 2021 

is een proef gestart met een nieuwe applicatie Magister.me. Hiermee kunnen leerlingen beter 

hun eigen leerproces in beeld brengen en volgen. Een coachingsdashboard geeft de coach 

inzicht in alle relevante data over een leerling, dit helpt in de individuele begeleiding van de 

leerling en het gesprek daarover met de ouders. In 2022 wordt deze vernieuwing geëvalueerd 

en wordt besloten of en hoe hiermee door te gaan.  

Schoolplan en beleidsvoornemens  

De uitvoering van het schoolplan “2019-2023” geeft meer vorm en inhoud aan 

gepersonaliseerd leren waarbij de leerling meer en meer eigenaar is van het eigen 

onderwijsproces. Leerlingen kunnen zelf richting geven en in Hardinxveld-Giessendam zelfs 

op elk gewenst niveau werken. Een coach begeleidt op beide vestigingen het leerproces. In 

2019-2020 is ook een train-de-trainer concept gestart waarbij docenten elkaar trainen op het 

gebied van coaching, activerende didactiek, formatief handelen en formatief evalueren. Ook in 

2021 zijn hier workshops voor gegeven voor en door docenten, directie en management. Ook 

nieuw benoemde medewerkers volgen diverse trainingen op het gebied van coaching en 

didactische vaardigheden.  
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In Hardinxveld-Giessendam is in 2021 het vierde schooljaar van start gegaan waarin gewerkt 

wordt op basis van het Zweedse onderwijsmodel Kunskapsskolan. Dit betekent dat in 2022 de 

eerste lichting mavo-leerlingen, die volledig in dit model zijn opgeleid, examen doet. In dit model 

worden leerlingen dagelijks aan het begin en aan het eind van de dag gecoacht, spelen 

stamgroepen een belangrijke rol en wordt het onderwijs in een digitale leeromgeving 

aangeboden. Hierdoor kunnen leerlingen ook gemakkelijker per vak op hun eigen niveau en in 

hun eigen tempo werken. Ouders zijn hierbij ook nauw betrokken. 

 

Het schoolplan geeft richting aan de onderwijskundige ontwikkelingen. Het schoolplan is 

grotendeels opgebouwd volgens het stramien van het toezichtkader van de Inspectie. In het 

najaar is daarnaast een bovenschikkend nieuw strategisch kader ontwikkeld dat integraal de 

onderwijs- en bedrijfsvoeringsaspecten bevat. Hiermee is de koers voor de organisatie 

neergezet. In 2021 is dit meerjarig strategisch kader uitgewerkt in een integraal jaarplan met 

concrete doelstellingen. Deze doelstellingen zijn leidend voor de activiteiten van de afdelingen, 

vaksecties en stafonderdelen.  

 

In Papendrecht kunnen leerlingen ongeveer 10-15% van hun lestijd als vrije keuze 

bestempelen in een zogenaamd flexrooster. In 2021 zijn verbeteringen in het rooster 

doorgevoerd om de beschikbaarheid van keuzes te verbeteren. Dit is nog niet volledig gelukt,  

De flexuren dienen als extra ondersteuning of uitdaging in de vorm van vragenuur, oefening, 

verdieping en verbreding of in de vorm van projectmatig werken. In deze tijd wordt ook de 

coaching vormgegeven. Deze is intensiever dan het huidige mentoraat; docenten coachen 

minder leerlingen en krijgen er meer tijd voor. Docenten geven minimaal 50% van hun les in 

één team en die teams krijgen (met uitzondering van lessen in vaklokalen) een eigen deel van 

het gebouw toegekend. Nadat in 2020 de doorontwikkeling van het flexrooster stil lag is dit in 

2021 weer opgepakt. Het gericht inzetten van flexuren is ook onderdeel van de NPO-aanpak 

gericht op het wegwerken van achterstanden. 

Inspectiebezoeken 

Voor het schooljaar 2020-2021 stond een bezoek in het van het vierjaarlijkse bestuurlijk 

toezicht gepland, voorafgegaan door een schoolbezoek aan het VMBO GL en de HAVO-

afdelingen. Het inspectiebezoek werd door de lockdown begin december uitgesteld naar half 

maart 2021. Beide afdelingen werden met een voldoende beoordeeld. Het bestuur kreeg de 

opdracht het systeem van kwaliteitszorg goed op te zetten om zo betere garanties te hebben 

om ingezette kwaliteitsverbeteringen te borgen. 

Het bestuurlijk toezicht werd in eerste instantie ook uitgesteld naar 2021 en is inmiddels nog 

verder uitgesteld naar eind 2022. In de plaats hiervan werd  in juni 2021 een themaonderzoek 

uitgevoerd worden naar de effecten van de coronamaatregelen op het onderwijs op onze 

locatie in Hardinxveld-Giessendam. Dit in het kader van een landelijk grootschalig onderzoek 

door de inspectie over dit onderwerp.  

 

Toetsing en examinering 

In 2021 werden de processen voor toetsen en examinering weer verder aangescherpt. 

Docenten en afdelingsmanagers werden getraind in het gebruik van de formats en wettelijke 

voorschriften. De planning en toets op de kwaliteit van de programma’s van toetsing en 

afsluiting (PTA’s) werd ook verder aangescherpt. De examencommissie is verantwoordelijk 

voor de kwaliteitscontrole op de PTA’s. De borging van de PTA’s vindt plaats in de 
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leerlingadministratie. Deze voert een extra onafhankelijke controle uit op de naleving van de 

interne afspraken. De komende jaren zullen de PTA’s jaarlijks worden aangepast op basis van 

de strategische keuze om meer formatief te gaan toetsen. De opzet, rol en plaats van de 

examencommissie zal worden geëvalueerd en waar nodig verbeterd. De opzet van de 

examencommissie zal in 2022 worden herzien, een nieuw examenstatuut zal worden 

ontwikkeld. 

 

Onderwijsresultaten en kwaliteitszorg 

De onderwijskundige prestaties staan in de Schoolgids op de site van de school, maar zijn ook 

te vinden op de website “Scholen op de kaart”. Onze school scoort relatief hoog als het om 

opstroom in de onderbouw gaat. Dit lijkt een prijs te hebben in de examenresultaten: hoewel 

een bovengemiddeld aantal leerlingen op onze school een diploma haalde boven het 

basisschooladvies, waren de examenresultaten, zowel in slaagpercentages als in het 

gemiddelde cijfer, veelal iets beneden het landelijk gemiddelde.  

In gesprekken tussen management en secties worden de resultaten van onderwijs besproken. 

Waar nodig worden programma’s veranderd, afspraken tussen onder- en bovenbouw gemaakt 

en toetsen aangepast. Dit moet beter worden ingebed in een jaarcyclus van jaarplannen op 

school, afdelings- en sectieniveau als onderdeel van het te verbeteren systeem van 

kwaliteitszorg. Mede hiertoe werd in 2021 een adviseur kwaliteitszorg geworven die per 

1 januari 2022 is gestart. 

Samenwerkingsverband 

Op het gebied van Passend Onderwijs lopen diverse projecten; grotendeels via en met 

instemming van de samenwerkingsverbanden.  

Het gaat hierbij om begeleiding op het gebied van dyslexie, NT2, meer- en hoogbegaafden, 

en het ‘check-in-check-out-systeem’ voor leerlingen die moeite hebben met het schoolritme. 

 

In 2019 zijn we ook gestart met het Meer- en Hoogbegaafden traject One Day Forward. 

Leerlingen tussen de 9 en 11 jaar krijgen een hele dag verschillende projectmatige onderdelen 

waardoor ze zich uitgedaagd en gestimuleerd voelen. Een divers programma zorgt ervoor dat 

ze hun laatste schooljaar in het PO kunnen volhouden ondanks dat ze ‘uitgeleerd zijn’. Het 

programma bevat onderdelen zoals sterrenkunde, natuurkunde, biologie, debatteren, 

presentaties houden, etc. maar ook yoga. Hierdoor worden leerlingen enerzijds uitgedaagd en 

anderzijds in balans gebracht waardoor ze beter voorbereid zijn op de middelbare school van 

hun voorkeur. Dit programma kreeg in 2021 een vervolg, het aantal leerlingen dat meedoet 

groeide van 35,naar 60, verdeeld in een groepen op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 

In 2020 startten we ook met Fast Forward, een speciaal programma voor leerlingen in de 

basisschoolleeftijd met meer- en hoogbegaafdheid die in het basisonderwijs niet meer goed 

terecht kunnen. Zij krijgen een zogenaamd overbruggingsjaar, zodat zij de stap naar de 

middelbare school beter zullen maken. In 2021 startte de tweede groep, opnieuw met 15 

leerlingen. Het streven is jaarlijks één groep van tussen de 10 en 15 leerlingen een plaats te 

geven. 

 

Voor nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet goed machtig zijn organiseert onze school 

voor leerlingen van onze en de scholen uit het voedingsgebied NT2-onderwijs op de locaties 

Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam. Jaarlijks gaat het om ongeveer 12 leerlingen met 
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diverse achtergrond en leeftijd. Twee docenten zijn in het geven van onderwijs aan deze 

leerlingen getraind. De financiering van dit onderwijs samenwerkingsverband stopt in 2022. 

Naast het taalonderwijs krijgen deze leerlingen begeleiding via de coaches om zo goed 

mogelijk te integreren in ons onderwijs in Nederland. 

 

De middelen voor Passend Onderwijs worden verkregen van beide samenwerkingsverbanden. 

De werkwijze is in 2019 veranderd. Op basis van een jaarbeschikking worden de middelen 

voor de intensieve binnenschoolse ondersteuning, deskundigheidsbevordering en de 

hierboven genoemde arrangementen toegekend. De beschikking voor schooljaar 2020-2021 

bedroeg in totaal € 132.775 en wordt toegerekend aan 2020 en 2021. Voor schooljaar 2021-

2022 was de beschikking € 127.775, deze wordt toegerekend aan 2021 en 2022. De bijdragen 

voor schoolmaatschappelijk werk en deskundigheidsbevordering zijn hierin vervallen. Wel 

werden middelen voor binnenschoolse intensieve ondersteuning, NT2 taalarrangementen, 

One day forward en de ontwikkeling van MHB-beleid ontvangen.  

Aan het kalenderjaar 2021 is in totaal € 161.700 als zogenoemde doorbetalingen verantwoord. 

Hierin is ook het derde en laatste deel van € 31.000 van de eenmalige bijdrage uit 2019  

opgenomen. Periodiek worden de activiteiten en besteding van de middelen met het 

samenwerkingsverband geëvalueerd.  

 

Sterk techniekonderwijs 

De versterking van het technisch onderwijs in het VMBO is een belangrijk speerpunt. In een 

groot samenwerkingsverband binnen de Noordelijke Drechtsteden werd een plan van aanpak 

gemaakt. Vervolgens is hier voor de komende vier jaar vanaf 2020 subsidie voor gekregen. 

Het Loket, een school in Dordrecht, treedt op als penvoerder. Deze middelen werden nog als 

rijksbijdrage begroot, sinds 2020 is het verplicht deze middelen onder de overige baten te 

verantwoorden. Het afgelopen jaar werd het tweede deel van het voor vier jaren beschikbare 

geld ontvangen, € 156.400.  

In 2020 is door de betrokken schoolbesturen een projectorganisatie opgezet dat zorg draagt 

voor de planning & controlcyclus. De besteding van de middelen wordt aan de projectleiding 

verantwoord en door een externe accountant gecontroleerd. 

De middelen worden ingezet voor versterking van de formatie, opleidingen, materiële uitgaven 

en de afschrijvingslasten op investeringen. In 2021 werden ondanks de beperkingen toch ook 

weer resultaten bereikt op gebied van techniekpromotie (Techniekspelen voor het 

basisonderwijs, een Lego league, 3D-tekenen promolessen). Op het gebied van 

loopbaanoriëntatie (LOB) werden veel voorbereidende werkzaamheden gedaan en werd een 

lesmethode aangeschaft die in 2021 onderdeel werd van het lesprogramma. Op gebied van 

het VMBO-vak PIE (produceren, installeren en energie). De nieuwe keuzevakken Domotica 

en Duurzame energie kregen een plaats in het onderwijsprogramma. 

 

Prestatiebox 

De prestatiebox is in 2021 niet meer ontvangen. Deze bekostiging is opgenomen in de nieuwe 

bekostiging voor strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim en voor een deel 

onderdeel geworden van de personele lumpsum. 

 

Convenantmiddelen 

In 2019 werden eenmalig zogenaamde ‘convenantmiddelen’ ontvangen en verantwoord. Het 

ging om in totaal € 238.000, vooral bedoeld om te investeren in onder andere de verlaging van 
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de werkdruk. Deze opbrengst komt dus niet terug in de exploitatierekening over 2021.. Met de 

extra middelen kon een exploitatietekort in 2019 voorkomen. In 2021 werden acht docenten 

met terugwerkende kracht tot maart 2020 benoemd in LC en LD. De personele lasten werken 

ook door in 2021 en verder. De resterende middelen zijn in 2021 in combinatie met de 

besteding van de zogenaamde NPO-middelen ingezet om de klassen zo klein mogelijk te 

maken.  

 

 

Nationaal Programma Onderwijs 

De pandemie als gevolg van de verspreiding van het Covid19-virus had een grote impact op 

het onderwijs en de financiële exploitatie. In het voorjaar van 2021 werd bekend dat er extra 

middelen beschikbaar zouden komen voor leer- en ontwikkelachterstanden als gevolg van de 

coronacrisis. Scholen werden gevraagd een eigen schoolplan voor de inzet van deze 

zogenaamde NPO-middelen. Het idee was om vanuit een ‘menukaart’ van interventies keuze 

te maken om het onderwijs te intensiveren, daarmee achterstanden in te lopen, en daarnaast 

ook te investeren in de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Schoolscans moeten helpen 

de problematiek in beeld te krijgen. Uit de scan die is uitgevoerd op onze school bleek dat 

onze leerlingen vooral op gebied van taalbeheersing, Engels en rekenvaardigheden 

achterbleven. De lesstof werd grotendeels wel behandeld maar in minder tijd en deel smet 

online-onderwijs dat toch al minder effectief werd en wordt ervaren.  

 

Het schooljaar 2020- 2021 werd  in Papendrecht gewerkt met een aangepast rooster. Starten 

met grote groepen van soms meer dan 30 leerlingen werd onverantwoord geacht. Een speciaal 

‘coronarooster’ met kortere lessen verspreid over de dag en met kleinere groepen werd 

ingevoerd en aangevuld met online lessen. Vanaf schooljaar 2021-2022 is weer 

teruggeschakeld naar een normaal rooster. Er werden een groot aantal groepen extra 

geformeerd, waardoor bijna alle klassen substantieel kleiner waren. De extra formatie die 

hiervoor was werd succesvol geworven vóór de zomervakantie. De dekking voor de extra 

kosten was de belangrijkste uitgavenpost ten laste van de NPO-middelen. 

In Hardinxveld-Giessendam kon, doordat daar al veelal met kleinere groepen wordt gewerkt 

en door het onderwijsconcept van gepersonaliseerd werken, het normale rooster worden 

gedraaid. Dit was al zo in het schooljaar 2020-2021, dit werd voortgezet in het schooljaar 2021-

2022 

 

Naast de verkleining van de klassen werd voor de overige maatregelen een NPO-plan 

ontwikkeld. Een eerste versie hiervan kreeg niet het benodigde draagvlak. Een bijgesteld plan 

verkreeg uiteindelijk pas begin 2022 instemming van de MR. Dit plan werd meer bottom-up 

vanuit de afdelingen opgebouwd. Alle afdelingsmanagers werkten ideeën uit in hun 

afdelingsplan. Het kader voor die plannen waren de  strategische koersbrief en het jaarplan 

van het Willem de Zwijger College. De kern van de aanpak is een inzet op de kwaliteit van 

coaching en lessen (formatief werken) en plannen om het onderwijs te intensiveren, zoals 

voldoende tijd voor de vakken, extra inspanningen om taal, rekenen en lees- en 

studievaardigheden te verbeteren. Concreet werden er huiswerkklassen opgezet in de 

Bovenbouw van de Havo en VWO en de 2e klassen van het Vmbo. Ook is werd met externe 

inzet huiswerkbegeleiding-online georganiseerd. Er werden docenten geschoold om 

examentrainingen te kunnen geven. In de bovenbouw werden meer flexuren verplicht voor 
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leerlingen (als leerlingen er slecht of minder goed voorstaan worden ze gestuurd door coaches 

en vakdocenten) Tot slot werd een aantal flexuren ingevuld met examentrainingen. 

 

De examenregeling 2021 werd landelijk aangepast. Leerlingen konden gespreid examen doen 

en mochten ‘een duim leggen’ op een onvoldoende resultaat. Met extra eigen 

examenvoorbereidingen en daarnaast extern ingekochte examentrainingen werden de 

leerlingen zo goed mogelijk voorbereid  op hun examen. De slagingspercentages waren  beter 

dan in voorgaande jaren. De diploma-uitreiking kreeg een meer persoonlijke vorm en was een 

groot succes. Ook de leerlingen die na het derde tijdvak hun diploma haalden werden in het 

zonnetje gezet. Docenten gingen met een speciale bus persoonlijk langs bij de geslaagde 

leerlingen. 

 

De intensivering van de persoonlijke begeleiding door coaching, enkele jaren geleden 

ingevoerd, bewees nu ook weer zijn waarde. De coaches onderhielden het persoonlijk contact 

met leerlingen en ouders/verzorgers. Hierdoor was er goed zicht op de persoonlijke 

ontwikkeling van leerlingen en eventuele leerproblemen. 

 

De communicatie naar ouders/verzorgers en leerlingen werd al in schooljaar 2020-2021 

geïntensiveerd, hiermee gingen we door in het lopende schooljaar. Een speciaal “Covid-team” 

volgde de landelijke ontwikkelingen en bereidde de maatregelen in de school voor. Met 

speciale Covid-nieuwsbrieven werden de maatregelen gecommuniceerd. We kregen hiervoor 

veel waardering van ouders/verzorgers en leerlingen.  

 

De extra NPO-middelen hebben een groot effect op de jaarrekening over 2021. De middelen 

werden ontvangen voor het schooljaar 2021-2022, maar worden volledig als baten 

verantwoord in het jaar 2021. De in 2021 nog niet bestede middelen worden opgenomen in 

een bestemmingreserve onderwijs. Deze middelen dienen ter dekking van de extra formatie 

voor het hele schooljaar 2021-2022 en is daarnaast ingezet voor extra trainingen van docenten 

en activiteiten voor leerlingen. Door te werken met een bestemmingsreserve blijven de 

middelen zichtbaar in de exploitatie en houden we de besteding transparant. Een eventueel 

restant na het schooljaar 2021-2022 zal in de schooljaren daarna worden besteed aan de 

benoemde doelen. 

 

De verantwoording van de middelen over 2021 in relatie tot de bestemming van het resultaat  

ziet er als volgt uit: 

 

Resultaatverdeling 31-12-2021 

Verantwoording NPO-gelden   

Bekostiging NPO-gelden € 1.187.818 

    

Lonen en salarissen extra formatie € 316.667 

Externe kosten € 10.612 

Besteding NPO-gelden € 327.279 

    

Resultaat bestemmingsreserve NPO € 860.539 
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Internationalisering, onderzoek en duurzaamheid 

Door de pandemie zijn in 2021 opnieuw geen activiteiten op gebied van internationalisering 

georganiseerd. Ook de studiereizen voor de bovenbouwleerlingen naar steden in het 

buitenland werden geannuleerd evenals de skireis voor de mavo 3-leerlingen.  

 

Veel leerlingen en docenten zijn maatschappelijk georiënteerd bezig. Het Willem de Zwijger 

College hanteert nog steeds de Maatschappelijke Stage als onderdeel van het curriculum. 

Veel leerlingen doen het maatschappelijk werk met veel voldoening. In 2021 werden helaas 

door de coronamaatregelen opnieuw de meeste stages geannuleerd. 

 

Vanuit de Willem Junior Academie worden leerlingen ook gestimuleerd maatschappelijk werk 

op te pakken en worden leerlingen door de school in het zonnetje gezet wanneer ze leden van 

het gezin, ouderen en anderen ondersteunen in de vorm van "buddy". In de bovenbouw van 

het VWO wordt veel aandacht besteed aan de wijze waarop de school wetenschappelijk 

verantwoord mee kan doen aan zorg en technologie. Daar waar mogelijk besteedt de school 

in het VMBO aandacht aan maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid. Dit gebeurt in de 

vorm van het reviseren, opknappen en recyclen van voertuigen en materialen.  

 

Een belangrijke investering in duurzaamheid was de vervanging van de verlichting. Het hele 

gebouw in Papendrecht werd voorzien van LED-verlichting. De kwaliteit van licht in de lokalen 

en studiehallen verbeterde hiermee enorm, tegelijk verwachten een energiebesparing. In 

Hardinxveld Giessendam werd het gebouwbeheersysteem vervangen, wat een positief effect 

heeft op de warmteregulering. 

 

Duurzaamheid is een blijvend thema in de school. Op gebied van huisvesting (nieuwbouw, 

onderhoud) streven naar beperking van het energiegebruik, betere ventilatie. Het gebruik van 

papier wordt beperkt door meer in te zetten op digitaal werken.  

 

4.   Ontwikkelingen op het beleidsterrein huisvesting 
 

Nieuwbouw Papendrecht 

De nieuwbouwplannen krijgen steeds meer vorm. De gemeenteraad nam in september 2021 

een belangrijk besluit over de gezamenlijke haalbaarheidsstudie, die door gemeente en de 

beiden scholen in Papendrecht werd uitgevoerd. De resultaten van deze haalbaarheidsstudie 

leidden tot een definitieve keuze en tijdsplanning in september 2021. De gemeenteraad heeft 

een raadsvoorstel van deze strekking aangenomen, twee amendementen om renovatie en de 

financiële haalbaarheid te onderbouwen zijn inmiddels opgevolgd.  

 

In 2022 wordt een begin gemaakt met een uitwerking van een functioneel programma van 

eisen en een onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van de gebouwen van beide scholen op 

hun huidige locaties. 

Afhankelijk daarvan is nieuwbouw voor het Willem de Zwijger College niet eerder voorzien dan 

in 2026 of 2027. Dit betekent dat de meerjarenonderhoudsplanning hierop is aangepast. Er 

wordt gewerkt met een tweetal plannen, voor vijf en 10 jaar, waarbij jaarlijks keuzes worden 



 

     Willem de Zwijger College – Bestuursverslag 2021 

 

 Pagina 19 

gemaakt in het onderhoud om ondoelmatige investeringen te voorkomen. Grote uitgaven voor 

onderhoud door de timing van de nieuwbouw zijn echter niet langer te voorkomen. Dit zal dan 

ook extra druk leggen op de exploitatie.  

Vervanging en onderhoud 

In 2021 is meer onderhoud gepleegd aan de gebouwen dan werd gedoteerd aan de 

voorziening onderhoud. Om de bijgestelde meerjarenonderhoudsplanning te betalen was een 

extra dotatie van  € 250.000 nodig. Het saldo van de voorziening is daardoor per saldo 

gestegen naar € 716.857. Het onderhoud wordt uitgevoerd aan de hand van het meerjarig 

onderhoudsplan, waarbij het uitgavenniveau jaarlijks fluctueert. Volgens het MJOP worden de 

komende jaren wel grotere uitgaven verwacht.  

De onttrekkingen in 2021 bedroegen € 275.000 . Enkele grote uitgaven betroffen de vervanging 

van de verlichting door LED-verlichting (€ 120.000), de vervangen van onderdelen van de Cv-

installatie (€ 41.800).  

Door middel van schilderwerk werden de sportvleugel, keuken en entree in Willem I en diverse 

klaslokalen verbeterd (€ 33.800).  

 

In het kader van de meerjarenbegroting is besloten om in 2022 een investering te doen in 

modernisering van de mediatheek en studiehallen. Hier wordt een volwaardig, modern 

leerlingserviceplein respectievelijk vijf leerpleinen gerealiseerd. Dit is nodig om het gebouw ook 

voor de huidige generatie leerlingen uitdagender te maken en extra leerwerkplekken te 

realiseren.  

In Hardinxveld werd voor € 55.200 aan onderhoud gepleegd aan onder andere het verbeteren 

van het gebouwbeheersysteem (€ 38.000) en de vervanging van de verlichting door LED-

verlichting (€ 12.000).  
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5.  Ontwikkelingen op het beleidsterrein personeel 
 

Algemeen 

Goed personeelsbeleid is een belangrijke basis voor goed onderwijs en de vernieuwing 

daarvan. Door de nieuwe directie en het bestuur is hierop ingezet waarmee de basis wordt  

gelegd voor een kwaliteitscultuur, waarin professionals met elkaar samenwerken en 

ontwikkelen en het goede gesprek voeren over de inhoud en betekenis van het onderwijs. In 

het kader van de (samenstelling van de formatie) wordt langjarig naar de personele 

ontwikkeling gekeken. Medewerkers krijgen begeleiding- en coaching en werken samen in 

professionele leergemeenschappen. De organisatie ondersteunt waar mogelijk in geval van 

gewenste mobiliteit.  

De ontwikkeling van een gesprekscyclus die erop is gericht medewerkers vertrouwen en 

professionele ruimte te geven om te kunnen werken aan goed onderwijs, ontwikkelingskansen 

te benutten en vitaliteit te bevorderen werd opgestart en zal in 2022 worden heringevoerd. Ook 

werd een start gemaakt met de herziening van het functiehuis van het OOP en het taakbeleid. 

De onderstaande tabel laat de ontwikkeling in het aantal fte zien in de afgelopen jaren. 

Ontwikkeling aantal fte's 
  Management Onderwijzend 

personeel 

Onderwijs ondersteunend 

personeel 

Totaal 

     
2018 8,8 90,1 25,6 124,5 

2019 9,4 90,7 29,4 129,5 

2020 8,8 91,6 26,7 127,1 

2021 7,0 96,9 26,1 130,0 

 

Onderwijzend personeel 

Voor het onderwijzend personeel waren de omstandigheden in 2021 nog steeds verre van 

normaal als gevolg van de wisselende maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus.  

de periode waarin de school moest sluiten een enorme uitdaging. De formatie werd in het 

schooljaar 2021-2022 fors uitgebreid met ongeveer 10 fte om zo kleinere klassen te formeren.. 

De gemiddelde inzet van het aantal fte’s is daarom in 2021 met 96,9 fte hoger dan in 2020 

(91,6).  

Het streefcijfer voor de functiemix werd in 2021 niet gehaald. Het streefcijfer is in het verleden 

vastgesteld op basis van de toen aanwezige formatie. Het streefcijfer ligt fors hoger dan de 

benchmark voor scholen in de Randstad. In het voorjaar werden afspraken gemaakt over een 

nieuw traject van benoemingen. Begin 2021 werd een aantal collega’s benoemd in LC en in 

LD. In 2021 werd de procedure LC-LD geëvalueerd en meegenomen in de ontwikkeling van 

nieuw beleid op de gesprekscyclus.  

Voor de vele nieuwe medewerkers werd veel aandacht besteed aan een goede introductie. Er 

werd een begin gemaakt dit nog beter in de organisatie te borgen, waarbij beter onderscheid 

gemaakt wordt tussen nieuwe en startende collega’s. Voor het schooljaar 2022-2023 moet dit 

klaar zijn. 



 

     Willem de Zwijger College – Bestuursverslag 2021 

 

 Pagina 21 

Onderwijsondersteunend personeel 

In 2021 was de bezetting op het gewenste niveau.  Met dien verstande dat functies die voor de 

bedrijfsvoering en compliance van belang zijn niet zijn ingevuld of werden uitbesteed 

(kwaliteitszorg, huisvestingsadvies, control).  

Wel werd ten laste van de NPO-middelen een extra onderwijsassistent ingezet vanaf 

schooljaar 2021-2022. 

Door de schaalgrootte van de organisatie is en blijft het lastig staffuncties van voldoende 

omvang en op het gewenste kwaliteitsniveau in te vullen. Deels worden deze daarom extern 

uitbesteed. Wel kon de vacature van HR-adviseur worden ingevuld. Om het systeem van 

kwaliteitszorg op te zetten en te borgen alsmede om het bestuur te ondersteunen in de rol van 

bestuurssecretaris werd een functie van kwaliteitsadviseur/bestuurssecretaris gecreëerd en 

geworven. De betrokken functionaris is inmiddels per 1 januari 2022 gestart. 

Er werd een start gemaakt met de opzet van een nieuw functiehuis voor het OOP. Doel is om 

voor alle medewerkers helderheid te geven over de sturing, leiding, functie-inhoud en -

waardering. De opzet werd door de pMR goedgekeurd, de uitwerking volgt in 2022. 

 

Management 

In september 2020 werd een interim-bestuurder aangesteld. Vanaf het schooljaar 2021-2022 

zijn de bestuurlijke taken verdeeld over de directeur onderwijs en de directeur bedrijfsvoering. 

Samen vormden zij het College van bestuur, beiden in de rol van directeur-bestuurder. 

De functie van locatiemanager van Hardinxveld-Giessendam werd in juni 2021 weer structureel  

ingevuld na de tijdelijke invulling.  

De begrote bezetting van de managementfuncties was 7,6, de feitelijke bezetting was in 2021 

gemiddeld 7,0 fte. De lagere bezetting is het gevolg van de keuze voor het bestuursmodel. 

 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim is in 2021 laag. De coronamaatregelen werkten in dit geval in ons voordeel 

uit. Het verzuimpercentage daalde per saldo in 2021 van 3,9 % naar 3,8 %. Het langdurig 

verzuim langer dan één jaar daalde van 0,7 % naar 0,28%. Het verzuim korter dan één jaar 

steeg naar 3,51% .  

De meldingsfrequentie steeg in 2019 van 1,1 naar 1,7 keer. Dit komt ook doordat het aantal 

kort verzuimmeldingen weer steeg. De gemiddelde verzuimduur daalde wel van 24 naar 11  

dagen. Het aantal nul-verzuimers daalde van 46,9% naar 33,5%. 

De inzet om te investeren in het extern casemanagement waardoor de inzet van de bedrijfsarts 

zou verminderen  Heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.; de totale kosten stegen. Het 

verzuimbeleid is herzien en als gevolg daarvan hebben we het contract met de 

arbodienstverlener voor 2022 aangepast. Verzuim is een zaak tussen werkgever en 

werknemer. De protocollen zijn aangescherpt  
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Dit moet bijdragen aan het beperken van het aantal kort verzuimmeldingen. Doel is dat het 

casemanagement primair door de leidinggevende wordt gedaan, hierbij ondersteund door de 

HR-adviseur en zo nodig zeer incidenteel met hulp van een bedrijfsarts.  

 

VP= verzuimpercentage    GZD= gemiddelde verzuimduur MF= meldfrequentie     % NV=percentage nulverzuim 

RI&E  

In 2019 is de laatste RI&E uitgevoerd voor beide locaties. De opvolging van de adviezen en 

aanbevelingen is inmiddels gerealiseerd./ is niets mee gedaan.! 

Volgens de planning wordt er weer een RI&E uitgevoerd in 2023.  

 

Gevoerd beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag  

In 2021 is met één medewerker een vaststellingsovereenkomst gesloten op basis waarvan een 

transitievergoeding is betaald. Hoort niet bij deze paragraaf 

Van twee van de drie langdurige arbeidsongeschikte medewerkers, verwachten wij dat zij 

zullen instromen in de WIA.  Wij begeleiden hen overeenkomstig de verplichtingen uit de Wet 

Poortwachter. Twee van de drie medewerkers hebben een tijdelijk dienstverband. Het 

dienstverband met hen wordt niet verlengd. 
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6.  Ontwikkelingen op het beleidsterrein financiën  
 

Financiële positie 

De financiële positie van het Willem de Zwijger College is in 2021 weer verder verbeterd. Het 

boekjaar werd afgesloten met een groter positief resultaat. Het resultaat over 2021 is beïnvloed 

door de bijzondere omstandigheden in dit jaar. In het vervolg van deze paragraaf wordt dit 

nader toegelicht. Door het resultaat over 2021 is het eigen vermogen gegroeid naar ruim  

€ 2.950.000.  

In 2020 heeft de Onderwijsinspectie een nieuwe norm bepaald voor de berekening van het 

eigen vermogen. Deze wordt berekend door de som van de boekwaarde van de activa en 5% 

van de totale baten. In onderstaand staatje staat de ontwikkeling van eigen vermogen in 2021, 

afgezet tegen deze norm. 

 

 
 
De Raad van Toezicht bepaalt op basis van een voorstel van de bestuurder de bestemming 

van het resultaat. Het resultaat in de jaarrekening is toegevoegd aan het eigen vermogen.  

Op basis van de voor de meerjarenbegroting geactualiseerde risicoanalyse is bepaald dat voor 

de school een ondergrens van € 2.000.000 aan eigen vermogen wenselijk is.  

Het volgens de norm te hoge eigen vermogen is behoorlijk geflatteerd. Dit geldt voor alle 

scholen. Dit komt door de toekenning van de NPO-middelen en de voorgeschreven wijze van 

verantwoording daarvan. In 2021 is € 860.000 van de toegekende middelen nog niet besteed. 

Deze middelen zijn opgenomen in een bestemmingsreserve.  

Door het uitstel van de nieuwbouw is ook de instandhouding van het huidige gebouw een 

steeds grotere zorg. De toegenomen risico’s van onderhoud worden gemonitord door een 

jaarlijkse update van het meerjarenonderhoudsplan. Daarnaast is er een reserve huisvesting 

gecreëerd om investeringen in het gebouw voor de huidige en toekomstige leerlingen mogelijk 

te maken. In 2022 krijgt het gebouw een facelift door de renovatie van de mediatheek en de 

studiehallen. Voor de toekomst is de opbouw van deze reserve van belang om toekomstige 

investeringen in de inrichting van een nieuw gebouw te kunnen financieren om zo het beslag 

op de reguliere exploitatie te beperken. Met toekomstige exploitatie resultaten zal deze reserve 

op niveau gebracht worden. Inzicht in de noodzakelijke hoogte zal de komende twee jaar 

ontstaan als de planvorming voor de nieuwbouw meer en beter gestalte krijgt.   

Voor de komende jaren zijn er daarnaast nog de strategische resultaatgebieden bepaald: 

• versterking kwaliteitszorgsysteem en -cultuur; 

• organisatieontwikkeling, met name versterking van het beleidsvoerend vermogen; 

0,5 x aanschafwaarde gebouwen x 1,27 -€                      

Boekwaarde resterende materiele vaste activa 1.054.478€           

Reservering van totale baten 752.316€              5%

Normatief publiek eigen vermogen 1.806.794€           

Werkelijk publiek eigen vermogen 2.957.094€           

Bovenmatige reserve 1.150.300€           

Ratio eigen vermogen 1,64

Berekening bovenmatig eigen vermogen
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• ontwikkelen van verbeterde managementinformatie over de onderwijsresultaten; 

• extra opleiding en training van medewerkers. 

Zo beschouwd is de bovenmatigheid van de reserve relatief en eigenlijk zeer gewenst. 
 
In de continuïteitsparagraaf zijn de balans en resultatenrekening over 2020 en 2021 

opgenomen en meerjarig vooruit in beeld gebracht.  

 

De balans van 2021 ten opzichte van 2020 geeft het volgende beeld: 

• Toename van de liquide middelen a € 958.723. Voornamelijk veroorzaakt door de 

bekostiging NPO, welke volledig is uitgekeerd in het kalenderjaar 2021, maar betrekking 

heeft op het schooljaar 2021/2022. 

• Toename van het eigen vermogen, verdeeld zijn in een daling van de algemene reserve 

van € 377.684, en een stijging van de bestemmingsreserves publiek van € 1.085.539. De 

bestemmingsreserves publiek bestaan uit de nieuw gevormde reserve NPO van  € 860.539, 

en de nieuw gevormde reserve huisvesting van € 225.000. de reserve huisvesting dient als 

dekking voor nog te investeren meubilair inzake de mediatheek. Door de te vormen reserve 

huisvesting en de extra dotatie voorziening onderhoud a € 250.000, verklaart de daling van 

de algemene reserve.  

• Toename van de voorzieningen (personeel en overige) van € 319.772. Dit wordt 

veroorzaakt door de extra dotatie voorziening onderhoud van € 250.000, om aan de 

toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Ook de geplande renovatie van de 

mediatheek zal zorgen voor extra onttrekkingen. De personele voorzieningen stijgen door 

de toenemende verplichtingen inzake Levensfase bewust personeelsbeleid, maar ook door 

de getroffen voorziening langdurig zieken. 

• Afname van de overige kortlopende schulden. In het kalenderjaar 2020 waren éénmalige 

kortlopende schulden opgenomen. Het ging hier om de nog te betalen functiemix met 

terugwerkende kracht a € 50.000, en nog te betalen transitievergoedingen a € 66.118 aan 

de voormalig bestuurder en managementassistente. 

• Toename kortlopende schulden te betalen belastingen en premies sociale verzekeringen. 

Door de nieuw vastgestelde CAO in het kalenderjaar 2021, als ook de extra formatie als 

gevolg van de ontvangen NPO-gelden, zijn de afdrachten Belastingdienst en ABP 

gestegen. Hierdoor is tevens een toename te betalen belastingen en premies sociale 

verzekeringen gerealiseerd. 

 

De resultatenrekening over 2021 afgezet tegen die over 2020 geeft het volgende beeld: 

• Hogere rijksbijdragen vanwege de indexatie voor de gestegen loonkosten, en ontvangen 

NPO-gelden. Daarnaast zijn er extra gelden ontvangen voor de subsidie extra hulp voor de 

klas (niet geoormerkte subsidie). 

• Ondanks de extra inzet salariskosten NPO, stijgen de lonen en salarissen minimaal. Dit 

komt door oa lagere salariskosten voor de directie en voor ziektevervanging. De sociale 

lasten en pensioenlasten zijn wel gestegen door de nieuw vastgestelde cao, en extra 

formatie inzake NPO. 
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• Hogere dotatie onderhoudsvoorziening. Door de vernieuwde MJOP, en de geplande 

renovatie van de mediatheek is een extra dotatie noodzakelijk. Door deze extra dotatie kan 

aan de toekomstige verplichtingen voldaan worden. 

• Hogere overige instellingslasten. Dit komt vooral door het eenmalig afkopen van het 

kopieercontract, en door de lasten die ten laste van enkele extra subsidies (Extra handen 

voor de klas en NPO). 

• Leermiddelen (aanschaf boeken) zijn in lijn met kalenderjaar 2020. 

 

De realisatie van de begroting 

Als we het resultaat vergelijken met de begroting zien we dat het resultaat fors hoger is 
uitgevallen dan de begroting. 

Exploitatieresultaat  € 
Gerealiseerd resultaat  707.855 
Begroot resultaat  29.566 
Verschil begroot versus realisatie  678.289 

 
Voor het jaar 2021 is in 2020 een begroting opgesteld die sloot op een positief resultaat van  

€ 29.566. Uiteindelijk kon het boekjaar worden afgesloten met een resultaat van € 707.865. 

Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.  

De totale te besteden middelen betreffen grotendeels de Rijksbekostiging, aangevuld met 

enkele kleine subsidies van het Rijk, de bijdrage vanuit het Samenwerkingsverband Noordelijke 

Drechtsteden en de gemeente Papendrecht. Ook zijn er (kleine) inkomsten van de verhuur van 

lokalen aan de Volksuniversiteit en de sportzalen aan diverse verenigingen. 

De baten waren maar liefst ruim 13% hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaak waren de 

niet begrote en verwachte middelen in het kader van het NPO en enkele aanvullende subsidies, 

bijvoorbeeld de subsidie ‘Extra handen voor de klas’(€ 180.000). Door het opnieuw annuleren 

van de school- en studiereizen waren de opbrengsten hiervoor lager.  

De lasten waren bijna 7% hoger als begroot. De personele lasten waren wel hoger door de 

inzet van meer OP vanaf schooljaar 2021-2022, maar dit betrof maar een deel van de besteding 

van de extra NPO-middelen. De kosten voor de directie waren lager en de kosten van 

ziektevervanging vielen lager uit. Wel was er een stijging van de sociale en pensioenpremies. 

De kosten van inhuur van een externe interim-bestuurder waren conform begroting. De dotatie 

aan de voorzieningen voor langdurig zieken en wachtgelders was hoger dan gepland en ook 

de verplichting voor het levensfasebewust persoonlijk budget nam toe. Deze posten laten zich 

lastig plannen. 

De afschrijvingslasten waren iets hoger dan begroot. De huisvestingskosten waren hoger door 

hogere schoonmaak, energie- en onderhoudslasten, maar vooral door de extra dotatie van € 

250.000 aan de voorziening onderhoud. 

De overige instellingslasten waren hoger dan begroot. Weliswaar vielen de kosten voor studie- 

en schoolreizen weg. Wel waren er hogere uitgaven aan leermiddelen voor de leerlingen. De 

kopieerkosten waren eenmalig ruim € 100.000 hoger doordat het lopende contract werd 

afgekocht. Vanaf 2022 levert dit een forse besparing op de kopieerkosten 

De financiële baten en lasten waren hoger dan geraamd, de school had ook te maken met 

oplopende kosten van negatieve rente over het saldo op de spaarrekening. 
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Het overgrote deel van de besteding van de beschikbare middelen gaat naar de personele 

kosten en het gebouw. Voor zaken die niet het directe onderwijsproces raken worden ook extra 

inkomsten verworven. Bijvoorbeeld de schoolreizen en het extra aanbod in de Willem Junior 

Academie. 

Hieronder is de begroting 2021 afgezet tegen het resultaat over 2021. 

        
  Werkelijk Begroot Verschil 

  2021 2021   

  €  €  €  
Rijksbijdragen 14.634.443  12.913.898 1.720.545 
Overige overheidsbijdragen 17.447 16.750 697 
Overige baten 394.429 488.500 -94.071 
        
Totaal baten 15.046.319 13.419.148 1.627.171 
        
Personele lasten 11.122.052 10.657.950 464.102 
Afschrijvingen 221.777 216.732 5.045 
Huisvestingslasten 1.167.975 880.150 287.825 
Overige instellingslasten 1.806.114 1.630.250 175.864 
        
Totaal lasten 14.317.917 13.385.082 932.835 
        
Financiële baten 0 0 0 
Financiële lasten 20.547 4.500 2.910 
        
Totaal financiële baten en lasten -20.547 -4.500 16.047 
        
        

Exploitatieresultaat 707.855 29.566 678.289 

        

 

Financieel beleid 

Nadat in 2011 het weerstandsvermogen tot een absolute ondergrens was gedaald, is vanaf 

2012 een uiterst voorzichtig beleid gevoerd, gericht op herstel van het weerstandsvermogen. 

Op basis van een jaarlijks beoordeelde risicoanalyse en rekening houdend met de normen 

zoals deze gelden voor een middelgrote VO-school wordt een eigen vermogen nagestreefd 

van € 2.0 miljoen. Dit is bijna 15 % van de Rijksbaten. In de beschouwing op de financiële 

positie hierboven is nader toegelicht hoe de norm voor het aanhouden van eigen vermogen 

door het ministerie van OCenW (onderwijsinspectie) in 2020 is veranderd. Op basis van deze 

norm heeft de school nu zelfs een bovenmatig eigen vermogen.  

De school kan door de goede financiële situatie nog steeds het taakbeleid voortzetten met een 

relatief hoge opslag voor voor- en nabereiding, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en 

lesvrijstellingen voor onder andere belangrijke taken op gebied van ICT, onderwijsvernieuwing 

en examen- en zorgcoördinatie. In 2022 zal het taakbeleid wel weer worden geactualiseerd in 

overleg met het personeel om het beter aan te sluiten op de wijze van lestaaktoedeling en het 

toedelen van zogenaamde ‘overige taken’. Het in het verleden afgesproken streefcijfer voor de 

functiemix ligt veel hoger dan de landelijke benchmark. De functiemix zit nu op het niveau van 
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deze benchmark. De in 2022 te vernieuwen gesprekkencyclus geeft alle medewerkers van het 

onderwijzend personeel de kans op een bevordering naar het hem of haar passende niveau. 

Vanuit het ministerie wordt prioriteit gegeven aan de versterking van het technisch vmbo. Deze 

prioriteit wordt door de school gedeeld en daarom is beleid hierop ontwikkeld. Via een regionale 

samenwerking is voor de komende jaren dit beleid bepaald en wordt hiervoor vanuit het Rijk 

geld ontvangen.  

Het Willem de Zwijger College voert al enkele jaren geen actief treasurybeleid. In de komende 

periode zal dit opnieuw tegen het licht worden gehouden. De overtollige liquide middelen staan 

op een spaarrekening. Er zijn in 2020 geen beleggingen gedaan en ook geen leningen 

aangetrokken. Het treasurystatuut is in 2019 geactualiseerd op basis van de nieuwste 

regelgeving. In de begroting wordt rekening gehouden met inmiddels negatieve inkomsten uit 

rente. Banken hanteren immers inmiddels negatieve rentepercentages. Ook het spreiden van 

liquide middelen is niet mogelijk omdat banken weigeren overtollige middelen te accepteren. 

Om de kosten van negatieve rente te beperken is in het najaar van 2021 besloten over te gaan 

op schatkistbankieren, in 2022 is dit inmiddels gerealiseerd. 

Er wordt gewerkt met een voortschrijdende liquiditeitsplanning. Er is geen kredietfaciliteit bij de 

bank. Deze is ook al sinds 2011 niet meer nodig gebleken. Er wordt geen gebruik gemaakt van 

afgeleide financiële instrumenten. 
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7.  Continuïteitsparagraaf 
 

Financiële positie en risicobeleid 

Het Willem de Zwijger bewaakt de financiële positie door jaarlijks de meerjarenbegroting te 

actualiseren en hiervan afgeleid de balanspositie meerjarig vooruit in beeld te brengen. In de 

meerjarenbegroting wordt een risicoparagraaf opgenomen. De risico’s op gebied van 

leerlingaantallen en loon- en prijsontwikkeling worden in de begroting ingecalculeerd. Dit is van 

belang om het weerstandsvermogen structureel op niveau te houden. Hoewel niet alle risico’s 

even goed kwantificeerbaar en/of beïnvloedbaar (lees: beheersbaar) zijn, zijn de risico’s 

berekend in geld, mede bedoeld om te bepalen welk vermogen in stand moet worden 

gehouden. Dit bedrag is in de meerjarenbegroting 2022-2026 bepaald op € 2,0 miljoen. Voor 

de komende jaren zijn er belangrijke ontwikkelingen en daaruit volgende risico’s op een aantal 

gebieden:  

Rijksbekostiging 

Voorstellen vanuit de sector en ministerie om de bekostiging te vereenvoudigen worden 

momenteel behandeld in de Tweede en daarna Eerste Kamer. Het idee is om de financiering 

van middelbare scholen op minder indicatoren te baseren, waardoor de bekostiging 

transparanter en voorspelbaarder wordt. Dat is goed, maar de herverdeeleffecten vallen 

desastreus uit voor brede scholengemeenschappen waaronder het Willem de Zwijger College. 

De invoering is een jaar uitgesteld, met een opbouw van 20% per jaar moeten we vanaf 2022 

rekening houden met een korting op de financiering die oploopt tot € 350.000. In de begroting 

voor 2022-2026 moet dit effect vertaald worden naar bezuinigingen in de exploitatie. De 

gevolgen voor brede scholengemeenschappen kunnen ook gevolgen hebben voor de 

kansengelijkheid in het onderwijs. De hoop is gevestigd op de politieke lobby om het nadeel te 

compenseren.  

 

De ontwikkeling van de leerlingaantallen.  

In 2021 was de instroom opnieuw hoog, maar ook de uitstroom, daardoor daalde het aantal 

leerlingen licht. In de meerjarenbegroting 2022-2026 is rekening gehouden met een beperkte 

verdere krimp van het aantal leerlingen. Dit is gebaseerd op nieuwe, landelijke en regionale 

prognoses, die ook gebruikt worden voor de planning van de ruimtebehoefte voor de 

nieuwbouw. Door de krimp van het aantal leerlingen in de hogere groepen in het basisonderwijs 

en relatief hoge uitstroom zal het effect van de groei in de afgelopen jaren afvlakken en 

verwachten we een daling van het aantal leerlingen. Dit blijft echter moeilijk te voorspellen. 

Dit heeft gevolgen voor de omvang van de personele formatie. Het risico wordt beheerst door 

het meerjarig plannen van de formatie en aanhouden van een ‘flexibele schil’. De verwachte 

ontwikkeling van het aantal bekostigde leerlingen is als volgt: 
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Leerlingaantal en -prognose 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

vwo/avo/vbo 1 + 2 652 653 650 647 645 645 

vwo/avo 3 t/m 6 816 818 813 804 797 794 

gemengde leerweg vmbo 3 en 4 25 25 24 24 24 25 

vbo 3 + 4 groep I 37 38 37 35 35 37 

VAVO-leerlingen 7 21 15 15 15 15 

Totaal incl. VAVO-leerlingen 1.530 1.534 1.524 1.510 1.501 1.501 

       
Totaal excl. VAVO-leerlingen  1.523 1.513 1.509 1.495 1.486 1.486 

 

Het onderhoud aan de gebouwen.  

Het risico van onverwacht (groot) onderhoud wordt beheerst door te werken met een meerjarig 

onderhoudsplan, een jaarlijkse inspectie en het op basis daarvan prioriteren van de 

onderhoudswerkzaamheden. Het bestaande, enkele jaren oude meerjarig onderhoudsplan 

voor de locatie in Papendrecht laat zien dat in 20 jaar een investering van € 5,4 miljoen euro 

nodig is om het gebouw op orde te houden. Omdat inmiddels duidelijk is dat de gemeente 

Papendrecht kiest voor nieuwbouw zijn in 2019 twee plannen gemaakt voor het onderhoud. 

Eén voor vijf jaar en één voor 10 jaar. Dit is gedaan om te bepalen of de huidige voorziening 

toereikend zal zijn. Dit is het geval. Als de nieuwbouw opnieuw wordt uitgesteld zal er 

bijgestuurd moeten worden omdat na de komende vijf jaren het onderhoud fors hoger zal 

uitpakken doordat onderhoud dan niet langer uit te stellen is. Uitstel zal forse effecten hebben 

voor de exploitatie van de school. De onderhoudsplannen zullen betrokken worden in het 

overleg met de gemeente over de nieuwbouwplannen en mogelijke claims vanuit het principe 

van total cost of ownership. 

 

De jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud is op basis hiervan enkele jaren geleden 

flink verhoogd. Daarmee is nog niets gebeurd aan aanpassing van het gebouw aan de 

moderne eisen van het onderwijs. In 2014 zijn al gesprekken gestart met de gemeente over 

een mogelijk te realiseren nieuwbouw. De verwachting is dat de realisatie hiervan niet vóór 

2025 zal plaatsvinden. In de meerjarenbegroting wordt derhalve nog rekening gehouden met 

lasten en uitgaven op basis van bovengenoemd onderhoudsplan.  

 

Ook voor de locatie Hardinxveld-Giessendam wordt gewerkt met een meerjarig 

onderhoudsplan. Dit is eind 2019/begin 2020 geactualiseerd. Er is voor de komende jaren veel 

meer geld nodig. De voorziening is op basis van dit nieuwe plan in 2019 op niveau gebracht 

en vanuit de jaarlijkse dotatie aan de voorziening zal voldoende geld worden gereserveerd. 

Voor de dependance in Hardinxveld-Giessendam is door de gemeente een meerjarig 

onderhoudsplan opgesteld waar de school voor ongeveer 1/6 deel van de kosten wordt 

aangeslagen. Ook dit is in de begroting opgenomen. De noodzakelijke uitgaven voor deze 

gebouwen zullen toenemen. 

 

De ontwikkelingen in de cao voor het VO, hebben een kostenverhogend effect. 

De loonkosten zijn gestegen en zullen dit naar verwachting ook blijven doen. Het persoonlijk 

budget geeft docenten met een fulltime aanstelling het recht één uur minder les te geven. Voor 

parttimers bestaat deze mogelijkheid naar rato. Dit recht kan ook gespaard worden met als 

risico schommelingen in de beschikbaarheid voor lesgevende taken van docenten. Om dit 
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risico te beheersen is in 2016 een voorziening levensfase bewust personeelsbeleid gecreëerd 

waarmee deze schommelingen kunnen worden opgevangen. In 2020 is het effect van de 

ontwikkeling van de pensioenpremies op de exploitatie opnieuw gecompenseerd in de 

indexatie van de Rijksbekostiging. Een nieuwe CAO 2021 en verder laat nog op zich wachten. 

De onderhandelingen zijn nog altijd niet afgerond. Het is daarom nog niet duidelijk hoe het 

personeelsbeleid hierop moet worden aangepast en wat de gevolgen voor de exploitatie zijn. 

Door de invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 wordt 

in de toekomst rekening gehouden met transitievergoedingen bij vertrek van medewerkers.  

 

Onderwijsvernieuwing: 

De school zet ook de komende jaren in op onderwijsvernieuwing, het digitaliseringsproject is 

gegroeid en wordt voltooid. Hiervoor zijn in de toekomst investeringen nodig in hardware, in 

de toerusting van lokalen en in de aanschaf van digitale leermiddelen. Voor 2021 en verder 

wordt ingezet op de vernieuwing van het leerplatform, dat beter aansluit bij het 

onderwijsconcept van gepersonaliseerd leren. Ook de ontsluiting van de 

managementinformatie met name de onderwijsresultaten zal worden opgepakt. Dit vraagt ook 

investeringen in scholing van docenten en management.  

 

Aanwezigheid en werking interne risicobeheersing- en controlesysteem 

Om op deze ontwikkelingen en bovengenoemde risico’s voorbereid te zijn is een werkend 

systeem van risicobeheersing en interne controle noodzakelijk. Het jaarlijks actualiseren van 

de meerjarenbegroting, waardoor kan worden bezien of alle doelstellingen te bekostigen zijn 

vanuit de reguliere exploitatie en voorzieningen, is een belangrijke pijler hiervan. Op basis van 

de meerjarenbegroting wordt bepaald of het noodzakelijk is een beroep te doen op het eigen 

vermogen.  

Het optreden van risico’s wordt gemonitord en over maatregelen wordt verantwoording 

afgelegd via de managementrapportages. De financiële stand van zaken wordt gevolgd via 

een ‘dashboard’ dat dagelijks een actueel beeld geeft van de interne budgetten. De 

meerjarenbegroting wordt hiertoe vertaald naar deze interne budgetten. Voor elk budget is een 

budgetverantwoordelijke en budgetbeheerder aangewezen. Door de vele personele en 

directiewisselingen in de laatste jaren is deze opzet aan vernieuwing toe en in 2021 ook niet 

gewijzigd. 

Periodiek wordt de financiële administratie ‘afgesloten’ en een financiële rapportage gemaakt. 

Deze wordt gebruikt voor een prognose voor het jaarresultaat. De loonkosten worden bewaakt 

door de interne controle op de personele mutaties en een standenregister, dat maandelijkse 

geanalyseerd wordt.  

De meerjarenbegroting is gebaseerd op een prognose van het leerlingaantal. Voor de 

begroting van de personele lasten is de opzet van de lesroosters en lessentabellen veranderd 

door de invoering van gepersonaliseerd leren. Dit heeft effect op de benodigde omvang en 

opbouw van de formatie. In het jaarlijkse bestuursformatieplan wordt dit uitgewerkt. De omvang 

en inzet van de formatie wordt bewaakt met behulp van een formatiebeheersysteem dat ook 

gebruikt wordt voor de taakplanning en –brieven. 
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Voor wat betreft de huisvesting is uitgegaan van de huidige huisvesting en daarvoor 

noodzakelijke dotaties aan de voorziening onderhoud. Jaarlijks wordt het 

meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd en wordt bepaald welke onderhoudsuitgaven 

worden gedaan. Voor het doen van investeringen wordt gewerkt met een investeringskader dat 

gebaseerd op de afschrijvingslasten in de meerjarenbegroting. Investeringen voor ICT worden 

gebaseerd op een meerjareninvesteringsplan. 

De vaste verplichtingen voor het doen van uitgaven worden bijgehouden in een 

contractenregister. Op basis hiervan wordt bepaald wanneer en/of contracten moeten worden 

verlengd. Hiermee wordt ook bewaakt of contracten al Europees, meervoudig onderhands of 

enkelvoudig kunnen of moeten worden aanbesteed. Alle besluiten hierover worden genomen 

op directieniveau. Door de bijzondere omstandigheden in 2020 is de wens om het inkoopbeleid 

verder te formaliseren in samenhang met de aanpassingen in het budgetbeheer naar 2021 

doorgeschoven. 

De meerjarenbegroting voor de vijf jaar na het verslagjaar ziet er als volgt uit: 

 

Balanspositie 

Onderdeel van de meerjarenbegroting is de meerjarige verwachting met betrekking tot de 

balanspositie. De balansbedragen uit de meerjarenbegroting zijn afgezet tegen de 

gerealiseerde bedragen in 2021. De balanspositie ontwikkelt zich na 2021 als volgt: 
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Kengetallen 

Het meerjarig beeld van de begroting en balans vertaalt zich in een aantal kengetallen. Hieruit 

blijkt dat de financiële positie van het Willem de Zwijger College flink verbeterd is. Ook is de 

organisatie voldoende liquide en solvabel om aan haar korte en lange termijn verplichtingen te 

kunnen voldoen.  

 

Het weerstandsvermogen is voor de Onderwijsinspectie nu een belangrijk kengetal. Het in de 

afgelopen jaren gehanteerde cijfer voor de kapitalisatiefactor is losgelaten. In onderstaand 

staatje is dit het cijfer ‘weerstandsvermogen zonder aftrek van materiële vaste activa’. Hierbij 

wordt het eigen vermogen gedeeld door de Rijksbaten. Dit moet een percentage tussen 10 en 

15 opleveren. Door het financiële beleid van de afgelopen jaren is het gelukt dit streefcijfer te 

halen. Het cijfer blijft de komende jaren stabiel. Nieuw is de huisvestingsratio waarbij gekeken 

wordt naar het totaal van de huisvestingslasten als percentage van de Rijksbaten. Dit 

percentage mag niet hoger zijn dan 10. Het Willem de Zwijger College voldoet hieraan. 

 

 

Realisatie

2021 2022 2023 2024 2025 2026

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.054.478€     1.354.889€    1.257.358€    1.254.368€     1.251.878€     1.246.125€   

1.054.478€     1.354.889€    1.257.358€    1.254.368€     1.251.878€     1.246.125€   

Vlottende activa

Vorderingen 374.422€        374.422€       374.422€       374.422€        374.422€       374.422€     

Liquide middelen 4.472.475€     4.032.484€    3.972.016€    3.940.373€     4.075.546€     3.724.698€   

4.846.897€     4.406.906€    4.346.438€    4.314.795€     4.449.968€     4.099.120€   

Totaal activa 5.901.375€     5.761.795€    5.603.796€    5.569.163€     5.701.846€     5.345.245€   

PASSIVA

Eigen vermogen 2.957.094€     2.991.594€    3.049.344€    3.078.594€     3.102.844€     3.104.094€   

Algemene reserve 1.871.554€     1.911.594€    2.049.344€    2.108.594€     2.112.844€     2.104.094€   

Bestemmingsreserve publiek 1.085.539€     1.080.000€    1.000.000€    970.000€        990.000€       1.000.000€   

Voorzieningen

Materiële voorzieningen 716.586€        546.201€       332.452€       271.569€        382.002€       26.151€       

Personele voorzieningen 685.946€        684.000€       682.000€       679.000€        677.000€       675.000€     

1.402.532€     1.230.201€    1.014.452€    950.569€        1.059.002€     701.151€     

1.541.750€     1.540.000€    1.540.000€    1.540.000€     1.540.000€     1.540.000€   

Totaal passiva 5.901.375€     5.761.795€    5.603.796€    5.569.163€     5.701.846€     5.345.245€   

BALANS PER EINDE

Begroting

Kortlopende + 

langlopende passiva
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De belangrijkste kengetallen zijn hieronder weergegeven: 

 

Liquiditeit: het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle 

verplichtingen te voldoen (vlottende activa / kortlopende schulden). 

 

Solvabiliteit: de solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de 

balans zijn gefinancierd met eigen of vreemd vermogen (eigen vermogen excl. voorzieningen/ 

totale vermogen). 

 

Rentabiliteit: in het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winstgevendheid van een 

onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het 

behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. Het geeft aan welk 

deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten (saldo gewone bedrijfsvoering / totale 

baten incl. financiële baten). 

 

Huisvestingsratio: het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestingslasten t.o.v. de 

totale lasten (huisvestingslasten incl. afschrijvingen gebouwen / totale lasten). 

 

Kapitalisatiefactor: dit kengetal geeft de verhouding weer van het geïnvesteerd vermogen tot 

de gerealiseerde omzet (totaal activa / totale baten incl. financiële baten). 

 

Weerstandsvermogen: het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene 

tegenvallers in de exploitatie op te vangen.  

(1) Verhouding tussen het eigen vermogen verminderd met de materiële vaste activa, gedeeld 

door de rijksbijdragen. 
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(2) Verhouding tussen het totale eigen vermogen en het totaal van de totale baten inclusief 

rentebaten en de waardeverminderingen en overige opbrengsten financiële vaste activa. 

 

 

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is in onderstaand staatje weergegeven, waarbij 

het percentage op basis van de realisatiecijfers in 2021 uitgangspunt is voor de ontwikkeling 

van het percentage in de komende jaren.  
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Investeringen 

De investeringen in ICT-middelen zijn de afgelopen jaren gericht op het werken ‘in the cloud’. 

Dit is inmiddels gerealiseerd. De besparingen zijn aangewend om de digitalisering van het 

onderwijs een impuls te geven. Sinds 2018 is het mogelijk voor brugklassers een ‘eigen’ 

chromebook aan te schaffen of te huren. Met een externe partij is hiertoe een contract gesloten. 

Deze partij heeft het beheer volledig in handen. Voor de overige klassen zijn inmiddels 

voldoende chromebooks in eigen beheer, zodat het onderwijs optimaal met digitale 

hulpmiddelen ondersteund wordt. Alle leerlingen beschikken inmiddels over een eigen device, 

alleen de 5e en 6e klassen nog niet allemaal over een via school aangeschaft chromebook. 

In de komende jaren tot aan de realisatie van de nieuwbouw wordt verder gegaan met het 

uitvoeren van het meerjarenonderhoudsplan voor de locatie Papendrecht. De in het plan 

gestelde prioriteiten worden jaarlijks opnieuw tegen het licht gehouden. Ook op de locatie 

Hardinxveld-Giessendam wordt een meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd. 

De middelen voor de versterking van het technisch vmbo zijn voor een deel aangewend voor 

investeringen in leermiddelen (met name apparaten in het technisch paviljoen). Verder is de 

inzet van extra personeel gerealiseerd. In 2021 zijn geen investeringen voor het Sterk 

Techniekproject gedaan. Afschrijvingskosten worden vier jaar vergoed, daarna moeten de 

investeringen en lasten van deze investeringen weer vanuit de eigen exploitatie worden 

gefinancierd. 

Financiering 

In de komende jaren zal geen tijdelijke financiering nodig zijn. Eind 2021 was er geen 

liquiditeitstekort en voor de komende jaren wordt dat ook niet verwacht. 

Personeelsbezetting 

Het aantal fte’s onderwijzend personeel is in de zomer van 2021 met 10 fte toegenomen. Dit 

als gevolg van de keuze om de NPO-middelen vooral voor het creëren van kleinere klassen in 

te zetten. 

De komende jaren zal het onderwijzend personeel meegroeien of krimpen met het 

leerlingaantal en het ondersteunend personeel stabiliseren. Het effect van de ontwikkeling in 

de CAO is dat de inzetbaarheid van docenten voor lesgevende taken verder afneemt. Hierop 

zal mede in het licht van de onderwijsvernieuwing worden ingespeeld in de lessentabellen voor 

leerlingen en roosters van de leerlingen. De omvang van het ondersteunend personeel zal 

mogelijk groeien om dit op te vangen. Dit is nog niet gepland. De beschikbaarheid van extra 

NPO-middelen is nog onzeker, wel zeker is dat ook voor het schooljaar 2022-2023 weer extra 

middelen beschikbaar zijn. 

De kwetsbaarheid in de bedrijfsvoering/compliance is onverminderd groot. Door samenwerking 

met andere scholen en/of investeren in capaciteit op kernfuncties (ICT, leerlingadministratie, 

roosterbureau) kan dit worden opgelost. In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden 

met een aantal fte dat meebeweegt met het leerlingenaantal. 

De omvang en samenstelling van de managementfuncties heeft in de jaren 2018 tot en met 

2021 veel wijzigingen gekend. Vanaf schooljaar 2020 is in begroting de omvang van het 

management gefixeerd op 7,6 fte (2,6 fte voor bestuur en directie en 5 fte voor het 

middenmanagement).  
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Dit is beperkt gezien de complexe vragen voor de komende jaren (onderwijsvernieuwing, het 

stelsel van kwaliteitszorg, nieuwe vormen van (digitaal) onderwijs, arbeidsmarktproblematiek, 

wet- en regelgeving, vereenvoudiging bekostiging, huisvestingsvraagstukken en nieuwbouw. 

Structureel laat een gezonde exploitatie een stijging van de ‘overhead’ niet toe. 

 

Ontwikkeling aantal fte's 

  Management Onderwijzend personeel Onderwijs ondersteunend 

personeel 

Totaal 

2019 9,4 90,7 29,4 129,5 

2020 8,8 91,6 26,7 127,1 

2021 7,0 96,9 26,1 130,0 

2022 7,0 97,3 26,4 130,7 

2023 7,0 91,5 26,4 124,9 

2024           7,0 89,6 26,4 123,0 

2025 7,0 88,2 26,4 121,6 

2026 7,0 87,7 26,4 121,1 

Functiemix 

Het Willem de Zwijger College voldoet aan de eis van de functiemix, tenminste als gekeken 

wordt naar de (regionale) benchmarks die hiervoor beschikbaar zijn. Door de vorige directie is 

echter een hogere functiemix afgesproken, waaraan in 2021 niet werd voldaan. De functiemix 

is wel hoger dan het landelijk gemiddelde en het gemiddelde voor de Randstadregio. 

Met de medezeggenschapsraad is overeengekomen het idee van een streefcijfer voor de 

functiemix. Meer los te laten en de landelijke benchmarks te volgen Op basis van de 

ontwikkelde  criteria die passen bij de wens het onderwijs te vernieuwen en de kwaliteitszorg 

verder te verbeteren kan iedere medeweker op basis van de gesprekscyclus in aanmerking 

komen voor een promotie. In het jaarlijks op te stellen formatieplan zal dit beleid inclusief het 

bewaken  van de functiemix een van de uitgangspunten zijn. 

Omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de omzet en rentabiliteit afhankelijk is 

Het rijksbeleid op gebied van de bekostiging is nog niet bepaald voor wat betreft de loon- en 

prijsbijstelling voor de komende jaren. De loonkosten zijn de afgelopen jaren gestegen als 

gevolg van de premiestijging van het ABP en de nieuwe CAO voor het onderwijs. Deze stijging 

is ook in 2021 gecompenseerd. 

De materiële kosten zullen stijgen door prijsontwikkelingen. De omvang van de 

personeelsformatie is afhankelijk van de definitieve leerlingaantallen per 1 augustus en de 

uitkomsten van de evaluatie van het huidige en nieuw op te stellen taakbeleid. Steeds zal 

worden gezocht naar een bij de aantallen te geven lessen en Rijksbekostiging passende 

omvang van de formatie. Ook na 2021 zal het financiële beleid verder worden gecontinueerd. 

Gestreefd wordt het weerstandsvermogen op peil te houden. Eventuele extra beschikbare 

middelen zullen direct worden benut voor investeringen in de kwaliteit van het onderwijs. Dit 

maakt mede dat de school financieel gezond is en blijft, maar ook daar waar kan investeert in 

haar medewerkers en het onderwijs.  
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Passend onderwijs 

Binnen de beide samenwerkingsverbanden wordt nagedacht over de veranderende 

geldstromen en het een zo dekkend mogelijk aanbod van zorg voor leerlingen. De verwachting 

is, gezien het zorgaanbod van de andere scholen in de westelijke Alblasserwaard, dat de 

leerlingpopulatie van onze school niet ingrijpend zal veranderen. Ook in 2021 werden middelen  

voor lopende en nieuwe arrangementen voor de versterking van de zorg ontvangen. De 

besteding van deze middelen zal deels na 2021 plaatsvinden. De middelen worden voor een 

schooljaar toegekend. Hiermee wordt rekening gehouden door de nog niet bestede middelen 

als verplichting zo nodig op de balans aan te merken. De verwachting is dat deze werkwijze de 

komende jaren blijft en er niet structureel minder geld beschikbaar komt. De verwachting is ook 

niet dat meer gelden beschikbaar komen. De omvang van deze geldstroom is ongeveer 1% 

van de totale baten, veel van de zorg voor de leerlingen moet en wordt ook uit eigen middelen 

betaald. 
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Bestuur en Raad van Toezicht 
 

Samenstelling van de Raad van Toezicht 

Onderstaande personen vormden in 2021 de Raad van Toezicht.  

 

Bestuurder/toezichthouder Nevenfuncties op basis van gegevens KvK 

W. Veldhuis, voorzitter 

 

Director Deloitte  

P.M. Verwijs-Hollants (secretaris) Maatschap Verwijs-Hollants, Huisartsenpraktijk (maat) 

J. Biskop  - Directeur-bestuurder SWV PO 30 02  

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zet te Tilburg  

 (bezoldigd) 

- Voorzitter Stichting de Vrienden van Surplus te Breda  

 (onbezoldigd) 

- Voorzitter Vereniging Netwerk Leidinggevenden Passend  

 Onderwijs (onbezoldigd) 

- Lid Redactie Passend Onderwijs Magazine 

(onbezoldigd) 

- Docent Psychologie Priester- en Diakenopleiding  

 Bovendonk (bezoldigd) 

C.C. van der Linden (tot 1 juni 

2021) 

C&C + 2C B.V. (bestuurder/algemeen directeur) 

Voorzitter Stichting Samenwerkingsverbanden BBR 

P.C. van Oers P.C. van Oers Holding B.V. (bestuurder) 

 

Samenstelling College van Bestuur  

 

Het College van Bestuur bestond tot 1-8-2021 uit de heer P. Gilden op interimbasis. Vanaf  

1-8-2021 vormden de A. van Genderen en F. Bleumer het College bestuur, eerstgenoemde in 

de rol van voorzitter. Beiden combineren hun functie met die van directielid. 

 

College van Bestuur Nevenfuncties op basis van gegevens KvK 

P. Gilden (vanaf 1-9-2020) - Stichting SWV VO Noordelijke Drechtsteden (bestuurder ) 

- Stichting SWV VO Passend Onderwijs Gorinchem  

 (bestuurder) 

- lid Raad van Toezicht Verus 

- bestuurslid SSKO 

A van Genderen - Stichting Openbaar onderwijs Alblasserdam, tot 1-6-2021 

- Stichting SWV VO Noordelijke Drechtsteden (bestuurder ) 

- Stichting SWV VO Passend Onderwijs Gorinchem  

 (bestuurder) 

 

F. Bleumer geen 

 

 

Good Governance  

Het Willem de Zwijger College kende in 2021 een Raad van Toezicht en een bezoldigd 

voorzitter College van Bestuur. In de statuten en het reglement van bestuur en toezicht zijn de 

onderscheiden rollen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd. De RvT is ook 
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verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing of ontslag van het CvB en de benoeming van 

de accountant voor de jaarcontrole. Het CvB bestuurt de school en is werkgever voor alle 

medewerkers. Het CvB is verantwoordelijk voor het presteren van de organisatie. De RvT is 

tevens een kritisch klankbord bij de beleidsbeslissingen van het CvB. De Raad van Toezicht 

en het College van Bestuur maken gebruik van de Code Goed Onderwijsbestuur VO en 

voldoen daarmee tevens aan de lidmaatschapseisen van de VO-raad. Door het toepassen van 

deze code willen de RvT en het CvB een goede bestuurscultuur garanderen, passend bij een 

onderwijsorganisatie die publiekelijk wordt bekostigd en publieke belangen dient. 

 

Taken van de RvT 

• Toezichthoudende taken. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het CvB 

, het presteren van de organisatie en de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Bij de 

vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het (statutaire) belang van de Stichting .  

• Klankbord/adviseur. Naast de toezichthoudende taken, vervult de RvT ook een 

klankbordfunctie richting het CvB. In 2021 is er, gezien de interim-invulling van het CvB en 

personele wisselingen, met name aandacht geweest voor de klankbordfunctie ten aanzien van 

kwaliteit, continuïteit en toekomstperspectief van de organisatie. 

• Werkgever. De Raad heeft zich beziggehouden met de invulling van de bestuurdersfunctie. 

Na het vertrek van de interim bestuurder in de persoon van Pieter Gilden werden beide 

directeuren A. van Genderen en F. Bleumer gevraagd om het bestuur vorm te geven. 

Eerstgenoemde werd daarbij voorzitter van College van Bestuur. Voor deze setting werd 

gekozen omdat een verkenning naar een mogelijke bestuursoverdracht plaatsvindt. 

De directeur-bestuurders zijn belast met het leiden van de instelling. Voor bestuurder, 

directeuren en middenmanagers zijn in 2021 nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt.  

De Raad van Toezicht heeft in de verslagperiode vijf maal vergaderd, in aanwezigheid van de 

nieuwe bestuurder a.i. en directeur-bestuurders Daarnaast is er extra overleg geweest in 

verband met het vertrek van de interim-bestuurder en het aanstellen de nieuwe bestuurders. 

 

Vergaderingen van de Raad van Toezicht en behandelde onderwerpen 

Het bevoegd gezag is het orgaan dat zich bezig houdt met het feitelijk toezicht houden op de 

directie, met de uitoefening van de wettelijke taken, alsmede met bestuurstaken die niet zijn 

gemandateerd aan de directie. In de tweede helft van 2021 werden de bestuurders- en 

directietaken gecombineerd. 

Tijdens deze vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 

● De ontwikkeling van het RvT-model; 

● Het vertrek van de interim-bestuurder en de aanstelling van de directeur-bestuurders; 

● Het vertrek van één van de leden van RvT en invulling van de ontstane vacature; 

● Het toezichtkader; 

● Financiën (onder andere de rechtmatigheid van de verwerving van de middelen en de 

doelmatige besteding ervan, het laatste vooral in de bespreking van de Jaarrekening 

2020 en het eerste bij de goedkeuring van de (meerjaren)begroting 2022-2026; 

afstemming met de beide gemeenten); 
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● Onderwijsresultaten en Inspectierapportages; 

● De inzet van de extra middelen in het kader van het Nationaal programma onderwijs; 

● Gebouwen (waaronder het meerjaren onderhoud in Hardinxveld-Giessendam, alsmede 

het meerjaren onderhoud van en visie op het gebouw in Papendrecht  

● Overleg met de gemeente en De Lage Waard over de nieuwbouw.  

● Het besluit van de gemeenteraad over de nieuwbouw voor beide scholen in 

Papendrecht op twee locaties en de besluitvorming over het haalbaarheidsonderzoek 

daartoe.  

● Toekomstscenario’s voor de bestuurlijke schaalgrootte en start van een verkenning 

naar de haalbaarheid van een bestuursoverdracht aan de Stichting Onderwijsgroep 

Zuid-Hollandse Waarden (OZHW). 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2021 door de bijzondere omstandigheden geen zelfevaluatie 

uitgevoerd.  

Vergaderingen van het College van Bestuur/ directie en behandelde onderwerpen 

 

De gebruikelijke werkwijze voor besluitvorming en vastlegging daarvan door het nieuwe 

College van Bestuur van de school is in 2021 voortgezet. Het managementstatuut is hierbij een 

belangrijke leidraad. Tot aan de zomervakantie hadden de interim-bestuurder en de twee 

directeuren wekelijks overleg en ter voorbereiding op de vergaderingen van de RvT ook 

periodiek formele bestuursvergaderingen die worden genotuleerd. De notulen hiervan worden 

in de RvT ter informatie geagendeerd. Na de zomervakantie is er gestart met een 

vergadercyclus waarbij directeur-bestuurders eenmaal per weken een bestuursvergadering 

houden en daarnaast tweewekelijks met het middenmanagement en één keer per vier weken 

met de stafadviseurs. 

 

Tijdens de vergaderingen van het bestuur zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de 

orde geweest: 

● De voorbereidingen van de RvT-vergaderingen, met name het opstellen van een nieuw 

managementstatuut, het produceren van de onderwijsmarap, evenals de financiële 

marap en het vaststellen van de meerjarenbegroting 2022 - 2026; 

● Evaluatie van het strategisch plan en vaststellen van het jaarplan 2021/2022; 

● Het bestuursformatieplan en afspraken over de functiemix; 

● De aanvraag van verschillende projecten Passend Onderwijs; 

● De werkzaamheden in het kader van de regeling Sterk Techniek; 

● Het overleg met de gemeente en De Lage Waard over de nieuwbouw; 

● De inzet van de NPO-middelen en daarmee samenhangende werving van nieuwe 

docenten en onderwijsassistenten; 

● De meerjarenonderhoudsplanning en investeringen in het gebouw; 

● Vakantieregelingen; 

● Evaluatie langer lopende contracten (administratiekantoor; ICT-ondersteuning) en 

opnieuw afsluiten van deze, met inachtneming van de regelgeving over aanbesteding; 

● Europese aanbesteding van de schoonmaak en leermiddelen en onderhandse 

aanbesteding van de kopieermachines; 
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● Voorbereidingen op het geplande bezoek van de onderwijsinspectie (uitgesteld naar 

2022); 

● De werving van een nieuwe locatiemanager voor de vestiging Hardinxveld-

Giessendam; 

 

Er hebben zich geen situaties voorgedaan waarin sprake was van mogelijk tegenstrijdige 

belangen.  

 

Accountant 

 

De accountantscontrole is uitgevoerd door Van Ree Accountants. De RvT heeft kennis 

genomen van het accountantsverslag en dit besproken in haar vergadering waarin ook het 

bestuursverslag aan de orde was. De RvT wordt tussentijds door het bestuur geïnformeerd 

over de opvolging van de adviezen van de accountant. De RvT heeft in 2021 overleg gevoerd 

met de accountant naar aanleiding van de jaarrekening over 2020 en het bijhorende 

accountantsrapport..  
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JAARREKENING
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KENGETALLEN

20202021

Liquiditeit 2,503,14
(Vlottende activa / kortlopende schulden)

Solvabiliteit 1 46,1550,11
(Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Solvabiliteit 2 68,3673,87
(Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *100%)

Rentabiliteit 2,924,70
(Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 100%)

Weerstandsvermogen incl. MVA 16,5519,65
(Eigen vermogen / totale baten * 100%)

Weerstandsvermogen excl. MVA 9,3113,00
(Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 100%)

Huisvestingsratio 6,898,16
((Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen ) / totale lasten 
* 100 %)

Materiële lasten / totale lasten + fin. lasten  (in %) 19,1722,43

Personele lasten / totale lasten + fin. lasten  (in %) 80,8377,57

Materiële lasten / totale lasten (in %) 19,1322,32

Personele lasten / totale lasten (in %) 80,8777,68

Liquiditeit
Het kengetal geeft aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te 
voldoen.

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd 
met eigen of vreemd vermogen.

Rentabiliteit
In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming 
bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en 
de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. Het geeft aan welk deel van de totale baten 
resteert na aftrek van de lasten.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op 
te vangen.

Huisvestingsratio
Het kengetal geeft aan de verhouding van de huisvestinglasten t.o.v. de totale lasten. 
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GRONDSLAGEN

ALGEMEEN

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het 
resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen 
voor de nominale waarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Tekorten en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn.

Voor zover van toepassing zijn ter vergelijking opgenomen de realisatiecijfers van het voorgaande jaar, 
alsmede de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo). Op 
basis van de Rjo worden Titel 9 boek 2 BW en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving 
toegepast (behoudens afwijkingen en aanvullingen in de Rjo).

De jaarrekening is opgesteld vanuit de continuïteitsveronderstelling.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden genomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige 
perioden waarop deze herziening gevolgen heeft. Posten welke het bestuur als meest kritisch ziet voor 
schattingen zijn de voorzieningen onderhoud, jubilea en spaarverlof.

De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het bestuur het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, en eventuele bijzondere 
waardeverminderingen. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt € 450,00 
aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk (inclusief 
b.t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode).

Het economisch eigendom van de schoolgebouwen berust bij de gemeente. Indien een gebouw door een 
school blijvend wordt verlaten, wordt het gebouw "om niet" aan de gemeente overgedragen.

De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald:
- Gebouwen en terreinen:   uitbreiding/renovatie van het gebouw: 40 jaar,
                                        op terreinen wordt niet afgeschreven.
- Inventaris en apparatuur: 7 of 15 jaar op basis van geschatte levensduur.
- Meubilair:                       algemeen: 15 jaar,
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                                        magazijninrichting en practicummeubilair: 20 jaar.
- ICT:                               computers, laptops en beamers: 4 jaar,
                                        digiborden: 7 jaar,
                                        netwerkbekabeling: 15 jaar.
- Leermiddelen:                 algemeen: 10 jaar.
- Overige:                         diverse afschrijvingen op basis van geschatte levensduur.

Investeringssubsidies
Indien voor investeringen in de materiële vaste activa subsidies worden verkregen (b.v. van de 
gemeente voor eerste inrichting en onderwijsleerpakket), worden deze opgenomen in de 
egalisatierekening (opgenomen onder de kortlopende schulden), mits het actief economisch eigendom 
van de school/het bevoegd gezag is. 
Uit de egalisatierekening valt jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van de exploitatie, d.w.z. een lineaire 
vrijval gedurende dezelfde looptijd als waarin het actief wordt afgeschreven.

Eigendom schoolgebouwen
Schoolgebouwen, waarvan het juridisch eigendom berust bij de stichting en het economisch eigendom 
bij de gemeente, zijn niet in de balans opgenomen. Eventuele bruikleenscholen zijn eveneens niet 
verwerkt.
De kosten van groot onderhoud aan de binnenkant alsmede het buitenschilderwerk van de 
schoolgebouwen worden ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 
in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Eigen vermogen

Algemene reserve publiek
Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen 
gefinancierde activiteiten. De algemene reserve bestaat uit publieke en private middelen.

De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stichting Openbaar 
VO Willem de Zwijger College.
Deze wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil 
tussen de toegerekende baten en werkelijk gemaakte lasten. In geval van een tekort wordt dit resultaat 
ten laste van de algemene reserve gebracht.

Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:
- Een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het
  verleden,
- Waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt en
- Het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom in middelen nodig is.

Voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven 
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. Dit met 
uitzondering van de voorziening voor jubilea en spaarverlof. Deze worden opgenomen voor de contante 
waarde.
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Voorziening levensfasebewust personeelsbeleid (LFBPB)
De voorziening heeft betrekking op het basisbudget en het aanvullend budget.

Het basisbudget is voor personeelsleden, die maximaal de 50 klokuren verlof (bij 1 fte) hebben 
gespaard en dit in de toekomst willen gaan opnemen. Op de salarisstrook van deze medewerkers staat 
de waarde van het gespaarde verlof in euro's. Dit is verhoogd met de werkgeverslasten. 

Het aanvullend budget betreft aanvullend verlof voor de oudere werknemers (vanaf 57 jaar). De hoogte 
van deze voorziening is gebaseerd op het gespaarde aantal uur vermenigvuldigd met de loonkosten per 
uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is in deze voorziening berekend.
Er is gerekend met een opnamekans van 80% en een rekenrente van 2,5% (conform model VO-Raad).

Voorziening jubilea
Op grond van de "Regeling Richtlijnen voor de  Jaarverslaggeving Onderwijs" is een voorziening voor 
toekomstige jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van 
indiensttreding van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker 
aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 40-jarig dienstverband. Er is 
rekening gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 1%.

Voorziening spaarverlof
Voor op balansdatum bestaande verplichtingen uit hoofde van spaarverlof is een voorziening gevormd. 
Deze voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde van toekomstige uitbetalingen. Betaalde 
bedragen inzake spaarverlof worden ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening wachtgelders
De voorziening ww uitkeringen is gewaarderd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichting per balansdatum af te wikkelen. In het VO is 75% collectief en 
25% individueel per school. Voor het individuele deel wordt een voorziening opgebouwd.

Voorziening langdurig zieken
De instelling is eigen risicodrager voor het ziekteverzuim van de medewerkers gedurende de eerste 2 
jaar. Voor medewerkers die per balansdatum langdurig ziek zijn (en dit naar verwachting blijven) wordt 
een voorziening gevormd voor de loonkosten van de nog resterende maanden van deze periode. Dit 
vanuit de veronderstelling dat deze medewerkers tijdens hun ziekte geen prestaties voor de instelling 
leveren. De voorziening wordt opgenomen voor de nominale waarde. De dotatie wordt ten laste van de 
personeelskosten gebracht. De werkelijke loonkosten voor deze medewerkers worden onttrokken aan de 
voorziening.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening voor de gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten gebouwen wordt bepaald op 
basis van te verwachte kosten van periodiek onderhoud aan panden, installaties en dergelijke op basis 
van een meerjarenonderhoudsplan. De uitgaven van groot onderhoud worden verwerkt ten laste van 
deze voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voor de voorziening groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van de overgangsregeling zoals verwoord 
in de RJO artikel 4 lid 1c.

Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan 
één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de 
kortlopende schulden.

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

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle 
hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Het voor- of nadelig saldo van de exploitatie wordt toegevoegd c.q. onttrokken aan het fonds c.q. de 
reserve.

Rijksbijdragen
Onder de rijksbijdragen OCW/EZ worden de door het ministerie OCW/EZ verstrekte vergoedingen voor 
de exploitatie opgenomen.
Tevens worden hier de door het samenwerkingsverband ontvangen doorbetalingen van de rijksbijdragen 
verantwoord.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare 
doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking 
hebben, volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot 
geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar 
rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen 
activiteiten zijn verricht per balansdatum, worden verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat 
van baten en lasten verantwoord in het jaar waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede 
middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn niet is 
verlopen.
Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn 
is verlopen op balansdatum.

Overige overheidsbijdragen en subsidies
Onder de overige overheidsbijdragen worden de vergoedingen opgenomen, verstrekt door gemeente, 
provincie of andere overheidsinstellingen. De overige overheidsbijdragen worden toegerekend aan het 
verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze 
worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan aantonen.

Overige baten
Onder de overige baten worden de vergoedingen opgenomen die niet verstrekt zijn door het Ministerie 
van OCW, gemeenten, provincies of andere overheidsinstellingen. De overige baten (waaronder 
ouderbijdragen) worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.

Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de cao uitbetaald. De beloningen van het 
personeel worden als last in de staat van baten en lasten verantwoord in de periode waarin de 
arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het 
meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het 
personeel of van verrekening met toekomstige betalingen door het bevoegd gezag.
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Pensioenen
Het bestuur heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling.
Hiervoor komen in aanmerking de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op 
een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 
werknemer pensioen heeft opgebouwd.
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij 
bedrijfstakpensioenfonds ABP. Aan het ABP worden premies betaald waarvan een deel door de 
werkgever en een deel door de werknemer wordt betaald.
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit 
toelaat.
Per december 2021 heeft dit pensioenfonds een dekkingsgraad van 110,2%. De pensioenverplichting 
wordt gewaardeerd volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder-benadering'. In deze benadering 
wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten 
verantwoord. Er bestaat geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bedragen in het geval van 
een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar verantwoord in de jaarrekening.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste activa. 
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Overige lasten
De overige lasten hebben betrekking op uitgaven die voortvloeien uit aangegane afspraken dan wel 
noodzakelijk zijn voor het geven van onderwijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze 
betrekking hebben.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het 
nettoresultaat aangepast voor posten van de winst- en verliesrekening die geen invloed hebben op de 
ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de winst- en 
verliesrekening waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de 
operationele activiteiten.
De liquiditeitspositie in het kasstroomoverzicht bestaat uit liquide middelen onder aftrek van 
gerealiseerde bankkredieten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen 
operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. Effecten 
worden als liquide gezien indien deze als vlottend actief worden verantwoord.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 202031 december 2021
€€€€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1
Inventaris en apparatuur 154.606165.968
Meubilair 416.950400.021
ICT 273.805308.208
Leermiddelen 169.224176.808
Overige 7.2293.474

1.021.8141.054.478

Vlottende activa

Vorderingen 2
Debiteuren 12.84529.664
Overige overlopende activa 254.462292.059
Belastingen en premies sociale verzekeringen 03.162
Overige vorderingen 71.17049.536

338.477374.422

Liquide middelen 3 3.513.7524.472.475

4.874.0435.901.375
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking resultaatbestemming)

31 december 202031 december 2021
€€€€

PASSIVA

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 2.249.2381.871.554
Bestemmingsreserves (publiek en privaat) 01.085.539

2.249.2382.957.094

Voorzieningen 5

Personeelsvoorzieningen 555.444685.946
Overige voorzieningen 527.315716.586

1.082.7591.402.531

Kortlopende schulden 6

Crediteuren 203.334228.430
Belastingen en premies sociale verzekeringen 458.151606.423
Schulden terzake van pensioenen 137.199163.024
Overige kortlopende schulden 155.08118.564
Overlopende passiva 588.280525.309

1.542.0461.541.750

4.874.0435.901.375



Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College, Papendrecht
 

 
- 52 -

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen 13.181.88012.913.89814.634.443
Overige overheidsbijdragen 17.16116.75017.447
Overige baten 388.030488.500394.429

13.587.07113.419.14815.046.319

Lasten

Personele lasten 10.662.41310.657.95011.122.052
Afschrijvingen 204.283216.732221.777
Huisvestingslasten 908.796880.1501.167.975
Overige instellingslasten 1.409.7641.630.2501.806.114

13.185.25713.385.08214.317.917

Saldo baten en lasten 401.81534.066728.402

Financiële baten en lasten

Financiële lasten 5.4104.50020.547
Financiële baten en lasten -5.410-4.500-20.547

Resultaat 396.40429.566707.855
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20202021
€€€€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten 401.815728.402

Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen 204.283221.777
- Mutaties voorzieningen 252.050319.773

456.334541.549

Veranderingen in vlottende middelen
 - Vorderingen -16.356-35.945
 - Kortlopende schulden 25.734-297

191.300-36.242

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.049.4481.233.710

 - Betaalde interest -5.410-20.547
-5.410-20.547

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.044.0381.213.163

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -315.712-254.443
Desinvesteringen in materiële vaste activa 02

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -315.712-254.440

Mutatie liquide middelen 728.326958.723

Beginstand liquide middelen 2.785.4263.513.752
Mutatie liquide middelen 728.326958.723
Eindstand liquide middelen 3.513.7524.472.475
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA
 31-12-2020 31-12-2021

€€

1 Materiële vaste activa

Inventaris en apparatuur 154.606165.968
Meubilair 416.950400.021
ICT 273.805308.208
Leermiddelen 169.224176.808
Overige 7.2293.474

1.021.8141.054.478

TotaalOverigeMeubilairLeer-
middelen

Inventaris
en

apparatuur

ICT

€€€€€€

Boekwaarde  31-12-2020
Aanschaffingswaarde 3.812.452260.3631.445.714603.995239.6461.262.735
Cumulatieve afschrijvingen -2.790.638-253.134-1.028.763-434.771-85.040-988.929

Boekwaarde  31-12-2020 1.021.8147.229416.950169.224154.606273.805

Mutaties
Investeringen 254.4431.19926.81935.16344.289146.973
Desinvesteringen -562.908-11.018-227.364-91.5330-232.992
Afschrijvingen -221.777-4.952-43.748-27.579-32.927-112.571
Afschr. desinvesteringen 562.90511.016227.36491.5330232.992

Mutaties boekwaarde 32.664-3.755-16.9307.58411.36234.402

Boekwaarde  31-12-2021
Aanschaffingswaarde 3.503.987250.5441.245.168547.625283.9351.176.716
Cumulatieve afschrijvingen -2.449.509-247.070-845.147-370.817-117.967-868.508

Boekwaarde  31-12-2021 1.054.4783.474400.021176.808165.968308.208

Afschrijvingstermijn in jaren

Vanaf t/m
ICT 3 20
Inventaris en apparatuur 7 15
Leermiddelen 10 20
Meubilair 3 20
Overige 10 20
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Vlottende activa
 31-12-2020 31-12-2021

€€

2 Vorderingen

Debiteuren 12.84529.664
Belastingen en premies sociale verzekeringen 03.162
Overige vorderingen 71.17049.536
Overige overlopende activa 254.462292.059

338.477374.422

Overige vorderingen
Overige vorderingen 71.17049.536

71.17049.536

Overige overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 254.462292.059

254.462292.059

 31-12-2020 31-12-2021
€€

3 Liquide middelen

Kasmiddelen 1.1161.213
Banktegoeden 3.511.8614.470.622
Tegoedbonnen 775640

3.513.7524.472.475

Kasmiddelen
Kasmiddelen 1.1161.213

1.1161.213

Banktegoeden
Betaalrekening bestuur 2.516.2633.473.777
Betaalrekening school 19.14720.790
Spaarrekening 976.451976.055

3.511.8614.470.622
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PASSIVA

4 Eigen vermogen

VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

Saldo Resultaat Overige Saldo

01-01-2021 mutaties 31-12-2021

Algemene reserve 2.249.238 -377.684 0 1.871.554

Bestemmingsreserves publiek (A)

Bestemmingsreserve gelden NPO 0 860.539 0 860.539

Bestemmingsreserve huisvesting 0 225.000 0 225.000

Totaal bestemmingsreserves (A + B) 0 1.085.539 0 1.085.539

Eigen vermogen 2.249.238 707.855 0 2.957.093

Totaal vermogen 2.249.238 707.855 0 2.957.093

Bestemmingsreserve NPO

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen onderwijsinstellingen extra 
bekostiging. Deze regeling eindigt op 31 juli 2023.
Het bestuur heeft besloten om voor de bedragen die per 31 december van het jaar nog niet besteed zijn 
een bestemmingsreserve gelden NPO te vormen.

Bestemmingsreserve huisvesting

De bestemmingsreserve huisvesting dient ter dekking voor de afschrijvingskosten van geplande 
investeringen aan het gebouw. Daarnaast dient het ter dekking voor toekomstige kosten inzake de 
geplande nieuwbouw Papendrecht.
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Lang-
lopend

deel 
> 1 jaar

Kort-
lopend

deel 
< 1 jaar

Saldo
31-12-2021

VrijvalOnttrek-
kingen

DotatiesSaldo
01-01-2021 

5 Voorzieningen

Personeel:
Levensfasebewust PB 298.0270298.0270050.270247.757
Langdurig zieken 0154.255154.2550-84.585154.25584.585
Jubilea 126.90415.687142.5910-6.15524.129124.617
Spaarverlof 69.924069.9240-1.7028.52063.106
WW-verplichtingen 021.14821.1480-24.29910.06935.379

494.856191.090685.9460-32.15692.988555.444

Materieel:
Onderhoud 385.857330.729716.5860-330.729520.000527.315

385.857330.729716.5860-330.729520.000527.315

Totaal 880.712521.8191.402.5310-200.424367.8891.082.759

Langlopend deel > 1 jaar te verdelen als volgt:
Middellang Lang
< 5 jaar > 5 jaar

Levensfasebewust PB 290.067 7.960
Jubilea 43.859 83.045
Spaarverlof 69.924
Onderhoud 385.857

Toelichting voorziening Levensfasebewust Personeelsbeleid (PB) 

De regeling levensfasebewust personeelsbeleid bestaat uit:
 - Een persoonlijk basisbudget van 50 uur per fte voor alle OP-ers en OOP-ers (de werknemer kan
   deze besteden naar keuze die past binnen de levensfase),
 - Een aanvullend budget van 120 uur voor de medewerkers vanaf 57 jaar,
 - Het overgangsrecht voor degenen die op 31-07-2014 52 jaar of ouder zijn.

De voorziening heeft betrekking op het basisbudget en het aanvullend budget.

Toelichting voorziening onderhoud

Er is onzekerheid over de toekomst van het pand in Papendrecht. Hiervoor wordt verwezen naar het 
bestuursverslag. Gegeven deze onzekerheid is een schatting gemaakt van het te verwachten, noodzakelijk 
groot onderhoud in 2022 tot en met 2030. De voorziening groot onderhoud is hiervoor toereikend.
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 31-12-2020 31-12-2021
€€

6 Kortlopende schulden

Crediteuren 203.334228.430
Belastingen en premies sociale verzekeringen 458.151606.423
Schulden terzake van pensioenen 137.199163.024
Overige kortlopende schulden 155.08118.564
Overlopende passiva 588.280525.309

1.542.0461.541.750

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 456.342604.550
Omzetbelasting 1.8091.873

458.151606.423

Overige kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 155.08118.564

155.08118.564

Overlopende passiva
OCW niet geoormerkt: VSV-subsidie (vast) 16.00016.000
OCW niet geoormerkt: Overige subsidies 29.83428.385
Nog te betalen vakantiegeld 310.576338.439
Nog te betalen vakantiedagen OOP 62.36528.431
Nog te betalen bindingstoelage 31.70734.384
Levensfasebewust personeelsbeleid 52.17564.923
Vooruitontvangen investeringssubsidies 3.2002.922
Vooruitontvangen bijdragen investeringen door OR 1.092992
Vooruitontvangen investeringssubsidies overig 604551
Vooruitontvangen bedragen 74.9076.518
Waarborgsommen 5.8203.765

588.280525.309
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Model G: Specificatie posten OCW

Model G Specificatie posten OCW

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a)

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

geheel 

uitgevoerd 

en afgerond

nog niet 

geheel 

afgerond

Kenmerk datum EUR EUR

Verlofsubsidie      

2020-2021

1091611 sep-20 24.002 24.002

Verlofsubsidie      
2021-2022

1074316 sep-21 38.660 38.660

Zij-instroom 1097439 nov-20 20.000 20.000

 

totaal 82.662 82.662

G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

(Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b)

G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Ontvangen 

t/m 

verslagjaar

Totale lasten

Kenmerk datum EUR EUR EUR

VSV Variabel 2015 650897 nov-15 0

VSV Variabel 2016 783627 nov-16 0

totaal 0 0 0

G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Omschrijving Bedrag 

toewijzing

Saldo                  

01-01-2021

Ontvangen 

in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Totale lasten 

31-12-2021

Saldo nog 

te besteden 

ultimo 

verslagjaar

VSV Variabel 2015 650897 nov-15 0

totaal 0 0 0 0 0 0

0

Toewijzing

EUR

Toewijzing de prestatie is ultimo verslagjaar 

conform de subsidiebeschikking

(aankruisen wat van toepassing is)

Toewijzing Te verrekenen ultimo 

verslagjaar
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Baten

(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel 10.368.74710.174.68110.836.060
Vergoeding materieel 1.296.2851.263.3301.288.302
Vergoeding eindexamens 0083.834
Vergoeding gelden NPO 001.187.818
Niet-geoormerkte subsidies 00184.523
Overige subsidies Ministerie van OCW 1.360.7411.299.887892.213
Doorbetalingen rijksbijdrage SWV 156.107176.000161.694

13.181.88012.913.89814.634.443

Overige overheidsbijdragen
Gemeente: zorgstructuur 16.43316.00016.712
Gemeente: buitenschoolsport 450500457
Gemeente: vrijval investeringssubs. 278250278

17.16116.75017.447

Overige baten
Verhuur onroerende zaken 3.8519.0009.245
Verhuur kluisjes 9.03922.00017.766
Ouderbijdragen 22.71470.00048.985
Baten schoolfonds 02500
School- en studiereizen 478182.85057.948
Samenwerkingsverband 15.48600
Auris / Visio 10.0003.50010.000
Gelden Sterk Techniek Onderwijs 141.659152.000156.427
Detachering 82.39603.103
Overige baten 102.40748.90090.955

388.030488.500394.429
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Lasten

Personele lasten
Lonen en salarissen 7.895.1637.922.4508.045.724
Sociale lasten 940.179950.5001.027.250
Pensioenlasten 1.220.3821.250.0001.358.125
Overige personele lasten 671.371565.000713.811
Uitkeringen (-/-) -64.681-30.000-22.858

10.662.41310.657.95011.122.052

Lonen en salarissen
Salariskosten directie 946.503855.969889.047
Salariskosten OP 7.262.5537.414.5117.409.114
Salariskosten OOP 1.422.2311.293.1391.387.986
Salariskosten seniorenregeling 208.992297.343206.877
Salariskosten onbet. verlof 8.26836.20612.178
Salariskosten onbet. ouderschapsverlof 4.08715.25610.325
Salariskosten bet. ouderschapsverlof 49.52849.52653.834
Salariskosten verv. ziekte 58.607160.00046.722
Salariskosten verv. zwangerschapsverl. 3.049021.490
Salariskosten samenwerkingsverband 17.65225.00040.459
Salariskosten Technisch VMBO 18.442022.674
Salariskosten NPO OP 00316.667
Salariskosten detachering 76.39900
Werkkosten via PSA 20.16515.00056.983
Bijdrage personeel collectief IPAP -40.753-39.000-43.256
Correctie sociale lasten -940.179-950.500-1.027.250
Correctie pensioenen -1.220.382-1.250.000-1.358.125

7.895.1637.922.4508.045.724

Sociale lasten
Sociale lasten 940.179950.5001.027.250

940.179950.5001.027.250

Pensioenlasten
Pensioenlasten 1.220.3821.250.0001.358.125

1.220.3821.250.0001.358.125
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Overige personele lasten
Dotatie voorziening jubilea 20.1498.00024.129
Dotatie voorziening spaarverlof 3.0003.0008.520
Vrijval voorziening spaarverlof -11.51600
Onttrekking voorziening spaarverlof -10.1760-1.702
Dotatie voorziening levensfasebewust PB 39.36240.00050.270
Dotatie voorziening langdurig zieken 84.5850154.255
Dotatie voorziening wachtgelders 35.379010.069
Mutaties bindingstoelage -5420-1.038
Mutaties levensfasebewust PB 12.3935.00013.860
Personeelsconsumpties 15.38915.00019.366
Scholing 47.96875.00071.655
Arbo 1.0125.0002.614
BGZ 54.67828.00032.792
Personele verzekeringen 88.73195.00088.344
Personeelsactiviteiten 13.52615.0006.545
Personele kosten contractbasis 165.529150.000165.054
Personele kosten contractbasis leerkrachten 36.27550.00010.016
Vrijwilligersvergoedingen 4483.0002.837
Werving personeel 1.08710.00016.940
Overige personele kosten 74.09463.00039.284

671.371565.000713.811

Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-) -64.681-30.000-22.858

-64.681-30.000-22.858

Personeelsbezetting per classificatie

20202021
Aantal FTE'sAantal FTE's

DIR 7,917,37
OP 90,7496,93
OOP 27,5226,11

126,17130,41

Hierboven staat het gemiddeld aantal FTE waarop de in de jaarrekening vermelde loonkosten betrekking 
hebben.

Voor de voorziening jubilea is uitgegaan van het aantal FTE per 31 december exclusief vervanging en 
tijdelijk personeel.
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Model WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

WNT-verantwoording 2021

De WNT is van toepassing op de Stichting OVO 'Willem de Zwijger College'

Het voor de stichting toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 163.000.

Gemiddelde baten 4 complexiteitspunten.

Gemiddeld aantal leerlingen 2 complexiteitspunten.

Het aantal gewogen onderwijssoorten is 3 complexiteitspunten.

Dit totaal van 9 complexiteitspunten correspondeert met WNT klasse D.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Bezoldiging topfunctionarissen

Bedragen x € 1 A. van Genderen F.P.M. Bleumer J. van der Zaag

Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB Voorzitter CvB
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-08 t/m 31-12 01-08 t/m 31-12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking Ja Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 40.272 € 40.272

Beloningen betaalbaar op termijn € 8.140 € 8.140

Subtotaal € 48.412 € 48.412

Individueel bezoldigingsmaximum € 67.917 € 67.917

-/- onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0

Totaal bezoldiging € 48.412 € 48.412

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2020

Functiegegevens Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 t/m 30-11

Omvang dienstverband 2020 (fte) 1,0

Dienstbetrekking Ja

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 108.262

Beloningen betaalbaar op termijn € 18.440

Subtotaal € 126.702

Individueel bezoldigingsmaximum € 143.917

Totaal bezoldiging 2020 € 126.702
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Model WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

1b.Leidinggevende topfunctionarissen zonder dientbetrekking in de periode kalendrmaand 1 t/m 12

Gegevens 2021

Bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar 2021 2020

Periode functievervulling in het kalenderjaar (Aanvang - 

einde) 01-01/31-07 01-09/31-12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het 

kalenderjaar
7,0 4,0

Omvang van het dienstverband in uren per 

kalenderjaar
675,3 400,5

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 199 € 193

Maxima op basis van de normbedragen per maand € 134.375 € 77.297

Individueel toepasselijke maximum gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12

€ 211.672 € 77.297

Bezoldiging (alle bedragen exclusief BTW)

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) 

maximum uurtarief? Ja, namelijk € 122 Ja, namelijk € 120

Bezoldiging in de betreffende periode € 82.381 € 48.060

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 130.441 € 48.060

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet 

terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.

Bezoldiging € 82.381 € 48.060

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom 

de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 

betaling N.v.t. N.v.t.

P. Gilden

Interim voorzitter CvB
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Model WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

1c.Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 W. Veldhuis C.C. van der P.C. van Oers

Linden

Functie Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functie vervulling in 2021 01-01/31-12 01-01/30-06 01-01/31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging € 6.960 € 2.175 € 5.100

Subtotaal € 6.960 € 2.175 € 5.100

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 24.450 € 8.150 € 16.300

-/- onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging € 6.960 € 2.175 € 5.100

Reden waarom overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op vordering wegens overschuldigde 

betaling

Gegevens 2020

Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 01-01/31-12 01-01/31-12 01-01/31-12

Bezoldiging € 6.960 € 4.350 € 5.100

Totaal bezoldiging 2020 € 6.960 € 4.350 € 5.100

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 23.550 € 15.700 € 15.700
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Model WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector

Bedragen x € 1 P.M. Verwijs- J.J.G.M.

Hollants Biskop

Functie Lid Lid

Aanvang en einde functie vervulling in 2021 01-01/31-12 01-01/31-12

Bezoldiging

Totale bezoldiging € 4.350 € 4.350

Subtotaal € 4.350 € 4.350

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 16.300 € 16.300

-/- onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.

Totaal bezoldiging € 4.350 € 4.350

Reden waarom overschrijding al dan niet is 

toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op vordering wegens overschuldigde 

betaling

Gegevens 2020

Aanvang en einde dienstvervulling in 2020 01-01/31-12 01-01/31-12

Bezoldiging € 4.350 € 4.350

Totaal bezoldiging 2020 € 4.350 € 4.350

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 15.700 € 15.700

3. Overige rapportage verplichtingen op grond van de WNT

Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Afschrijvingen
Overige 5.1384.8224.952
ICT 105.068114.836112.571
Leermiddelen 24.81424.26127.579
Meubilair 44.63044.90243.748
Inventaris en apparatuur 24.63427.91132.927

204.283216.732221.777

Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein 27.73634.00036.793
Dotatie onderhoudsvoorziening 263.333270.000520.000
Onderhoud gebouw/installaties 76.29072.50076.278
Energie en water 179.206157.000187.573
Schoonmaakkosten 322.659309.000310.510
Heffingen 22.49924.30021.796
Tuinonderhoud 5.7865.2509.827
Bewaking en beveiliging 6.1767.5004.511
Overige huisvestingslasten 5.111600688

908.796880.1501.167.975

Overige instellingslasten

Administratie- en beheerslasten
Administratiekosten 76.67980.00072.503
Accountantskosten 15.79116.75016.214
Advieskosten/juridische ondersteuning 6.32025.00034.756
Verzekeringen 9.65110.00010.702
Schadegevallen 2991.0000
Abonnementen 5.9555.7005.365
Telefoonkosten 5.3196.5004.941
Kantoorbenodigdheden 12.00515.00014.783
Kopieerkosten 85.58685.000194.664
Portikosten 5.7726.5005.814
Bestuur en beheer 132.813100.000153.409
Bestuursvergoeding 25.34630.00022.935
Overige administratie- en beheer 3.4615.5002.198

384.994386.950538.284

Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair 1.7371.5001.377

1.7371.5001.377
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Realisatie
2020

Begroting
2021

Realisatie
2021

€€€

Overige
ICT 119.144128.500153.158
Onderwijskundige middelen 113.796155.500187.366
Reizen 19.426182.85057.475
PR 41.69030.00035.476
Representatiekosten 1.0832.0008.325
Vervoersmiddelen 2.5753.0001.907
Medezeggenschapsraad 1.4161.5002.766
Ouderraad 3.3124.50045
VAVO 62.780110.00058.722
Overdracht leerlingen 22.00012.0002.388
Subsidie Extra hulp voor de Klas 00104.368
NPO-gelden kosten niet salaris 0010.612
Overige 2.1325.2503.202

389.353635.100625.810

Leermiddelen 
Leermiddelen secties 101.06483.70099.110
Leermiddelen leerlingen 480.386453.000496.893
Leermiddelen licenties 52.23070.00044.639

633.680606.700640.643

Totaal Overige instellingslasten 1.409.7641.630.2501.806.114

Financiële baten en lasten

Financiële lasten
Overige financiële lasten 5.4104.50020.547

5.4104.50020.547

Totaal financiële baten en lasten -5.410-4.500-20.547

Realisatie Begroting Realisatie

Spec ificatie honorarium 2021 2021 2020

Onderzoek jaarrekening 16.750 16.214 15.791

Andere controleopdrachten 0 0 0

Fiscale adviezen 0 0 0

Andere niet-controle-diensten 0 0 0

Totaal accountantslasten 16.750 16.214 15.791
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Model E: Verbonden partijen

Naam Juridische Statutaire Resultaat Art.2:403

vorm zetel BW

2021 31-12-2021 2021

EUR EUR Ja/Nee % Ja/Nee

Vereniging SWV VO Noordelijke Drechtsteden Vereniging Rotterdam 4 n.v.t. n.v.t. Nee 0 Nee

Stichting Gorinchem 4 n.v.t. n.v.t. Nee 0 Nee

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

Art. 2:403 BW:Nee invullen, tenzij SWV als rechtspersoon behoort tot een groep.

Stichting SWV VO Passend Onderwijs 
Gorinchem e.o.

Consoli-

datie

Code 

activi-

teiten

Eigen 

vermogen

Deel-

name
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Contractuele verplichtingen

Overeenkomst voor schoonmaakdienstverlening
Per 1 september 2021 is de stichting een overeenkomst met Effektiek Groep B.V. aangegaan voor 
schoonmaakdienstverlening voor de periode 1 september 2021  t/m 1 september 2024. De 
overeenkomst wordt na ommekomst van de initiele contractduur van drie jaren drie maal met een jaar 
verlengd tot respectievelijk 1 september 2025, 1 september 2026 en 1 september 2027, tenzij 
opdrachtgever uiterlijk 6 maanden voor de eerstvolgende expiratiedatum schriftelijk aan opdrachtnemer 
te kennen geeft de overeenkomst op te zeggen. De overeenkomst eindigt van rechtswege op 1 
september 2027. De prijs bedraagt € 149.902 exclusief BTW.

Overeenkomst levering leermiddelen
In 2015 is de stichting een overeenkomst met Van Dijk Educatie aangegaan voor de levering van 
leermiddelen voor schooljaar 2015/2016 t/m schooljaar 2018/2019. 
Vanaf 1 augustus 2019 hebben partijen de optie om de overeenkomst telkens met één jaar te 
verlengen. Gebruikmaken van de optiejaren kan alleen indien partijen dit minimaal zes maanden voor 
de expiratiedatum schriftelijk overeenkomen. 
In 2021 bedroeg de jaarlast € 456.017. 

Per 1 februari 2022 is de stichting een overeenkomst met Iddink Learning Materials B.V. aangegaan 
voor de levering van leermiddelen voor schooljaar 2022/2023 t/m schooljaar 2025/2026.

Huurovereenkomst RICOH Document Center
In september 2021 is een huurovereenkomst aangegaan met RICOH Document Center voor de huur van 
zeven multifunctional printers voor de periode van 72 maanden. De huur bedraagt € 1.488 per maand 
exclusief BTW, bij een maandvolume van 80.000 zwart/witafdrukken en 15.000 kleurafdrukken.

Bij beide overeenkomsten geldt een bedrag van € 0,01 als meerprijs voor de zwart-witafdrukken boven 
het maandvolume. Voor kleurafdrukken wordt een bedrag van € 0,03 per afdruk in rekening gebracht. 
Al deze bedragen zijn exclusief BTW.

Vordering op het ministerie van OCW
Per 1 januari 2006 is het bekostigingsstelsel voor het Voortgezet Onderwijs vereenvoudigd.
Deze vereenvoudiging houdt in dat vanaf 1 januari 2006 de bekostiging niet meer op schooljaar, maar 
op kalenderjaar plaatsvindt.
Op basis van artikel 5 van de Regeling ''Onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging 
Voortgezet Onderwijs'' (kenmerk: WJZ-2005/54063802) is het toegestaan een vordering op te nemen 
op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze vordering betreft maximaal 7,5% 
van de personele lumpsum van het boekjaar. Deze vordering kan pas worden geïnd bij discontinuïteit 
c.q. opheffing van de onderwijsinstelling. Er is derhalve sprake van een voorwaardelijke vordering.
Aangezien Stichting Openbaar VO Willem de Zwijger College uitgaat van ''going concern'' is deze 
vordering niet opgenomen op de balans van de stichting, maar onder de niet uit de balans blijkende 
verplichtingen.
Deze voorwaardelijke vordering op het ministerie van OCW heeft per ultimo 2021 een waarde van € 
821.659.



Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Willem de Zwijger College, Papendrecht
 

 
- 71 -

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de 
interpretatie van de cijfers.
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B11 STATUTAIRE REGELING OMTRENT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

Het bestuur verdeelt het resultaat over 2021 ad € 707.855 als volgt over de reserves.
2021

€

Resultaat algemene reserve -377.684

Resultaat bestemmingsreserve NPO 860.539
Resultaat Reserve huisvesting 225.000
Resultaat bestemmingsreserve publiek (A) 1.085.539
Resultaat bestemmingsreserve (A+B) 1.085.539

Resultaat Eigen vermogen 707.855
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GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON

Naam instelling Stichting Openbaar VO Willem de Zwijger College

Bestuursnummer 41738

Adres bestuurskantoor Van der Palmstraat 2, 3351 HA Papendrecht

Postadres Postbus 1105, 3350 CC Papendrecht

Telefoonnummer 078-6417970

Emailadres administratie@wdezwijger.nl

Website www.wdezwijger.nl

Contactpersoon

Naam A. van Genderen

Telefoonnummer 078-6417970

Emailadres a.genderen@wdezwijger.nl

Onder deze stichting vallen de volgende vestigingen:

Soort BRIN-nummer Locatie(s)

Hoofdvestiging 20AE Van der Palmstraat 2, 3351 HA Papendrecht

Nevenvestiging 20AE Bellefleur 4, 3371 NA Hardinxveld-Giessendam
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GOEDKEURING JAARREKENING

Goedgekeurd op 1 juni 2022 door het toezichthoudend orgaan.

W. Veldhuis P.M. Verwijs-Hollants

J. Biskop C.C. van der Linden

P.C. van Oers

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

''Willem de Zwijger College'' te Papendrecht op 7 juni 2022.

A. van Genderen
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OVERIGE GEGEVENS
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CONTROLEVERKLARING

Controleverklaring invoegen blad 1
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Controleverklaring invoegen blad 2


